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Sperăm ca prin intermediul acestui catalog, să putem fi de ajutor în alegerea şi realizarea sistemului RADOPRESS WATT fabricat de Pipelife 
Ungaria.

Vă rugăm ca în cazul în care doriți să realizați o comandă, sa utilizați codurile produselor înscrise în acest catalog.

Recomandările tehnice se bazează pe calcule şi pe experienţa noastră în domeniu. Datorită faptului că nu cunoaştem toate datele 
proiectului şi nu putem influenţa modul de instalare, datele oferite în catalog nu trebuie considerate ca instrucţiuni obligatorii de utilizare.
Ne menţinem dreptul de a modifica datele pe parcurs.
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1. INTRODUCERE 

 Încălzirea prin radiaţia suprafeţelor nu este un concept nou. Iniţial, în acest sens, s-a utilizat încălzirea 
prin pradoseală, dar pe parcursul dezvoltării sistemelor de încălzire s-a identificat utilitatea încălzirii pereţilor şi 
tavanului.
 Radopress Watt oferă soluţii pentru încălzirea prin pardoseală, respectiv pentru încălzirea-răcirea pereţilor 
şi a tavanului.

Avantajele încălzirii suprafeţelor

Încălzirea prin radiaţie, creează în încăperi o senzaţie termică foarte plăcută. Comparativ cu încălzirea clasică, prin convective, pentru 
atingerea unui confort termic similar, temperatura încăperilor poate să scadă cu cca. 2-3°C. Având în vedere că scăderea temperaturii 
unei încăperi cu 1°C generează o reducere a cheltuielilor de încălzire cu 6%, obţinem pe lângă beneficiile aspectului de confort şi o 
economie substanţială.

Agentul termic necesar sistemului se poate obţine atât cu ajutorul cazanelor în condensaţie cât şi cu ajutorul pompelor de căldură.
 
Reducerea energiei termice necesare, conduce automat şi la reducerea emisiilor poluante în atmosferă, aspect deloc de neglijat.

Trebuie amintite câteva efecte ambientale favorabile ce se obţin prin încălzirea suprafeţelor. Aşadar, prin încălzirea radiativă se reduce 
praful aflat în suspensie, generat de curenţii slabi de aer caracteristici încălzirii cu radiatoare. De asemenea, aerul din încăpere devine 
mai puţin uscat, datorită scăderii temperaturii relative cu 2-3°C.

În concluzie, iată câteva dintre avantajele încălzirii suprafeţelor:

• confort termic sporit
• funcţionare economică
• mai puţin poluant
• avantajos din punct de vedere ambiental

2. DOMENII DE UTILIZARE
 
2.1. ÎNCĂLZIREA PRIN PARDOSEALĂ

   Agentul termic care circulă la interiorul ţevilor, cedează căldură structurii pardoselii, astfel încât aceasta din urmă, va radia căldură, uni-
form, în încăpere. Încălzirea prin pardoseală se poate realiza individual ca mod general de încălzire, dar şi combinat cu încălzirea în perete 
sau tavan. Având în vedere că structura pardoselii (beton) se încălzeşte şi se răceşte într-un interval de timp relativ lung, inerţia termică a 
acestui mod de încălzire este destul de mare. Din această cauză, este recomandat ca încălzirea prin pardoseală să fie utilizată în paralel şi 
cu încălzirea în perete sau tavan. Astfel, încălzirea prin pardoseală asigură o temperatură constantă plăcută, iar atunci când este nevoie de 
o suplimentare, este utilizată şi încălzirea în perete sau tavan. De asemenea, acestea din urmă asigură şi o temperatură ridicată într-un timp 
mult mai rapid deoarece inerţia termică a tencuielii de 2-3 cm grosime este relativ mică.
Din motive de sănătate, temperatura pardoselii din încăperi nu trebuie să depăşească 29°C (33°C în baie; 35°C la distanţă de 50 cm de 
pereţi).
La dimensionarea sistemului de încălzire prin pardoseală, trebuie scăzute suprafeţele acoperite de mobilier sau se va lua în considerare 
o suprafaţă cu 15-20% mai mică. Stratul de beton ce se aplică peste conducte, la realizarea încălzirii prin pardoseală se poate vizualiza în 
schiţa nr.7 

Avantajele încălzirii prin pardoseală:
• confort termic superior
• economie de energie termică (temperatura medie a agentului termic mai mică)
• dispersia uniformă a căldurii în încăpere
• mobilarea încăperii fără restricţii
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2.1.1. Elementele încălzirii prin pardoseală

Ţevi pentru încălzirea prin pardoseală

Pentru realizarea sistemului RADOPRESS, putem opta pentru una dintre cele două tipuri de ţevi de încălzire disponibile. Ţevile PEX/ AL/PEX şi 
PE-RT/AL/PE-RT (cu inserţie de aluminiu) sunt ţevi de tip „M” cu cinci straturi, flexibile, care rezistă la difuzia 
oxigenului, datorită inserţiei de folie de aluminiu.
Ţeava PE-RT (fig1.), de tip „P”, de asemenea cu cinci straturi, realizată din polietilenă rezistentă la temperaturi 
înalte, combinat cu EVOH (etilen-vinil-alcool, care îi oferă rezistenţă la difuzia oxigenului prin peretele 
ţevii), contracarând astfel procesul de oxidare în sistemul de încălzire (se previne corodarea cazanului, 
boilerului şi eventual a radiatoarelor). Stratul EVOH este înconjurat atât la interior dar şi la exterior de câte 
un strat de PE-RT pentru a-l proteja de eventualele deteriorări. Straturile sunt lipite între ele cu ajutorul 
unui adeziv special.

Placa izolatoare pentru încălzire prin pardoseală

Placa de izolaţie RADOPRESS (FT-ROLLE+) este o placă EPST de polistiren cu grosimea de 3 cm, armată 
cu un strat de fibră de sticlă pe care este prinsă o folie-oglindă (fig2/a). Placa are imprimat pe suprafaţă 
un grilaj de 5 x 5 cm, pentru a uşura tăierea acesteia la dimensiunile necesare, respectiv instalarea 
ţevilor. Placa RADOPRESS vine înfăşurată în role şi este prevăzută cu o margine de adeziv de 4 cm pentru 
conectarea uşoară între ele (fig2/b.). Placa este rezistentă la o încărcare de 100 kN/m2 şi este secţionată 
la o lungime de 1m x 10m pentru o manipulare uşoară.

Scule și materiale de fixare

Ţeava de încălzire se prinde de placa de izolaţie cu ancore de fixare (fig3.). Pentru această operaţiune utilizăm un dispozitiv special cu care 
putem lucra uşor şi rapid, fără a fi nevoiţi să ne aplecăm (fig4/a,b). Necesarul şi dispunerea ancorelor de fixare se va alege după necesitate, 
după cum urmează: Pe tronsoanele drepte de ţeavă, se vor aplica la distanţe de 0,5 - 1,0 m, iar la începutul şi la terminarea curbelor se vor 
aplica câte două ancore de fixare. Având în vedere stratul de fibră de sticlă de pe placa izolatoare, extragerea ancorelor, fără deteriorarea 
acesteia nu este posibilă. Pentru realizarea serpentinelor de ţevi, putem utiliza şi şine de fixare (fig4/c.). Şinele sunt fixate pe placă, cu 
ancore dispuse la fiecare 30 cm (fig4/d). Îmbinarea şinelor între ele se realizează prin suprapunerea lor la capăt.

Bandă de dilatație perimetrală

Are rolul de a prelua dilataţia pardoselii de beton. Banda perimetrală este realizată din polietilenă expandată, ce nu absoarbe umezeală, cu 
grosimea de 10 mm, dispusă în role cu lungimi de 25 m. Banda are înălţimea de 150+30 mm, cu crestături în porţiunea de 30 mm pentru 
a înlesni instalarea acesteia (fig5. ).

fig.1

fig. 2/b. 

fig. 4/a. 

fig. 4/b.

fig. 3/a. 

fig. 3/b. 

fig. 5/a. 

fig. 5/b. 

fig. 4/c.

fig. 4/d. 

fig. 2/a.
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fig. 6/a.  
Colector – Distribuitor cu debitmetru

Colector-distribuitorul are între 2 şi 12 circuite şi este oferit complet montat, gata de utilizare (fig6/a., 6/b).

Corpul colector - distribuitorului este de 1”, acesta având racorduri eurocon de 3⁄4 la capetele circuitelor (colector- distribuitorul pentru apă 
şi pentru încălzire cu radiatoare se găseşte fără accesorii).

Colector-distribuitorul pentru încălzirea prin pardoseală este prevăzut cu indicatoare de debit, dar şi cu armături speciale pentru fiecare 
circuit. Pe distribuitor sunt prevăzute de asemenea armăturile de reglaj ale supapelor, armăturile de închidere a circuitelor principale, 
armăturile de umplere - golire a sistemului cu apă şi robinetele de aerisire. Toate acestea sunt montate pe un suport, astfel încât distribuitor-
colectorul poate fi gata de utilizare imediat.

Distanţa dintre racordurile circuitelor este de 55 mm. Armăturile de reglaj pentru circuite au filet M30x1,5, pe care sunt înşurubate capacele 
de plastic. Acestea se pot îndepărta, iar în locul lor se montează capul termoelectric de comanda ale supapei (nu face parte din produsul 
de bază).
Distribuitoarele sunt realizate din alamă de cea mai bună calitate şi părăsesc fabrica numai după efectuarea testelor individuale de presiune.

 

Eurokónusz

Nr. Circuite 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L [mm] 190 245 300 355 410 465 520 575 630 685 740

Dimensiuni 1“

A [mm] 39

B [mm] 64

C [mm] 86
fig. 6/b. 

Distribuitorul poate fi și în partea superioară, în funcție de tipul produsului



8

2.1.2. Alcătuirea sistemului

Izolarea pardoselii

Recomandăm izolarea pardoselii, de deasupra încăperilor încălzite, 
cu un strat de polistiren de 4-5 cm grosime, iar a celor de deasupra 
încăperilor neîncălzite, cu un strat de 8-10 cm grosime.

