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n Τεχνική υποστήριξηe
• Τηλεφωνική υποστήριξη : Το εξειδικευµένο προσωπικό της
COMAP είναι πάντα διαθέσιµο για κάθε πληροφορία σχετικά  µε
την υλοποίηση της εγκατάστασης του συστήµατος
ενδοδαπέδιας θέρµανσης Biofloor .

• Υποστήριξη στο έργο :
Οι συνεργάτες που ξεκινούν για πρώτη φορά το
σύστηµα Biofloor, υποστηρίζονται επί τόπου στο
έργο από το εξειδικευµένο προσωπικό της COMAP,
το οποίο είναι σε θέση να δώσει τεχνικές λύσεις
σε ιδιαίτερες περιπτώσεις   καθώς και να
υποδείξει στον εγκαταστάτη τον τρόπο 
τοποθέτησης του συστήµατος.

n Γρήγορη και αναλυτική προµέτρηση υλικών
Το εξειδικευµένο προσωπικό της COMAP µπορεί άµεσα να
πληροφορήσει τον εγκαταστάτη για έναν ενδεικτικό
προϋπολογισµό ενός έργου µε το σύστηµα γρήγορης
εκτίµησης κόστους. Σε περίπτωση ανάθεσης του έργου η
COMAP πραγµατοποιεί αναλυτική µελέτη και παραδίδει µαζί µε
τα προϊόντα το σχέδιο τοποθέτησης της εγκατάστασης.

n Εκπαίδευση- Σεµινάριαe
Το δυναµικό πωλήσεων της COMAP είναι ειδικά εκπαιδευµένο,
ώστε να παρέχει στους νέους συνεργάτες πλήρη  θεωρητική και
πρακτική εκπαίδευση πάνω στο ολοκληρωµένο σύστηµα
ενδοδαπέδιας θέρµανσης και δροσισµού Biofloor.

Για το λόγο αυτό διοργανώνονται σεµινάρια είτε στο χώρο των
συνεργατών , είτε στα γραφεία της COMAP είτε ακόµα και επι
τόπου στα διάφορα εργοτάξια.

n Η απόλυτη εξασφάλιση του εγκαταστάτηe
Κάθε πραγµατοποιούµενο έργο Biofloor που γίνεται µε βάση τις οδηγίες
και τη µελέτη της  COMAP καλύπτεται µε εγγύηση συστήµατος δέκα
ετών .

Biofloor , τεχνογνωσία  ενδοδαπέδιας θέρµανσης
στη διάθεση των εγκαταστατών
Biofloor , τεχνογνωσία  ενδοδαπέδιας θέρµανσης
στη διάθεση των εγκαταστατών
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Παρουσίαση του συστήµατος
Ολοκληρωµένο σύστηµα ενδοδαπέδιας
θέρµανσης - δροσισµού

>

Θέρµανση  µε  κλα-
σικά  σώµατα
Στο σχεδιάγραµµα

βλέπουµε ότι, κατά τη
θέρµανση  µε σώµατα
επιτυγχάνουµε σχετικά
χαµηλή θερµοκρασία
στο πάτωµα και αντίθετα
υψηλή θερµοκρασία
στα πάνω µέρη του
δωµατίου.Η κατανοµή
τηςθερµοκρασίας απέχει
πολύ από το ιδανικό.

Ιδανική  κατανοµή
θερµοκρασίας  
Η ιδανική κατανοµή
της θερµοκρασίας στο
χώρο επιτυγχάνεται
όταν είναι υψηλή στα
πόδια του ανθρώπου,
σταθερή στο σώµα και
σταδιακά µειώνεται
από το ύψος του
κεφαλιού και πάνω.

Ενδοδαπέδια  θέρµανση  
Το σχεδιάγραµµα

δείχνειότι επιτυγχάνεται
σχεδόν ιδανική κατανοµή
της θερµοκρασίας. Η
θέρµανση του χώρου
από το δάπεδο εξασφα-
λίζει ιδανικές συνθήκες
διαβίωσης των ατόµων
στο χώρο, όσον αφορά
στην αίσθηση της
θερµικής ευεξίας.

Βασικά χαρακτηριστικά
Το σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης Biofloor είναι ένα

ολοκληρωµένο σύγχρονο σύστηµα, µελετηµένο και εγγυηµένο από την
COMAP µέχρι το τελευταίο εξάρτηµά του. Η αποτελεσµατικότητά του
βασίζεται στην µεγάλη εµπειρία και τεχνογνωσία που έχει αποκοµίσει η
COMAP κατά τη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας της ως κατασκευαστή
στο χώρο της θέρµανσης. Η ευελιξία του επιτρέπει την εγκατάσταση του
σε οποιοδήποτε τύπο οικοδοµής µε την κατάλληλη επιλογή µεθόδου
τοποθέτησης.