Rosturi de dilatație:

• Pentru compensarea dilataţiei pardoselii, se va folosi banda de 
dilataţie perimetrală

•  Dilataţii însemnate se formează în următoarele cazuri:
  - Mărimea zonei este mai mare de 40 m2;
  - Raportul dintre lungimea şi lăţimea pardoselii este mai
mare de 2;
  - Lungimea zonei este mai mare de 8 m; - Zona conţine goluri în 

perete (ex: uşi);
•  Efectele nedorite ale dilataţiei termice se pot contracara prin formarea 

zonelor de dilataţie. Acolo unde ţeava de încălzire trece dintr-o zonă 
într-alta, trebuie folosite tuburi de protecţie de 10 cm – în ambele 
direcţii (fig 8 ).

Realizarea circuitului de încălzire:

• în spirală – distribuţie uniformă a căldurii pe toată suprafaţa (9.fig);
• în formă de serpentină – distribuţie neuniformă a căldurii; nu se 

recomandă (fig. 9)
În formă de spirală cu zona de margine – în cazul în care este nevoie 

de o temperatură mai mare pe marginile pardoselii
(Fig. 9)
• Cu pas mai mic al spiralei lângă perete, pentru a obţine o temperatură 

mai mare
• Nu se recomandă ca lungimea ţevii dintr-un circuit să depăşească 

100 m, iar în cazuri excepţionale 120 m.

Pardoseală de beton cu aditiv fluidizant

Stratul de beton de deasupra ţevilor de încălzire trebuie să fie de mi-
nim 5 cm. Recomandăm realizarea unui strat de ciment de egalizare 
cu următoarea componenţă: concentraţia cimentului 300-350 kg/
m3, raportul apă/beton de 0,45, granulaţia sortului mai mic de 8 
mm. În vederea fluidizării betonului pe parcursul turnării, respectiv a 
îmbunătăţirii caracteristicilor termice finale, recomandăm utilizarea 
unui aditiv de fluidizare la turnarea pardoselii. Înainte de începerea 
turnării betonului, reţeaua de ţevi de încălzire instalată se va umple cu 
apă şi se va pune sub presiunea de 0,3 MPa (3 bar).

Proba de presiune şi punerea în funcţiune

Proba de presiune a sistemului de încălzire prin pardoseală, se va realiza 
înainte de turnarea betonului peste ţevile de încălzire, la presiunea de 6 
bar, timp de 24 ore. Pardoseala de beton se va lăsa să se întărească (3-4 
săptămâni), după care se poate porni încălzirea la temperatura de 25°C 
a agentului termic. Această temperatură se va menţine timp de 3 zile, 
după care se va mări temperatura agentului termic, zilnic cu 5°C, până 
la atingerea temperaturii maxime de funcţionare.

Teava RADOPRESS

Banda perimetrala
Sapa Beton

podea

Ancore de fixare

Placa de izolație 

Incorect Corect

fig. 8

fig. 7

fig. 9. 
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Conexiunea la colector-distribuitor

Capătul fiecărui colector-distribuitor este prevăzut cu filet exterior de 1”, pe care sunt montate armăturile (vezi 2.1.1- colector-distribuitor). 
Acestea vin gata de montaj din fabrică şi utilizarea lor garantează funcţionarea ireproşabilă a sistemului realizat. (Nu garantăm funcţionarea 
fără defecte a sistemului, în cazul utilizării unui alt sistem de distribuţie).

Conexiunea ţevilor

1. Se taie ţeava de încălzire, perpendicular pe axă, se debavurează şi se calibrează. Se introduce pe ţeavă piuliţa euroconului.
2. Se trage pe ţeavă inelul de tăiere, iar racordul conic se introduce în interiorul ţevii.
3. Capătul de ţeavă, astfel pregătit se introduce în conexiunea filetată.
4. Se înşurubează manual piuliţa euroconului, concomitent cu împingerea capătului de ţeavă, până la refuz.
5. Piuliţa se va strânge utilizând o cheie fixă de 30mm (cca. 25-30 Nm cuplu de strângere), ţinând contra cu o cheie fixă
de 24mm pe hexagonul superior al conexiunii.

2.1.3. Instalarea 

Lângă pereţi se montează benzile de dilatare (se pot îndoi în formă de „L”). Se aşază plăcile de izolaţie şi se realizează un contact cât mai bun 
cu benzile de dilatare perimetrale (fig. 5/b.). Se instalează ţevile de încălzire în serpentină sau în spirală (vezi la 2.1.2.-Realizarea circuitului 
de încălzire)
Se fixează ţevile de încălzire pe placa de izolaţie, cu ancore (vezi la 2.1.1 - Scule şi material de fixare).

Ţevile de încălzire care trec prin încrucişări de dilataţie se vor proteja cu ţevi de protecţie (vezi 2.1.2 - Rosturi de dilataţie, fig.8). Se 
recomandă utilizarea rigidizărilor de curbură la capetele de tronsoane, acolo unde urcă 
spre colector-distribuitor (fig.10).
Ţevile se racordează la colector-distribuitor cu ajutorul conectoarelor cu eurocon.

Se toarnă pardoseala de beton, astfel încât grosimea acesteia peste ţevi să fie de mi-
nim 5 cm (vezi 2.1.2-Pardoseala de beton cu aditiv de fluidizare), dar nu înainte de 
efectuarea primei probe de presiune a sistemului (vezi 2.1.2-Probe de presiune şi 
punere în funcţiune).

Cu ajutorul debitmetrelor se reglează cantitatea apei de încălzire, ce va circula printr-un 
circuit de încălzire.

fig. 10 
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Spălarea şi umplerea circuitelor de încălzire:

Pentru spălarea şi umplerea circuitelor, trebuie racordat un furtun de apă,
la conexiunea filetată de 1⁄2“sau 3⁄4”, ce se închide sau deschide cu ajutorul
unui mâner sau al unei chei imbus. Se va spăla pe rând fiecare circuit de încălzire, 
ţinând deschis racordul de golire al sistemului, pentru a preveni suprapresiunile
şi pentru a elimina eventualele murdării. Colector –distribuitorul se va utiliza numai 
în circuite cu apă.

Se închid robineţii cu bile de pe circuitul principal, împreună cu toate supapele de 
reglaj (cu ajutorul capacelor de plastic). Racordaţi furtunul de apă la conexiunea de 
umplere/golire. Trebuie avut grijă ca toate debitmetrele, împreună cu robinetul de 
golire al returului, să fie deschise. Închideţi supapele de reglaj ale
circuitelor de pe retur şi aveţi grijă să rămână deschis doar acela ce urmează a fi spălat. 
Repetaţi această procedură de spălare, cu apă curată, pentru fiecare circuit
în parte. După terminarea spălării, respectiv a umplerii, deşurubaţi furtunul de apă de pe armătura de umplere/golire.

Circuitele de încălzire se pot marca cu foliile autocolante ataşate la colector-distribuitor, asigurând astfel conexiunea corectă a acestora la 
distribuitor. Colector-distribuitorul este testat la funcţionare cu presiunea de 6 bar, imediat după fabricaţie. Axul supapelor de reglaj are o 
cursă de 11,8 mm.

Reglarea debitului de apă

Obiectivul este ca în fiecare circuit de încălzire să ajungă cantitatea de apă prevăzută în proiect (l/min).

  1. Deşurubaţi capacul de plastic şi închideţi supapa de reglaj, învârtind spre dreapta cu ajutorul cheii de reglaj (închis = cantitatea 
cea mai mică).
  2. Reglaţi debitul de apă dorit, prin învârtirea spre stânga a cheii de reglaj. Citiţi valoarea de pe debitmetru. După reglarea fiecarui 
circuit, verificaţi valorile reglate şi în caz de nevoie, faceţi încă un reglaj fin.
  3. La terminarea reglajului, montaţi capacele de protecţie înapoi sau montaţi capul termoelectric de comandă al supapei, astfel 
încât supapele să fie protejate împotriva murdăriilor şi a intervenţiilor neavizate.
  4. Porţiunea filetată a supapei de reglaj, în mod normal, nu se vede peste planul cu hexagonul 19 al supapei. Supapa este deschisă, 
după rotirea tijei la stânga cu 2,5-3 rotaţii.
  5. Supapele de reglaj ale returului se pot închide, în vederea umplerii şi spălării circuitelor. Pentru închiderea acestora, se vor roti 
capacele de plastic în sensul acelor de ceasornic. Debitmetrele se pot închide cu ajutorul cheii de reglaj.
  
În cazul utilizării capului termoelectric de comandă al supapei, tija de reglaj trebuie să fie deschisă 0,5-1 rotaţii, indiferent de debitul pre-
conizat. In acest caz, temperatura încăperii va fi reglată de capul termoelectric de comandă.
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2.1.4. Modul de reglare IsoTherm

Modul de reglare termostatică pentru încălzire prin pardoseală

Avantaje:

• Compact; se livrează gata de montaj
• Temperatura agentului termic pe tur, se poate regla între 30-50°C
• Temperatura apei pe tur, se poate citi de pe termometrul modulului
• Releu de protecţie înglobat, împotriva temperaturii ridicate a apei de pe tur
• Pompa, supapa de reglaj şi releul de protecţie formează un corp compact
• Mod de conectare simplu la sistem, cu piuliţe eurocon
• Posibilitate de conectare la colector-distribuitor în ambele părţi (stânga-dreapta) 
• Utilizabil până la puteri calorice de 10 kW

Utilizare

Modulul IsoTherm serveşte la menţinerea temperaturii apei din tur, la o valoare constantă, în sistemele de încălzire cu temperatură redusă. 
Temperatura apei din tur se poate regla între 30-50°C. Este utilizabil şi în sistemele de încălzire combinate, acolo unde sunt utilizate şi 
radiatoare (temperaturi mari), modulul separând astfel cele două tipuri de încălzire. Din considerente medicale şi de confort, în spaţiile cu 
prezenţă permanentă a persoanelor, temperatura pardoselii nu poate depăşi 29°C, iar zonele de lângă pereţi 35°C.