Εγγύηση  10  χρόνια    

Κάθε πραγµατοποιούµενο έργο Biofloor που γίνεται µε βάση τις
οδηγίες και τη µελέτη της COMAP, καλύπτεται µε εγγύηση συστήµατος
δέκα (10) ετών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Θαλπωρή  και  ευεξία:  Η εκποµπή ήπιας θερµικής ακτινοβολίας

µειώνει τη διαφορά της θερµοκρασίας µεταξύ του δαπέδου και της
οροφής, εξαφανίζοντας παράλληλα τα ρεύµατα αέρα που είναι
υπεύθυνα για τη µεταφορά της σκόνης.

Οικονοµία: Το Biofloor λειτουργεί µε νερό χαµηλής
θερµοκρασίας (450C), επιτρέποντας παράλληλα τον ανεξάρτητο
προγραµµατισµό της θερµοκρασίας κάθε θερµαινόµενου χώρου.

Αξιοποιήσιµο  το  καλοκαίρι:  Το καλοκαίρι, µε τη βοήθεια ενός
ψύκτη ή µίας αντλίας θερµότητας, η εγκατάσταση µπορεί να
αξιοποιηθεί παρέχοντας ένα ευχάριστο δροσισµό στους χώρους της
κατοικίας.

Ελευθερώνει  το  χώρο:  Το Biofloor όντας τοποθετηµένο µέσα
στο δάπεδο, παραµένει αόρατο, καθιστώντας εφικτή οποιαδήποτε
αρχιτεκτονική ή διακοσµητική λύση.

∆∆ρροοσσιισσµµόόςς
Χρησιµοποιώντας το κύκλωµα της

ενδοδαπέδιας θέρµανσης την καλοκαιρινή
περίοδο και διοχετεύοντας στις σωληνώσεις
κρύο νερό, θερµοκρασίας 14-18οC, µπορούµε
να εξασφαλίσουµε εξαιρετικές συνθήκες
θερµοκρασίας στην κατοικία και το καλοκαίρι. 

Το ψυχρό δάπεδο, µε την συνεχή
λειτουργία της εγκατάστασης, απορροφά τη
θερµότητα από τα υπόλοιπα δοµικά στοιχεία
του σπιτιού (τοίχους, κολώνες, οροφή,
κ.λ.π.) διατηρώντας την θερµοκρασία τους
στους 22-25οC. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, ο
ανθρώπινος οργανισµός να µπορεί να
αποβάλλει σηµαντικά ποσά θερµότητας µέσω
ακτινοβολίας και να αισθάνεται καλύτερα
συγκριτικά µε αλλά συστήµατα που ψύχουν
τον αέρα ακόµη και αν αυτά λειτουργούν σε
χαµηλότερες θερµοκρασίες.
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Τεχνική του συστήµατος
Ολοκληρωµένο σύστηµα ενδοδαπέδιας
θέρµανσης - δροσισµού

Πάχος του µπετόν της ενδοδαπέδιας θέρµανσης.

Επιλογή της κατάλληλης µόνωσης δαπέδου (κανονισµός ΕΝ 1264-4)

20°C 20°C

20°C 20°C

A

B C

D

10°C

-15°C

Α  -πάνω  από  το  θερµαινόµενο  χώρο
RA = 0,75m2 K/W

Β  -  πάνω  από  το  µη  θερµαινόµενο  χώρο
RB = 1,25m2 K/W

C  -  πάνω  στη  γη  
RC = 1,25m2 K/W

D  -  πάνω  από  τους  εξωτερικούς  χώρους
RD = 1.25 m2 K/W για Τεξ > 00 C
RD = 1.5 m2 K/W για -50C < Τεξ  < 00C
RD = 2.0 m2 K/W για -150C < Τεξ  < -50C

Για την άριστη απόδοση της ενδοδαπέδιας
θέρµανσης είναι απαραίτητη η σωστή µόνωση
ολόκληρου του κτηρίου όπως αυτή προβλέπεται
από τον κανονισµό θερµοµόνωσης. Ειδικά για τα
δάπεδα απαιτείται µόνωση ακόµη και σε
επιφάνειες υπερκείµενες θερµαινόµενων
χώρων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διανοµή
της θερµότητας προς τα πάνω.
Με βάση την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 1264-4
προβλέπονται οι ακόλουθοι ελάχιστοι
συντελεστές θερµικής αντίστασης για τις
µονώσεις των δαπέδων:

D

45mm

D

min =

D+45mm

5<a<15 mm

min =

D+50 mm

>

Στη περίπτωση, όπου ο θερµαντικός σωλήνας είναι
τοποθετηµένος πάνω στη µόνωση, η ελάχιστη στρώση
του µπετόν θέρµανσης δαπέδου πάνω από το σωλήνα
πρέπει να είναι 45mm µε αποτέλεσµα το ελάχιστο
συνολικό πάχος να ισούται µε τη διάµετρο του 
σωλήνα +45mm.

Το ελάχιστο πάχος του µπετόν πρέπει να είναι τέτοιο ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει 45mm µπετόν πάνω από
τον σωλήνα. Έτσι:

Σε περίπτωση, που ο θερµαντικός σωλήνας είναι
ανυψωµένος πάνω από τη µόνωση (π.χ. χρήση
στηριγµάτων πάνω σε πλέγµα)πρέπει να έχουµε κάτω
από τον σωλήνα 5-15 mm πάχος τσιµεντοκονίας µε
αποτέλεσµα το ελάχιστο συνολικό πάχος να ισούται µε
την διάµετρο του σωλήνα +50 mm.

Τεξ - θερµοκρασία περιβάλλοντος

Τεξ.

45mm
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Τεχνική του συστήµατος
Ολοκληρωµένο σύστηµα ενδοδαπέδιας
θέρµανσης - δροσισµού

∆ηµιουργία περιµετρικών ζωνών

~ 1 m

~ 1 m

>

Επιλογή της σωστής διάταξης διάστρωσης των σωλήνων

Οι περιµετρικές ζώνες τοποθετούνται εκεί όπου έχουµε
µεγάλες απώλειες θερµότητας όπως είναι τα µεγάλα
ανοίγµατα. Η διάστρωση των σωλήνων στις ζώνες αυτές
είναι πυκνότερη από εκείνη στον υπόλοιπο θερµαινόµενο
χώρο. Το πλάτος των περιµετρικών ζωνών δεν πρέπει να
ξεπερνά το 1m.

Σωστός τρόπος διάστρωσης

Η καλύτερη κατανοµή της θερµοκρασίας επιτυγχάνεται
µε την οµοιόµορφη τοποθέτηση των κυκλωµάτων . Με
τον τρόπο αυτόν, ο µέσος όρος των θερµοκρασιών του
νερού σε δύο γειτονικούς σωλήνες  είναι παρόµοιος. Για
να επιτύχουµε την οµοιοµορφία αυτή, τοποθετούµε
πάντα τον έναν δίπλα στον άλλον σωλήνες µε τη
χαµηλότερη και υψηλότερη θερµοκρασία, ώστε ο µέσος
όρος των θερµοκρασιών να είναι σχετικά σταθερός. Η
διάταξη του σαλίγκαρου θεωρείται ιδανική για την
επίτευξη των παραπάνω.

Ακατάλληλος τρόπος διάστρωσης 

Η τοποθέτηση των κυκλωµάτων (µε διάταξη µαιάνδρου)
πραγµατοποιεί σχετικά ανοµοιόµορφη κατανοµή της
θερµοκρασίας στην επιφάνεια του δαπέδου. Για το λόγο
αυτόν δε συνιστάται παρά µόνο για τη δηµιουργία
περιµετρικών ζωνών σε συγκεκριµένες περιπτώσεις.

οµοιόµορφος σαλίγκαρος Συνδυασµός µαιάνδρου
- σαλίγκαρου

µαίανδρος
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Τεχνική του συστήµατος
Ολοκληρωµένο σύστηµα ενδοδαπέδιας
θέρµανσης - δροσισµού

∆ηµιουργία αρµών διαστολής

>

Οι οριζόντιοι αρµοί διαστολής τοποθετούνται πάντα: 

Πάνω από τους αρµούς διαστολής της οικοδοµής
Στα σηµεία όπου υπάρχουν πόρτες
Στις περιπτώσεις που υπερβαίνονται παρακάτω κανόνες:

- Μέγιστο εµβαδόν θερµαινόµενου χώρου 40 m2

- Μέγιστο µήκος πλευράς θερµαινόµενου χώρου 8m
- Μέγιστος λόγος των πλευρών του χώρου 2/1

Αρµοί διαστολής και κύκλωµα θέρµανσης:
Εκατέρωθεν των οριζόντιων αρµών διαστολής,
τοποθετούµε δύο ξεχωριστά κυκλώµατα ώστε να µην
περνούν οι σωλήνες κατά µήκος τους. Στα σηµεία εισόδου
και εξόδου που περνάµε αναγκαστικά, οι σωλήνες
τοποθετούνται µέσα σε σπιράλ.