REGLAREA TEMPERATURII TUR LA ÎNCĂLZIREA PRIN PARDOSEALĂ

Pentru obtinerea unei eficiențe termice maxime, recomandăm ca temperatura apei din circuitul tur să fie mai mare cu
15oC, față de temperatura proiectată.

Temperatura tur este reglată din fabrică la 40°C. În stare normală, butonul indicator se află în acelaşi plan cu partea superioară a rotiţei de 
acţionare din plastic (fig. 11). Învârtind rotiţa în sensul „+” sau „-” putem creşte sau reduce temperatura apei din tur. La acţionarea rotiţei se 
aude câte un clic, ceea ce reprezintă modificarea temperaturii cu cca. 1°C .

Reducerea temperaturii apei din circuitul tur, se realizează prin învârtirea rotiţei de reglaj în sensul acelor de ceasornic. În acest caz, butonul 
indicator va ieşi în afara planului superior al rotiţei de reglaj (fig.12), fiecare clic reprezentând, o reducere a temperaturii cu cca. 1°C. 
Domeniul de temperatură este reglabil în intervalele 30°C - 50°C respectiv 45°C - 60°C, în funcţie de natura utilizării.

Mărirea temperaturii apei din tur

Se realizează prin învârtirea rotiţei de reglaj, în sens opus acelor de ceasornic. În acest caz, butonul indicator va coborî sub planul superior 
al rotiţei de reglaj şi va creşte temperatura apei din tur (fig.13), fiecare clic însemnând o creştere a temperaturii cu cca. 1°C.

fig. 11 fig.12 fig. 13
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Construcție / Principiul de funcționare

Modulul de reglaj de joasă temperatură IsoTherm, se compune din elemente asamblate precis, cu ajutorul îmbinărilor filetate şi a 
garniturilor plate de etanşare. Temperatura apei pe tur se poate regla cu ajutorul supapei termostatice TempGuard, iar valoarea 
acesteia se poate citi permanent pe termometrul inclus în modul. Supapa de reglaj preia din circuitul primar de încălzire cantitatea 
necesară de apă caldă, introducând-o în circuitul încălzirii prin pardoseală, uniformizând astfel variaţiile de temperatură, relativ 
repede.

Apa din circuitul primar este amestecată cu apa din turul circuitelor de încălzire prin pardoseală, amestecul rezultat fiind pompat prin 
intermediul distribuitorului mai departe în circuite. Pe circuitul tur, există un senzor de temperatură, care în caz de avarie, opreşte 
pompa, preîntâmpinând astfel încălzirea peste limită a apei din tur. Reglarea senzorului este foarte simplu de făcut (ex.la 50°C). În 
circuitul de recirculare (bypass), apa de încălzire circulă în mod constant, ceea ce asigură:

   a. temperatura apei să fie constantă;
   b. face posibilă reglarea presiunii din sistem, în cazul în care unele circuite sunt închise temporar.

Instalare

Modulul IsoTherm se poate instala pe partea stângă sau dreaptă a colector–distribuitorului, cu ajutorul racordului filetat de 1”. Fiecare 
componentă a modulului, se asamblează cu racorduri filetate, prevăzute cu garnituri plate de etanşare. Pentru minimizarea consumului 
energetic şi sporirea confortului termic, supapele distribuitorului pot fi prevăzute cu acţionare termoelectrică, ceea ce conduce la un reglaj 
individual pentru fiecare încăpere.

Temperatura de regim maxim: +90°C 
Temperatura de regim minim: -20°C 
Presiunea de regim maxim: 10 bar
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2.2. ÎNCĂLZIRE ÎN PERETE ŞI ÎN TAVAN

Avantajele încălzirii în perete și în tavan

 În cazul încălzirii în perete, încăperile sunt încălzite de către circuitele de ţeavă aflate în spatele tencuielii pereţilor. Încălzirea în 
perete se poate utiliza şi individual, dar este recomandat ca, în încăperile cu podea rece, să se utilizeze combinat cu încălzirea de pardoseală, 
pentru un confort termic mai bun. În cazul în care cele două se utilizează împreună ca sistem de încălzire, rezultă o temperatură mai mică 
a agentului termic necesar prin pardoseală, acest lucru fiind benefic, deoarece suprafaţa pardoselii fiind mare, favorizează fenomenul 
de praf în suspensie în încăpere. Acest lucru este valabil şi la încălzirea în tavan, deoarece utilizarea combinată a sistemelor de încălzire, 
îmbunătăţeşte confortul termic. Temperatura mai mică a încăperilor îmbunătăţeşte dispoziţia, are un efect pozitiv asupra sistemului nervos 
şi creşte coeficientul intelectual al oamenilor. 
 Din punct de vedere medical, trebuie avut în vedere că, în cazul încălzirii în perete, praful în suspensie din încăperi se reduce 
datorită convecţiei mai mici.
În primul rând, încălzirea în perete, se recomandă a fi realizată pe pereţii exteriori ai încăperilor şi numai în planul doi, pe pereţii interiori, 
deoarece aceştia au un coeficient mai mic de radiere a frigului sau vara a căldurii.

Racirea în perete și prin pardoseală

Răcirea în perete se poate utiliza pe timp de vară pentru răcirea încăperilor. Răcirea necesită suprafeţe mai mari comparativ cu încălzirea, de 
aceea un sistem utilizat şi la răcire, atunci când va funcţiona în modul de încălzire, va fi supradimensionat. Acest lucru poate să reprezinte 
şi un avantaj, fiindcă sistemul va funcţiona la o temperatură mai mică în sezonul rece. Suprafaţa suplimentară necesară regimului de răcire, 
se poate instala şi pe tavan, cu succes. Ca orice tip de încălzire prin radiaţie şi încălzirea în perete sau prin pardoseală conţine componenta 
convectivă. Acest lucru este extrem de avantajos în cazul tavanului utilizat în regim de răcire, fiindcă aerul rece va radia în jos, acolo unde 
este nevoie.
La răcirea suprafeţelor, trebuie avut grijă la formarea condensului. În cazul în care vrem ca sistemul să funcţioneze în regim de încălzire/
răcire, sistemul de reglaj trebuie adaptat în ideea evitării formării condensului şi igrasiei pe suprafeţe. Faţă de sistemul de încălzire, va fi 
necesar un sistem de reglaj mai complicat, ce se va trata într-un capitol separat.

2.2.1. Componentele încălzirii în perete şi prin pardoseală

Componentele sistemului de încălzire în perete şi prin pardoseală, respectiv instalarea acestora, sunt similare, de aceea se vor prezenta 
împreună.

Componentele sunt următoarele:

• Ţeavă DN 10x1,3 mm PE-RT-EVOH (etil - vinil alcool)-PE-RT cu cinci straturi (poza a.)
• Ţeavă DN 20x2 Pex-Al-Pex sau PE-RT-AL-PE-RT la reţeaua de distribuţie (poza b.)
• Şină de montaj cu pas de 25 mm (poza c. )
• Şurub pentru cărămizi (de prindere şină, pe pereţi de cărămidă), diblu (pentru pereţi de beton)
• Fitinguri de presiune cu profil TH pentru îmbinarea conductelor (poza d. )
• Colector-distribuitor cu debitmetre (poza e. )
• Sistem de reglaj pentru sisteme de încălzire-răcire

a. b.

c. d. e.
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2.2.2. Alcătuirea sistemului

 Ţevile instalate pe perete/tavan, în formă de spirală, sunt denumite câmpuri de încălzire, iar cele care pleacă dinspre colector-
distribuitor până la câmpul de încălzire, se numesc ţevi de distribuţie. Câmpurile de încălzire se realizează din ţevi dn10 mm. Instalarea 
ţevilor în formă de spirală, se poate realiza atât pe orizontală cât şi pe verticală, în funcţie de spaţiul disponibil. Se recomandă varianta care 
necesită mai puţine bucle de întoarcere a ţevii (fig. 14).

 Câmpul de încălzire realizat din 40 m ţeavă (lungimea de ţeavă într-un colac este adaptată în această situaţie la 120 m şi 240 m), 
se cuplează la ţeavă de distribuţie în sistem Tichelman (fig). Bineînţeles, că se pot realiza şi circuite cu lungimi diferite de 40 m, dar şi în 
acest caz, trebuie avut în vedere că şi celelalte circuitele realizate, să aibă lungimi similare. În cazul în care se execută circuite cu lungimi 
diferite (din motive obiective), diferenţa de lungime dintre acestea, nu trebuie să depăşească 10%. La nevoie, se pot cupla în serie mai 
multe circuite, pentru a obţine un circuit cu lungime similară cu celelalte.

 La un circuit de distribuţie (ţeavă de distribuţie), poate fi racordată o zonă de încălzire cu maxim 120 m lungime, formată
din câmpuri de încălzire de 40 m lungime.
 Pasul spiralei este în general de 10 cm, dar atât ţeava, cât şi şina de montaj, permit şi realizarea unui alt pas de montaj cum ar fi 
de exemplu 7,5 cm. În cazul în care utilizăm pasul de 10 cm, cu 40 m ţeavă se poate realiza un câmp de încălzire de 4 mp, în timp ce, la un 
pas de 7,5 cm suprafaţa de încălzire realizată va fi de 3 mp. Făcând abstracţie de pasul spiralei, trebuie avut în vedere că raza de curbură a 
ţevii să nu fie mai mică de 5D, adică de 50 mm.

fig. 14 

fig. 15

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
e v e n t s / 1 6 4 2 0 3 0 3 0 4 1 4 0 8 2 / ? h c _
location=stream
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h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
e v e n t s / 1 6 4 2 0 3 0 3 0 4 1 4 0 8 2 / ? h c _
location=stream

 Dacă optăm pentru un pas de instalare mai mic de 10 cm, la realizarea curburilor se va realiza forma din figură, pentru a respecta 
condiţia de îndoire a ţevii (fig 16.).

 Pentru a obţine o instalare corespunzătoare a spiralei de ţevi, şinele de montaj trebuie fixate la o distanţă de 350-450
mm între ele (fig 18.). Ţevile trebuie fixate inclusiv la curburi cu ajutorul unei bucăţi de şină (fig. 17).

fig.18

fig. 16 

fig. 17
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Tencuiala trebuie adaptată scopului, aşa încât 
nu poate fi de tip uşor sau de izolaţie. Deasupra 
ţevilor trebuie realizată o tencuială cu o grosime 
minimă de 10 mm, iar pentru a preîntâmpina 
apariţia fisurilor, se va arma cu plasă din fibră de 
sticlă (plasa se va îngloba în tencuială astfel încât 
să nu atingă ţevile) (fig.19).
Plasa înglobată în tencuială, va fi mai mare jur-
împrejurul suprafaţei tencuielii, cu 25 cm. Plasele 
aferente a două zone alăturate se vor suprapune 
pe o lungime de minim 10 cm.

Ţevile de distribuţie dn20x2 mm şi fitingurile, trebuie izolate (grosimea minimă a izolaţiei va fi de 13 mm).

Debitul de apă pentru circuitele de încălzire, se poate regla la nivelul colector-distribuitorului între 0-4 litri/minut. 
Microbulele de aer prezente în sistem, chiar şi după umplerea/aerisirea acestuia, se pot elimina cu ajutorul unui 
separator de microbule, montat pe circuitul primar, înainte de distribuitor (cât mai aproape de cazan).

2.2.3. Instalare 

Se trasează cotele de dispunere a sistemului de încălzire prin pardoseală, pe perete, ţinând cont de cota finală a pardoselii.

Cablurile reţelei de electricitate introduse în tuburi de protecţie, trec pe sub conductele de încălzire, instalate în tencuiala pereţilor sau a 
tavanului. Temperaturile mici utilizate la încălzirea suprafeţelor, nu dăunează izolaţiei cablurilor electrice.

Şinele de montaj se fixează pe pereţii din cărămidă, cu şuruburi autofiletante de 6 mm (fără a fi nevoie de dibluri), realizând în primă fază, 
găuri de 4 mm. La pereţii din beton, se recomandă utilizarea sistemului de prindere diblu – şurub (în caz de nevoie, prinderea se poate 
realiza ca la pereţii din cărămidă, cu diferenţa că se realizează o pregăurire de 5 mm).

Şinele de montaj Radopress Watt se debitează la lungimea dorită, manual, prin îndoire lângă decupaje. (fig. 20.).

fig.20

Separator 
microbule

téglafal

fig. 19

Plasa de sticla tencuiala 20-25 mm

15
 m

m
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La determinarea unei suprafeţe în care vom folosi 40 m de ţeavă, trebuie luate în calcul, inclusiv lungimile aferente buclelor de întoarcere 
a ţevii (fig 16.), respectiv lungimile ţevilor ce vin racordate la circuitele de distribuţie (tur, retur). În general, obţinem o suprafaţă de 4 m2 

realizând o spirală cu pasul de 10 cm, respectiv o suprafaţă de 3m2 la un pas de 7,5 cm.

În cazul în care suprafaţa disponibilă a peretelui nu este suficientă pentru realizarea unui circuit de 40 m lungime, putem construi mai 
multe circuite de lungimi mai mici.

Dacă lungimea ţevii nu este suficientă pentru a realiza conexiunea cu circuitele de distribuţie, putem proceda că în figura de mai jos (fig. 
21.)

În cazul circuitelor scurte, conectate în serie şi racordate împreună la reţeaua de distribuţie, regula diferenţei de maxim 10 % între lungimile 
circuitelor, rămâne valabilă.
Poza de mai jos, ilustrează cum trebuie procedat în cazul ţevilor care trec de pe perete, pe tavan, astfel încât lucrările ulterioare de tencuire 
să nu fie îngreunate (fig 22.).

fig. 22

fig. 21



18

Trebuie avut în vedere că la instalarea ţevilor, mai întâi se realizează circuitele de încălzire, iar apoi cele de distribuţie. La instalarea ţevilor 
dn10 mm, la o temperatură a mediului ambiant mai mică de 5°C, colacul de ţeavă trebuie temperat, iar la o temperatură sub 0°C se sistează 
lucrarea.
Capetele de ţevi se debitează la lungimea dorită, se debavurează, se calibrează şi apoi se montează fitingurile de presiune pe ele.

Tevi, fitinguri, izolatii termice

Pentru izolarea ţevilor, se va utiliza varianta de ţevi spumificate (celular) de formă tubulară, care nu preiau umezeala din betonul proaspat 
turnat, păstrând astfel caracteristicile de izolare. Fitingurile 
vor fi înfăşurate integral cu bandă termică adezivă de 
izolaţie (aceasta va proteja fitingul si pe parcursul lucrărilor 
de betonare, împotriva deteriorării).
Colector-distribuitorul, se va izola cu elemente realizate 
din material spumificat, concepute special în acest scop 
(se debitează la lungimea dorită).

Umplerea cu apă şi aerisirea sistemului, se realizează pe 
rând, pentru fiecare circuit în parte (vezi cap. 2.1.3. ).
Proba de presiune se va efectua cu dublul presiunii de 
regim, dar nu mai puţin de 5 bar. Căderea de presiune în 
sistem după 24 ore, nu trebuie să fie mai mare de 0,2 bar, în 
caz contrar, trebuie identificat locul pe unde se pierde apă.

După realizarea probei de presiune, reducem presiunea din sistem la valoarea de regim şi apoi se pot începe lucrările de tencuire. Sistemul 
fiind menţinut sub presiune, ne ajută să observăm dacă reţeaua se deteriorează undeva, pe parcursul lucrărilor şi de asemenea, dacă 
reţeaua preia forma sa finală (de regim) sub tencuială.

3. COMANDA 

Sistemul Radopress Watt, în funcţie de complexitatea lui, oferă o multitudine de soluţii pentru reglaj, făcând 
posibilă optimizarea cheltuielilor de exploatare.

• Încălzire prin pardoseală, cu cablaj
• Incălzire prin pardoseală, fără cablaj
• Incălzire-răcire în perete/tavan, cu cablaj
• Incălzire-răcire în perete/tavan, fără cablaj

În mod general putem afirma că, automatizarea unui sistem de încălzire este mai simplă şi mai ieftină decât a unui sistem de răcire, unde 
avem nevoie inclusiv de senzori de monitorizare a umidităţii relative a aerului. In continuare, vom prezenta componentele automatizării 
oferite de sistemul Radopress Watt.

3.1. ELEMENTELE SISTEMULUI DE COMANDĂ

Orice modul de încălzire, necesită un sistem de automatizare adecvat, cu care se poate obţine nivelul de confort dorit şi o funcţionare 
eficientă, ţinând cont şi de reglementările din domeniul construcţiilor aplicabile. Pentru a obţine o eficienţă maximă în cazul încălzirii prin 
pardoseală, recomandăm sistemul de comandă independent pentru fiecare încăpere. În acest caz, capul termoelectric acţionat de către 
termostatul de cameră, reglează supapa distribuitorului aferentă circuitului încăperii. Termostatul de cameră ia în considerare orice sursă 
de căldură din încăperea în cauză, ca de exemplu căldura generată de razele soarelui. Soluţiile de automatizare includ comanda cazanului, 
comanda pompelor funcţie de temperatura încăperilor, inclusiv comenzile prin wireless. Unele termostate au opţiuni mai complexe, ca de 
exemlu: program de noapte, de săptămână, de vacanţă, etc. Parte a sistemului de comandă este de asemenea controller-ul central care 
face legătura dintre elementele sistemului (încălzire cu radiatoare, HMV, încălzire prin pardoseală).
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Capul termoelectric al supapei

Capul termoelectric al supapei, închide-deschide supapele circuitelor de încălzire în funcţie de necesarul de agent 
termic. Se montează pe supapele colector-distribiutorului, avand filet M30 x1,5. Poziţia închis-deschis a supapei 
se poate vizualiza printr-o fantă a capului. Capurile termoelectrice care funcţionează cu 220V (cu 2 sau 4 fire), se 
realizează în clasa de protectie IP44, cu cablul electric de legatură având o lungime de 1 metru şi se pretează la 
utilizări în medii de temperatură de max. 50°C.
Capul termoelectric în stare de repaus este în poziţia închis.

Termostat de cameră

Serveşte la reglarea temperaturii din camere, în intervalul 5-30°C.
Sensibilitatea termostatului este de 0,5K, funcţionează absolut silenţios în medii de temperatură până la 50°C.
Are următoarele caracteristici: 15W; IP 30; mod de sesizare a temperaturilor de la 1 -3 (numai pentru sisteme de 
încălzire).

Termostat de cameră cu afişaj LCD

Termostat electronic cu 3 moduri de reglare:
- via senzor pentru temperatura camerei
- via senzor pentru temperatura pardoselii
- via senzor pentru temperatura camerei şi de limitare a temperaturii pardoselii
Senzorul de limitare a temperaturii pardoselii este reglabil între 10-40°C (se livreaza cu 
cablu electric, cu lungimea de 3 metri)
Posibilitatea de reglare a termostatului este în intervalul 5-30°C. Alte caracteristici: 
sensibilitate 0,5K; funcţionare silenţioasă în medii de până la 50°C; 15W; IP30
Se realizează în variantele: mod de lucru normal, redus sau programabil (numai pentru 
sisteme de încălzire).

Termostat de cameră cu setarea programului săptămânal

Este un termostat cu afişaj digital LCD (cu 3 baterii tip AA de 1,5V), programabil pe fiecare zi a săptămânii. 
Temperaturile se pot programa în intervalul 5-35°C în mod normal şi redus. Termostatul are 9 programe de bază, 
4 programe modificabile, mod de reglare pe timp de concediu, atât pe timp de vară, cât şi pe timp de iarnă, cod 
de acces, funcţie reset. Semnalul de ieşire este de 8A – 50VAC iar clasa de protecţie este de IP 30.

Termostat de camera cu capac de protecție

Termostatul este protejat de un capac de protecţie, care împiedică intervenţiile neavizate. Termostat electronic 
cu 3 moduri de reglare:
- via senzor pentru temperatura camerei
- via senzor pentru temperatura pardoselii
- via senzor pentru temperatura camerei şi de limitare a temperaturii pardoselii
Senzorul de limitare a temperaturii pardoselii este reglabil între 10-40°C (se livrează cu cablu electric, cu lungimea 
de 3 metri)
Posibilitatea de reglare a termostatului este în intervalul 5-30°C. Alte caracteristici: sensibilitate 0,5K; funcţionare 
silenţioasă în medii de până la 50°C; 15W; IP30
Se realizează în variantele: mod de lucru normal, redus sau programabil (numai pentru sisteme de încălzire).

Unitate de comandă - Master

Asigură conexiunea între elementele de  automatizare ale sistemului de încălzire (termostat, capetele 
termoelectrice ale supapelor de distribuţie, modulul programabil Comandă în total 6 zone, cu 2 capete 
termoelectrice de acţionare a supapelor pe zonă, cu posibilitatea extinderii cu încă 6 zone.
Masterul se montează în apropierea colector-distribuitorului, pe perete. Poate funcţiona în medii de temperatură 
de până la 50°C, are clasa de protecţie IP30, intensitatea curentului de alimentare a releului pompei 8A.



20

Unitate de comandă – Extindere (Slave)

 Se utilizează împreună cu unitatea de comandă - Master, de care se poate detaşa printr-o singură mişcare.
Comandă în total 6 zone, cu 2 capete termoelectrice de acţionare a supapelor pe zonă, cu posibilitatea extinderii 
cu încă 6 zone. Se montează în apropierea colector-distribuitorului, pe perete. Poate funcţiona în medii de 
temperatură de până la 50°C, are clasa de protecţie IP30
      

Modul programabil

Se utilizează împreună cu unitatea de comandă-Master, fiind un element al sistemului foarte complex, programabil 
pentru mai multe funcţii. În cazul în care optăm pentru utilizarea lui, putem folosi termostate simple, fiindcă 
majoritatea funcţiilor sunt asigurate de modulul programabil.

Este programabil pe o durată de 7 zile şi are sursă proprie de curent ce asigură o autonomie de 3 ore, are clasa de 
protecţie IP30 şi poate funcţiona în medii de temperatură de până la 50°C. Programul reglat pe modul, suprascrie 
termostatul.
 
Modul programabil wireless (RF)

Modulul programabil nu este legat prin cablu electric cu termostatul, respectiv cu unitatea de comandă, drept urmare, acestea se pot 
reinstala şi ulterior, după dorinţă, ţinând cont de regulile de instalare obligatorii. Fiecare termostat de cameră comunică pe altă frecvenţă 
cu modulul programabil/unitatea de comandă. Semnalul se transmite prin antenă şi raza de acţiune este de cca. 50 metri (în spaţiu 
deschis). Semnalul transmis de termostat, închide/deschide supapa unităţii de comandă sau opreşte/porneşte pompă de recirculare care, 
fiind conectată cu cablu electric de sistem, trebuie instalată în apropierea unităţii de comandă.

Termostat RF cu afişaj digital

Domeniul de reglaj al temperaturilor este între 5-30°C. Are sensibilitatea de 0,3K şi poate 
lucra în medii de temperatură de max.50oC.
Raza de acţiune în spaţiu deschis este de 50 metri, frecvenţa de funcţionare fiind de 
433MHz. Funcţionează cu 2 baterii de litiu de 3V a căror durată de viaţă este de 2 ani (se 
poate utiliza în sisteme de încălzire/răcire)

Termostat cu temporizare RF- Milux

Este un termostat cu afişaj digital LCD (cu 3 baterii tip AA de 1,5V), programabil pe fiecare zi a săptămânii. Temperaturile se pot programa 
în intervalul 5-35°C în mod normal şi redus. Termostatul are 9 programe de bază, 4 programe modificabile, mod 
de reglare pe timp de concediu atât vara cât şi iarna, cod de acces, funcţie reset. Semnalul de ieşire este de 8A – 
50VAC, iar clasa de protecţie este de IP 30.
Raza de acţiune (faţă de receptorul RF) în spaţiu deschis este de 40 metri, frecvenţa de funcţionare fiind de 
433MHz.

 Modul programabil RF, pentru încălzire - răcire

Serveşte la comanda procesului de încălzire-răcire. Împreună cu termostatul, este în măsură să urmărească punctul de rouă al apei 
de răcire. Este programabil pentru fiecare zi a săptămânii (9 programe instalate şi încă 4 programe posibil de introdus). Are opţiuni de 
funcţionare normală şi cu capacitate redusă, prevenirea îngheţului, de concediu, de uscare a 
betonului turnat prin pardoseală şi a tencuielii pereţilor. Conexiuni la ieşire: pompă circulare şi 
recirculare, cazan, pompă a puţului de apă. Conexiuni de intrare: senzor temperatură exterioară, 
termometre pentru tur şi retur, termostat (în cazul existenţei cablajului de comandă, senzorul 
exterior şi termometrele fac parte din pachetul de livrare). Detalii: 230V, 50Hz, protecţie IP68, 
lucrează la temperatura mediului ambient de max. 50°C. La instalaţii fără cablaj de comandă, 
antena se livrează separat.
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Termostat de climă RF- cu senzor de umiditate a aerului - Milux

Este asemănător cu termostatul cu temporizare RF, având în plus senzorul de monitorizare a umidităţii relative. 
Utilizat împreună cu modulul de comandă al încălzirii-răcirii, ţine sub control temperatura apei din tur, astfel încât 
să nu se formeze condensul. Conexiunea cu modulul de comandă, se poate realiza atât cu cablaj, cât şi fără.
  
Unitate de comandă RF - Master, cu modul programabil RF

Comandă în total 6 zone, cu 2 capete termoelectrice de acţionare a supapelor pe zonă, cu posibilitatea extinderii 
cu încă 6 zone. La o intrare de termostat, se pot programa maxim 12 ieşiri de comenzi termoelectrice ale supapelor. 
Se montează pe perete, în apropierea colector-distribuitorului. Poate funcţiona în medii de temperatură de până 
la 50°C, are clasa de protecţie IP30, intensitatea curentului de alimentare al releului pompei: 8A.

Semnalul este recepţionat de modulul programabil prevăzut cu antenă exterioară. Temperaturile se pot programa 
în intervalul 5-35°C în mod normal şi redus, 9 programe de bază, 12 programe modificabile, mod de reglare 
pe timp de concediu vara şi iarna, cod de acces, funcţie reset. Semnalul de ieşire este de 8A – 50VAC, clasa de 
protecţie este de IP 30, frecvenţa de funcţionare este de 433MHz în spaţiu deschis, la 50 metri.

Unitate de control RF - Extindere 

Se poate utiliza doar împreună cu unitatea de comandă -RF şi modulul programabil –RF. Comandă în total 4 zone, 
cu 2 capete termostatice de acţionare a supapelor pe zonă.
Poate funcţiona în medii de temperatură de până la 50°C, are clasa de protecţie IP30.

Modul de recepție RF

Este compatibil cu orice termostat RF. Cu un termostat RF, se pot comanda mai multe module de recepţie RF. 
Reglaj mod de lucru automat/manual.
Semnalul de ieşire este de 13A, clasa de protecţie IP 30, frecvenţa de funcţionare 433MHz.

Controller central (DDC)

Este o unitate de comandă programabilă, special concepută pentru sistemele de încălzire-răcire a suprafeţelor 
(vezi pag.26), aceasta comandând sistemul de încălzire-răcire funcţie de temperaturile măsurate şi dorite. 
Se pretează la orice sistem de încălzire-răcire, fiind liber programabil, utilizatorul având opţiunea să 
monitorizeze şi să reprogrameze sistemul chiar prin internet.

Unitatea are în componenţă:
-12 ieşiri digitale cu care comandă echipamentele sistemului, ca de ex: pompe de încălzire-răcire, supape 
electromagnetice, valve, realizând astfel reglajul temperaturilor pe încăperi. Ieşirile digitale se pot extinde 
la nevoie ataşând module de extindere.
-4 intrări digitale pentru senzorii de temperatură (temperatura exterioară, apă din tur, buffer, etc)
-4 intrări digitale pentru: senzor curent pe timp de noapte, geamuri deschise, etc

O unitate poate comanda maxim 3 supape de amestecare cu câte 3 puncte de reglaj. Având în vedere că sistemul DDC se bazează pe 
principiul informaţiilor în serie, putem folosi mai multe unităţi în cadrul aceluiaşi sistem, posibilităţile de comandă fiind nelimitate.

Extindere Controller

În cazul în care, cele 12 ieşiri de pe controller-ul central sunt insuficiente pentru sistemul adoptat, acesta se poate extinde cu una sau mai 
multe unităţi de extindere, fiecare cu încă 12 ieşiri. (vezi pag 26.)
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Regulator cu touchscreen

 Utilizatorul, cu ajutorul unui meniu simplu, poate să regleze sistemul la parametrii doriţi. Poate vizualiza 
parametrii termici actuali ai încăperilor şi poate efectua reglajele sistemului. Regulatorul în sine, 
functionează ca un senzor de temperatură şi de umiditate. Se găseşte în varianta cu butoane sau cu touch 
screen (mod de instalare-îngropat în perete). Informaţii suplimentare în instrucţiunile de utilizare.

Senzor combinat 

Funcţiile senzorului combinat, sunt similare cu cele ale regulatorului cu touchscreen, însă nu are tastatură 
şi ecran. Dacă într-o încăpere este instalat un astfel de senzor, monitorizarea şi reglajul temperaturilor se 
va realiza tot de pe tastatura de perete din sistem.
Senzorul se instalează în cutie de 65 mm, îngropat în perete, acoperit cu capac identic la culoare cu cea 
a întrerupătoarelor/prizelor din încăpere (senzorul este montat, de fapt pe partea interioară a capacului).

Modul de monitorizare prin internet

Prin acest modul, se poate monitoriza/regla sistemul de oriunde (temperaturile din încăperi, umidităţile 
relative), prin intermediul internetului. Practic, se pot realiza toate reglajele cu ajutorul tastaturii. 
Utilizatorul poate efectua reglajele şi cu ajutorul unui smartphone, conectat la internet.

3.2. COMANDA ÎNCĂLZIRII PRIN PARDOSEALĂ
3.2.1. Încălzire prin pardoseală (fig.23)

Încăperile a căror temperatură se doreşte a fi reglată individual, trebuie dotate cu unul dintre termostatele 
de cameră ce se regăsesc în catalog. Termostatele trimit semnale către cutia de conexiune, dispusă în 
apropierea colector-distribuitorului, iar aceasta la rândul ei, comandă supapele termoelectrice. În 
concluzie, pe baza semnalelor primite de la termostate, circuitele de încălzire sunt deschise sau închise 
individual, conform necesarului de căldură.
Ţinând cont de necesarul de căldură, cutia de conexiune va comanda pornirea–oprirea cazanului şi a 
pompelor de circulare.

Dacă dorim ca sistemul să fie programabil, trebuie să optăm pentru termostate adecvate acestui scop sau trebuie ataşat cutiei de conexiune, 
o unitate de comandă principală, pe care se pot regla parametrii termici ai tuturor încăperilor. În cazul în care optăm pentru unitatea 
principală, nu avem nevoie de termostate de cameră sofisticate. În cazul în care totuşi am instalat atât unitatea principală cât şi termostate 
programabile, programul unităţii principale prescrie oricum programul din termostat. Utilizarea unităţii principale în detrimentul celor 
prezentate, are multe avantaje de reglare şi de optimizare a funcţionării sistemului.

În plus faţă de cele prezentate, sistemul conţine şi un modul de amestecare (FT-FWR/N) a apei de încălzire, acesta reducând temperatura 
agentului termic, la temperatura necesară (mai mică) încălzirii prin pardoseală. Modulul este cuplat cu euroconuri la colector-distribuitor 
şi conţine pompă de circulare a încălzirii de pardoseală şi senzorul de protecţie împotriva supra-temperaturilor. Funcţionarea modulului 
de amestecare, a fost descrisă în cap. 2.1.4. (deoarece în acest caz circuitul principal comunică cu circitul încălzirii prin pardoseală, nu este 
nevoie de vas de expansiune separat pentru circuitul pardoselii)

În figurile 23 şi 24, se prezintă modalităţile de conexiune ale elementelor sistemului în varianta cu cablaj electric şi fără cablaj, prin wireless 
(se pot vizualiza în scheme şi codurile produselor incluse în sistem).
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fig. 24

fig.23
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3.2.2. Încălzire prin pardoseală, combinată cu radiatoare

În cazul sistemului combinat, radiatoarele având inerţie termică mică, fac mult mai flexibilă încălzirea. Încălzirea prin pardoseală, având 
inerţie termică mai mare, este reglabilă mai greoi, mai ales în anotimpurile de tranziţie (atunci când noaptea este frig, dar ziua se încălzeşte, 
poate apărea interval de supraîncălzire a sistemului).
Ţinând cont de acest fenomen, pentru cei care aleg sistemul de încălzire combinată, se recomandă ca 30-40% din necesarul de căldură, să 
fie obţinut prin intermediul radiatoarelor.

Sistemul de comandă nu diferă deloc de cel anterior. Diferenţa de temperatură dintre circuitul primar şi cel secundar, va fi mai mare. 
Radiatoarele pot fi alimentate şi cu apă de încălzire la o temperatura mai mică, dar în acest caz dimensiunile lor trebuie mărite, în faza de 
proiectare. În figurile 25 şi 26 se prezintă modalităţile de conexiune a elementelor sistemului, în varianta comenzilor cu cablaj electric şi 
fără cablaj, prin radio-frecvenţă.
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fig.26

fig. 25
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3.3. COMANDA INCĂLZIRII/RACIRII PERETELUI-TAVANULUI

Sistemul Radopress Watt, oferă trei soluții cu grad diferit de complexitate şi confort, pentru automatizarea răcirii suprafeţelor (alegerea 
uneia dintre ele, este mai degrabă o alegere de ordin financiar, decât tehnic)

• Tur cu temperatura constantă, cu oprirea-pornirea pompei (ex:răcire pasivă)
• Comanda pe o încăpere, cu monitorizarea punctului de rouă
• Comanda pe încăperi, cu monitorizarea punctului de rouă

3.3.1. Tur cu temperatura constantă, prin oprirea-pornirea pompei

Se poate utiliza în cazul racirii pasive* (presupune acceptarea unor compromisuri).
Nu există monitorizarea umidităţii relative, de aceea temperatura turului trebuie să fie mai mare (cu schimbător de căldură). Temperatura 
din tur, nefiind la o valoare ideală, vom obţine o eficienţă de răcire mai scăzută.
Poate fi realizat cu comandă prin wireless (fig. 27).

* Răcire pasiva - apa extrasă dintr-un puţ este pompată printr-un schimbător de căldură, ajungând apoi într-un alt puţ.

fig. 27
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3.3.2. Comanda pe o încăpere, cu monitorizarea punctului de rouă

Şi această soluţie presupune unele compromisuri. Funcţie de punctul de rouă, determinat din datele termostatului de monitorizare 
a umidităţii relative (instalat în încăperea aleasă) şi a termometrului cu contact montat pe tur, sistemul realizează prin amestecare, 
temperatura apei din tur.

Eficienţa de răcire a încăperilor depinde de aerul din încăperea monitorizată (de regulă se alege sufrageria, acolo unde stau mai multe 
personane; în nici un caz nu vom alege baia sau bucătăria). Se poate construi în versiunea comenzii prin wireless (fig 28.)

3.3.3.  Comanda tuturor încăperilor, cu monitorizarea punctului de rouă

O soluţie perfectă, fără compromisuri, cu eficienţă maximă de răcire (fig 29.).
În afară de o încăpere, celelalte sunt dotate cu termometre combinate cu monitorizarea umidităţii relative (fără tastatură şi afişaj). Într-o 
încăpere aleasă (la un imobil cu mai multe etaje), este instalată tastatură de perete (digitală), cu ajutorul căreia putem comunica cu 
elementele sistemului. Se pot monitoriza şi regla/programa toţi parametrii din toate încăperile sistemului .

Paralel cu creşterea umidităţii, sistemul evaluează datele tuturor încăperilor şi poate mări la nevoie temperatura apei pe tur în vederea 
menţinerii constante a răcirii.

În situaţia în care temperatura încăperii ajunge la temperatură şi umiditate extremă, fenomen ce se petrece atunci când creşterea 
temperaturii apei de răcire nu generează creşterea eficienţei de răcire, sitemul de comandă decuplează încăperea din circuitul de răcire. 
Sistemul se poate regla de la distanţă, prin internet şi se poate conecta la sistemul de alarm al locuinţei (în zonele alertate/nefolosite, 
reduce eficienţa de încălzire sau răcire)
Elementele sistemului, fiind conectate în serie (alimentate cu 12V), necesită un cablaj minim.

fig. 28
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fig
.2

9
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4. GARANȚIE  

Elementele sistemului RADOPRESS WATT, sunt garantate pe o durată de 10 ani de către producător ( Pipelife Hungaria
M_anyagipari Kft.) conform reglementărilor EVM-IpM-KM-MEN-BKM 11/1985 (VI.22.). Pe baza legii X/1993, orice daună cauzată de un 
element neconform (demonstrat) al sistemului, va fi suportată de către producător.
Garanţia se referă numai la sistemele RADOPRESS omogene (se utilizează numai elemente RADOPRESS WATT) cu condiţia că au 
fost respectate pe parcurs, toate reglementările aplicabile lucrării din domeniu, respectiv instrucţiunile de depozitare / instalare a 
producătorului. (O copie a procesului verbal a probei de presiune, efectuat la terminarea instalării, se va transmite depozitului care a făcut 
livrarea sistemului.)

5. MANIPULARE SI DEPOZITARE 

• Elementele sistemului RADOPRESS WATT NU se depozitează în aer liber, expuse la razele soarelui sau intemperii.
• Elementele sistemului se depozitează în spaţii închise, uscate, fără praf
• Nu se depozitează împreună cu chimicale (solvenţi, produse ce conţin solvenţi, uleiuri, benzină, etc), fără o garanţie 
scrisă din partea producătorului chimicalelor, privind inactivitatea acestora, în contact cu componentele sistemului 
RADOPRESS WATT.
• Elementele sistemului nu se expun radiaţiilor de căldură; se vor depozita la minim 1 metru distanţă de sursele de 
căldură (cu minim 40°C)
• Conductele se depozitează în colaci sau în cutii de carton (cum au fost livraţi de producător)
• Temperatura spaţiului de depozitare nu poate depăşi +40°C
• Pe parcursul depozitării/manipulării, conductele nu se vor aşeza pe suprafeţe cu muchii ascuţite
• Conductele livrate în bare, se vor depozita pe suprafeţe plane la minim 10 cm distanţă de pardoseală, astfel că 
înălţimea legăturii să nu depăşească 60 cm
• Conductele livrate în colaci se depozitează pe suprafeţe plane (la minim 10 cm distanţă de pardoseală); maxim 10 
colaci aşezaţi unul peste altul
• La manipularea elementelor sistemului, se păstrează integritatea ambalajului
• Pe parcursul manipulării elementelor sistemului, acestea nu trebuie târâte pe jos şi nu trebuie să vină în contact cu 
corpuri ascuţite, să fie lovite, tăiate, etc
• Pe parcursul recepţiei trebuie verificat:
• cantitatea – corectitudinea datelor din documentele însoţitoare
• Integritatea produselor/ambalajelor
• Corectitudinea dimensiunilor marcate

6. PROIECTARE GRATUITĂ

Oferim ajutor la proiectare pentru sistemele RADOPRESS WATT
Colectivul Pipelife proiectează sistemul de apă caldă-rece, încălzire centrală de pardoseală, încălzire în perete-tavan, conform solicitărilor, 
pornind de la datele de proiectare oferite de beneficiar şi vine cu recomandări de soluţii viabile, atunci când acest lucru este necesar. Punem 
la dispoziţia beneficiarului schema sistemului proiectat şi fişele tehnice ale elementelor componente. Diagramele de calcul utilizate de noi 
pot fi puse la dispoziţia benefeciarilor, la cerere. Dacă sunteţi interesaţi de acest aspect, va stăm la dispoziţie prin intermediul angajaţilor 
noştri din Pipelife România.(www.pipelife.ro)
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7. TABELE, DIAGRAME

7.1. DATE PRIVIND PIERDERILE DE PRESIUNE

Se iau în vedere la proiectarea sistemului în functie de debitul apei ce trece prin elementele sistemului.

Caderea de presiune în țevile RADOPRESS WATT

10×1.3 mm
Încalzire 40/35°C

Cadere 
de presiune Viteza Presiunea 

dinamică Debit 

Pa/m m/s Pa kg/h
50 0,126 7,820 19,300
60 0,151 22,260 23,160
70 0,176 15,330 27,020
80 0,201 20,030 30,880
90

100
110
120
130
140
150 0,216 23,190 33,230
160 0,224 25,030 34,520
170 0,233 26,870 35,770
180 0,241 28,750 37,000
190 0,248 30,630 38,190
200 0,256 32,540 39,360
220 0,271 36,380 41,620
240 0,285 40,290 43,800
260 0,298 44,250 45,900
280 0,312 48,250 47,930
300 0,325 52,290 49,900
320 0,337 56,370 51,810
340 0,349 60,490 53,670
360 0,361 64,670 55,490
380 0,372 68,860 57,260
400 0,384 73,080 58,990
420 0,395 77,340 60,690
440 0,405 81,620 62,340
460 0,416 85,940 63,970
480 0,426 90,270 65,560
500 0,437 94,640 67,130

10×1.3 mm
Răcire 17/20°C

Cadere de
presiune

Viteză Presiunea
dinamică Debit 

Pa/m m/s Pa kg/h
50 0,082 3,361 12,685
60 0,098 4,839 14,839
70 0,115 6,587 17,758
80 0,131 8,603 20,295
90 0,148 10,890 22,833

100 0,164 13,450 25,380
110 0,180 16,260 27,900
120 0,197 19,370 30,450
130 0,213 22,730 32,990
140 0,230 26,350 35,520
150 0,246 30,260 38,060
160 0,263 34,430 40,600
170 0,279 38,840 43,120
180 0,295 43,570 45,670
190 0,312 48,550 48,210
200
220
240
260
280
300
320
340
360 0,335 55,960 51,760
380 0,346 59,630 53,430
400 0,365 63,350 55,070
420 0,367 67,100 56,680
440 0,377 70,870 58,250
460 0,387 74,670 59,790
480 0,396 78,490 61,300
500 0,406 82,350 62,790

16×2.0 mm
Încalzire 40/35°C

Cadere de
presiune

Viteză Presiune 
dinamică Debit

Pa/m m/s Pa kg/h
50 0,165 13,450 66,550
60 0,183 16,660 74,070
70 0,201 19,960 81,075
80 0,217 23,330 87,655
90 0,232 26,770 93,890

100 0,247 30,280 99,850
110 0,261 33,800 105,500
120 0,274 37,410 110,990
130 0,288 41,060 116,280
140 0,300 44,740 121,380
150 0,312 48,450 126,300
160 0,324 52,200 131,100
170 0,336 56,010 135,800
180 0,347 59,790 140,310
190 0,358 63,670 144,790
200 0,369 67,510 149,100
220 0,390 75,370 157,540
240 0,410 83,280 165,600
260 0,429 91,320 173,400
280 0,447 99,390 180,900
300 0,465 107,600 188,200
320 0,483 115,800 195,300
340 0,500 124,200 202,190
360 0,517 132,500 208,900
380 0,533 141,000 215,450
400 0,549 149,500 221,840
420 0,564 158,000 228,100
440 0,579 166,600 234,200
460 0,594 175,200 240,200
480 0,609 183,900 246,100
500 0,623 192,600 251,860

16×2.0 mm
Răcire 17/20°C

Cadere de 
presiune

Viteză Presiunea
dinamică Debit 

Pa/m m/s Pa kg/h
50
60
70
80 0,201 20,110 81,605
90 0,215 23,120 87,490

100 0,229 26,200 93,130
110 0,242 29,310 98,500
120 0,255 32,470 103,680
130 0,267 35,670 108,670
140 0,279 38,910 113,500
150 0,291 42,190 118,180
160 0,302 45,480 122,700
170 0,313 48,820 127,130
180 0,323 52,220 131,480
190 0,334 55,620 135,700
200 0,344 59,030 139,800
220 0,364 65,980 147,800
240 0,382 73,020 155,480
260 0,401 80,130 162,870
280 0,418 87,330 170,040
300 0,435 94,610 176,980
320 0,452 101,900 183,700
340 0,468 109,300 190,260
360 0,484 116,800 196,670
380 0,499 124,400 202,900
400 0,514 131,900 209,000
420 0,529 139,600 214,990
440 0,543 147,300 220,840
460 0,557 155,100 226,570
480 0,571 162,800 232,180
500 0,585 170,700 237,700

20×2.0 mm
Încalzire 40/35°C

Cadere de 
presiune

Viteză Presiunea 
dinamică Debit 

Pa/m m/s Pa kg/h
50 0,205 20,850 147,290
60 0,228 25,760 163,730
70 0,249 30,790 179,010
80 0,269 35,930 193,380
90 0,288 41,170 206,990

100 0,306 46,510 220,000
110 0,323 51,850 232,300
120 0,340 57,350 244,300
130 0,356 62,830 255,700
140 0,371 68,400 266,800
150 0,386 74,050 277,600
160 0,401 79,700 288,000
170 0,415 85,450 298,200
180 0,429 91,220 308,100
190 0,442 97,020 317,750
200 0,455 102,900 327,200
220 0,481 114,700 345,480
240 0,505 126,600 363,000
260 0,528 138,700 379,900
280 0,551 150,800 396,200
300 0,573 163,100 412,000
320 0,595 175,500 427,400
340 0,615 188,000 442,300
360 0,636 200,600 456,850
380 0,655 213,200 471,000
400 0,675 225,900 484,900
420 0,693 238,700 498,400
440 0,712 251,600 511,700
460 0,730 264,600 524,700
480 0,748 277,500 537,400
500 0,765 290,600 549,900

20×2.0 mm
Răcire 17/20°C

Cadere de 
presiune

Viteză Presiunea 
dinamică Debit 

Pa/m m/s Pa kg/h
50 0,190 18,060 137,450
60 0,212 22,370 153,000
70 0,232 26,800 137,470
80 0,251 31,340 181,080
90 0,268 35,960 193,980

100 0,285 40,680 206,300
110 0,302 45,420 218,000
120 0,317 50,290 229,400
130 0,332 55,190 240,300
140 0,347 60,120 250,800
150 0,361 65,150 261,100
160 0,375 70,190 271,000
170 0,388 75,300 280,700
180 0,401 80,430 290,100
190 0,414 85,610 299,300
200 0,427 90,840 308,300
220 0,451 101,400 325,700
240 0,474 112,100 342,450
260 0,496 122,900 358,600
280 0,518 133,800 374,200
300 0,539 144,800 389,300
320 0,559 156,000 404,000
340 0,579 167,200 418,300
360 0,598 178,500 432,150
380 0,617 189,900 445,750
400 0,635 201,400 459,000
420 0,653 212,900 472,000
440 0,671 224,500 484,700
460 0,688 236,200 497,100
480 0,705 247,900 509,350
500 0,721 259,700 521,300
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Diagramele colector-distribuitorului 
cu debitmetru
 

Reglajul supapei de debit

Cadere de presiune totala

Diagrama debit/cadere de 
presiune a vanei de amestec cu 3 căi                            Diverting straight Kv 2,8

Mixing straight Kv 2,5

Diverting bypass Kv 1,8

Mixing bypass Kv 1,6
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7.2. Diagramele colector - distribuitor 

 Suprafața de încălzire realizată pe tavan, cu pas de 75 mm:

Regim de încălzire

Supratemperatura apei de încălzire
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Regim de răcire

Supratemperatura apei de răcire
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 Suprafata de incalzire realizata pe tavan, cu pas de 75 mm:

 D
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Regim de încălzire

Supratemperatura apa de încălzire

Regim de răcire 

Supratemperatura apei de răcire
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 Suprafata de incalzire realizata pe tavan,cu pas de  100 mm:

Modul de încălzire

 Supratemperatura apei de încalzire

Modul de răcire

 Supratemperatura de răcire a apei
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 Suprafața de încălzire realizată pe tavan,cu pas de  100 mm:

Modul de incălzire

 Supratemperatura de încălzire a apei

Modul de racire

 Supratemperatura de racire a apei 
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Î N C Ă L Z I R E  P R I N  PA R D O S E A L Ă 

TEAVĂ PE-RT CU PROTECȚIE ÎMPOTRIVA DIFUZIEI DE OXIGEN, 
CLASA 4, 6 BAR, 60ºC

FT-R18L3 Q 18x2, colaci 300m

FT-R18L4 Q 18x2, colaci 400m

FT-TACKNAD 300 buc/cutie

Se  utilizează împreună cu FT-TACKGERAT 
și cu FT-ROLLE.

 ANCORE FIXARE TEAVĂ

FT-RAND16KF

Preia dilatația betonului la încălzirea prin 
pardoseală.
10 mm grosime, 150+30 mm lătime,
25 m lungime.
Se utilizează împreuna cu FT-ROLLE

FT-ROLLE+ 10 m2

Din polistiren EPST armat, livrat în pachete 
de 10m2

PLACĂ DE IZOLAȚIE

FT-FWR/N
Prevăzut cu pompă, cu 
supapă și termostat, tur 
30-50°C

Păstrează temperatura apei din tur, așa 
cum aceasta a fost reglată
Pompa este potrivită pentru sistemele de 
încălzire intre 2 și 12 circuite.
Se racordează la colector - distribuitor.

SISTEM DE AMESTEC CU POMPĂ

BANDĂ PERIMETRALĂ

FT-TACKGERAT

Servește la fixarea circuitelor de țeavă pe 
placa de izolație
Se utilizează împreună cu FT-TACKNAD și
FT-ROLLE

UNEALTĂ PENTRU FIXARE ANCORE 

FT-IV18 pentru teavă  16 -18 mm

FT-IV20 pentru teavă  20 mm

Servește la realizarea curburilor de țeavă

COLȚAR

8. PRODUSE

FT-NADEL 500 buc/sac

ANCORĂ PENTRU ȘINĂ ȘINĂ DE MONTAj

WH-FR16/2M 2 m/buc

Pentru țeavă de 16mm 

FT-SZ

Servește la fixarea plăcilor de izolație.

BANDĂ ADEZIVĂ

FT-SZA

SUPORT BANDA ADEZIVĂ

35
0 

m
m

210 mm

135 mm
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ȘINĂ FIXARE ȚEAVĂ

WH-FR10/2M 2 m/buc

pentru țeavă de 10mm 

F I T I N G U R I  D E  P R E S I U N E 

MUFĂ

WH-M10

REDUCȚIE FE 10-1/2”

WH-UAG10/1/2

TEU EGAL

WH-T10

REDUCȚIE

WH-R16/10

WH-R20/10

TEU REDUS 

WH-T16/10/16

WH-T20/10/20

P R O D U S E  A U X I L I A R E

WH-SPV  1”

Servește la eliminarea microbulelor din 
circuitul de apă

SEPARATOR DE MICROBULE 

SI-HAK60
Simplă de 80 mm 
lungime, 50buc/ambalaj

SI-DUOHAK60
Dublă de 80 mm lungime, 
50buc/ambala

Servește la fixarea țevilor de încălzire prin 
pardoseală de beton (tevi max. 32mm). 
Se fixează cu ciocanul în găurile  realizate 
anterior în pardoseala de beton.

ANCORĂ ȚEAVĂ

MUFĂ CU OLANDEZĂ 10-3/4”

WH-KVA10

TEAVĂ PE-RT 6 BAR, 60ºC

WH-10x1,3-120 colaci 120m

WH-10x1,3-240 colaci 240m

PE-RT - EVOH - PE-RT cu 5 straturi 

ȚEAVĂ PEX-AL-PEX ȘI PE-RT-AL10BAR, 80ºC

RP16x2-200 PEX-ALU-PEX

RP16x2-200PERT PERT-ALU-PERT

RP20x2-100 PEX-ALU-PEX

RP20x2-100PERT PERT-ALU-PERT

Î N C Ă L Z I R E  Î N  P E R E T E  Ș I  TAVA N
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WH-KVA10
pentru țeavă Ø10x1,3mm 
cu racord eurocon

FT-KVA18
pentru țeavă Ø18x2mm 
cu racord eurocon

RP-KVA20/2,0
pentru țeavă Ø20x2mm 
cu racord eurocon

OLANDEZE 

FT-V2A 2 circuite

FT-V3A 3 circuite

FT-V4A 4 circuite

FT-V5A 5 circuite

FT-V6A 6 circuite

FT-V7A 7 circuite

FT-V8A 8 circuite

FT-V9A 9 circuite

FT-V10A 10 circuite

FT-V11A 11 circuite

FT-V12A 12 circuite

Pentru fiecare circuit cu debitmetru (4l/
min) 
Distanța dintre 2 circuite este de 55mm.
Setul conține toate accesorile necesare 
montării și racordării. 

COLECTOR DISTRIBUITOR PENTRU ÎNCĂLZIRE SUPRAFEȚE

RP-MI-6
1”, 55 mm(dist. între 
țevi), 6 circuite 

Termoizolație cu profil adecvat 
aplicaților prin „click”
Setul conține câte un element pentru 
cirucitele de tur și retur 

TERMOIZOLAȚIE

RP-BP3/4
3/4” cu garnitură de 
etanșare

Servește la închiderea circuitelor 
neutilizate.

DOP FILETAT 3/4”

FT-VK1 Alb cu 2-5 circuite 

FT-VK2 Alb cu 6-9 circuite 

FT-VK3 Alb cu 10-12 circuite

Adâncime: 110-160 mm
Înălțime: 100-250 mm

DULAP DE COMANDĂ MONTAT PE PERETE 

Dimensiuni în mm

A B C

520 755 110

670 755 110

930 560 110

C O L E C T O R  D I S T R I B U I T O R 

SF-WEK0 Alb cu 2-3 circuite 

SF-WEK1 Alb cu 4-5 circuite

SF-WEK2 Alb 6-10 circuite 

Adâncime: 110 mm
Realizat cu 4 șine de montaj și cu uși 
detașabile în vederea unui montaj mai 
ușor.

DULAP COMANDĂ - ÎNGROPAT ÎN PERETE 

Dimensiuni în mm

A B C

485 580 110

650 585 110

845 585 110
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BACURI PRESARE

RE-PRESSZ10 pentru fitinguri 10mm

RE-PRESSZ16 pentru fitinguri 16mm

RE-PRESSZ20 pentru fitinguri 20mm

VAGOOLLOD35 Ø35mm 

CLEȘTE TĂIERE

RE-ECOPRESS

Se utilizează până la Ø26 mm

PRESĂ MANUALĂ 

WH-EK 10

RP-EK 16

RP-EK 20

PIESĂ CALIBRARE

UNEALTĂ

RP-RTH1

RP-RTH2 3 moduri de lucru

TERMOSTAT DE CAMERĂ ELECTRONIC 

RP-ACT1

Servește la comanda supapelor de pe 
colector distribuitor.
Are racord de 30x1,5mm

CAP TERMOELECTRIC

E L E M E N T E  D E  R E G L A j 

RE-AKPRESS 10-54

Se utilizează până la Ø63mm
Setul conține: presă, 1 acumulator și un 
încărcător rapid (30 min).
150 de presări/ ciclu de încărcare 

PRESĂ CU ACUMULATOR 

RE-ELPRESS 10-54

Se poate utiliza până la Ø108

PRESĂ ELECTRICĂ, 230V.

U N E LT E  P E N T R U  M O N TA j
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WH-CCHC

MODUL PROGRAMABIL RF PENTRU ÎNCĂLZIRE - RĂCIRE

WH-MILUX-RF

TERMOSTAT CU SENZOR DE UMIDITATE

RP-RTD

TERMOSTAT DE CAMERĂ DIGITAL CU AFIȘAj LCD

RP-CTM

3 moduri diferite de lucru

TERMOSTAT CU TEMPORIZARE - MILUX

 

RP-SENS

Termékleírás a
17. oldalon.

RP-CBM

TERMOSTAT DE CAMERĂ CU CAPAC UNITATE DE COMANDĂ MASTER 

RP-CBS extindere pentru 6 zone RP-DCT

UNITATE DE COMANDĂ EXTINDERE MODUL PROGRAMABIL 

RP-RTDRF RP-CTMRF

TERMOSTAT RF CU AFISAj DIGITAL TERMOSTAT CU TEMPORIZARE RF - MILUX

RP-CBSRF

UNITATE DE CONTROL MASTER  

RP-BMRF

UNITATE DE COMANDĂ RF - EXTIDERE

WH-ANT

ANTENĂ 

WH-TSAD
ieșire . 3/4” 
intrare 1/8”

ADAPTOR
WH-FLS

SENZOR DE TEMPERATURĂ PARDOSEALĂ
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WH-1022

CONTROLLER CENTRAL DDC  

WH-12

EXTINDERE CONTROLLER 

WH-COMB

WH-PS12V

WH-TS WH-1022-höz

livrat cu bandă de fixare

SENZOR TEMPERATURĂ 

WH-DPLD

TASTATURĂ DE PERETE 

WH-313112 ieșire 1/2” intrare 1,7

WH-313134 ieșire 3/4” intrare 2,5

WH-31311 Km. 1”  intrare 4,5

SUPAPĂ CU 3 CĂI

WH-EMU230 230V, IP 40

cursă: 8 mm
forță deschidere: 180 N
Timp deschidere: 210 s (0,038 mm/s)
Cablu: 2m, 3x0,5 mm2

Racord: M30x1,5

MOTOR SUPAPĂ AMESTECARE

WH-IM

MODUL DE CONEXIUNE LA INTERNET

RP-RECRF

MODUL DE RECEPȚIE RF 

SUPAPĂ ZONĂ

WH-21311P

Se utilizează împreună cu RP-ACT1 

ADAPTOR 12V 

SENZOR COMBINAT 

REGULATOR CU TOUCHSCREEN 

WH-DPLTC
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București, Baneasa Business Technology Park, Cladirea A, Etaj 1,
Soseaua București-Ploiesti nr.42-44
013696/Sector 1/Bucuresti/România
Tel:   +40 364 401 686
Mobil: +40 732 777 826
Fax:   +40 364 401 685
e-mail: office@pipelife.ro
http://www.pipelife.ro

Cluj Napoca, Fabricii de zahar nr.166
400624 Cluj-Napoca CLUj
Tel:   +40 364 401 686
Mobil: +40 732 777 826
Fax:   +40 364 401 685
e-mail: sandor.sarkozi@pipelife.com
http://www.pipelife.ro

Oradea, Calea Clujului nr. 304
Str. Calea Clujului, Nr. 304
410553 Bihor ORADEA
Tel: +40 359 450 042
Mobil: +40 732 777 804
Fax: +40 359 450 043
e-mail: terezia.canalas@pipelife.com

Pipelife România 

Locații în România 
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