Οι περιµετρικοί αρµοί διαστολής τοποθετούνται:
-  Περιµετρικά στους τοίχους και στα ανοίγµατα που 
περιβάλλουν τον χώρο

-  Στα υπόλοιπα δοµικά στοιχεία που παρεµβάλλονται στο 
χώρο: κολώνες, τζάκια, εσοχές κλπ.
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Τεχνική του συστήµατος
Σύστηµα τοποθέτησης µε πλάκα οδηγό TS>

1- τελικό δάπεδο
2- µπετόν θέρµανσης δαπέδου
3- περιµετρική µόνωση
4- πλάκα οδηγός Τ 2000
5- σωλήνας από δικτυωµένο 

πολυαιθυλένιο PE-Xc µε φράγµα 
οξυγόνου ή σωλήνας Multiskin 
µε φύλλο αλουµινίου

6- µόνωση δαπέδου

d-διάµετρος σωλήνα

Κατασκευή δαπέδου - παράδειγµα

Πλάκα  οδηγός  από  σκληρή
πολυστερίνη  πάχους  0,9  mm  
(DIN  18560-11)
-  χωρίς µόνωση 
- βήµα 5 cm
- διαστάσεις πλάκας 1330 x 880 mm
- εµβαδόν πλάκας  1,11 m2
- 9 πλάκες =  10 m2

T2000

Κωδικός∆ιάσταση
T2000PS00 1201,11m2

Συσκευασία 

1 - 2cm

d+4,5cm

2-5cm

1

2
3

6

4 5

Περιµετρική  µόνωση  µε
αυτοκόλλητη  ταινία  και  φράγµα
υδρατµών  (DIN  4102)
-ύψος 150 mm
-πάχος 6 mm
-µε φιλµ επικάλυψης από 
πολυαιθυλένιο 

-µήκος 45m
-7 κουλούρες στη συσκευασία 

9872

Κωδικός∆ιάσταση
9872616 7x45m-----

Συσκευασία 

Βασικά χαρακτηριστικά 

Η πλάκα οδηγός χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση των
σωλήνων πάνω σε υπάρχουσα µόνωση. Η απουσία µόνωσης έχει σαν
αποτέλεσµα η πλάκα να καταλαµβάνει ελάχιστο χώρο στην αποθήκευσή
της, γεγονός πολύ σηµαντικό στις περιπτώσεις όπου το κόστος της
µεταφοράς των προϊόντων επιβαρύνει ιδιαίτερα τον προϋπολογισµό
του έργου. Επιπλέον, η πλάκα οδηγός µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις
περιπτώσεις που υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις θερµοµόνωσης
(πιλοτές, κτήρια στην κλιµατική ζώνη Γ), καθώς προσαρµόζεται άνετα
πάνω από οποιοδήποτε πάχος µόνωσης. Κατασκευάζεται από πλαστικό
φιλµ πάχους 0,9 mm που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό τόσο στο βάδισµα
των εγκαταστατών όσο και στο βάρος του µπετόν θέρµανσης δαπέδου.
Οι πλάκες κουµπώνουν η µία µε την άλλη σχηµατίζοντας φράγµα
υδρατµών για την προστασία της µόνωσης.
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Τεχνική του συστήµατος
Σύστηµα τοποθέτησης µε πλάκα OPTIMA>

1- τελικό δάπεδο
2- µπετόν θέρµανσης δαπέδου
3- περιµετρική µόνωση
4- πλάκα συστήµατος 9891 OPTIMA
5- σωλήνας από δικτυωµένο 

πολυαιθυλένιο PΕ-Xc µε φράγµα 
οξυγόνου ή σωλήνας Multiskin µε 
φύλλο αλουµινίου.

d-διάµετρος σωλήνα

Κατασκευή δαπέδου -παράδειγµα

9891

1 - 2 cm

d+4,5 cm

2cm

1

2
3

4

5

Περιµετρική  µόνωση  µε  αυτοκόλλητη
ταινία  και  φράγµα  υδρατµών  (DIN  4102)
-ύψος 150 mm
-πάχος 6 mm
-µε φιλµ επικάλυψης από πολυαιθυλένιο 
-µήκος 45m
-7 κουλούρες στη συσκευασία 

9872

Κωδικός∆ιάσταση
9872616 7x45m-----

ΣυσκευασίαΚωδικός∆ιάσταση
9891220 14-----

Συσκευασία

Βασικά χαρακτηριστικά 

Πρόκειται για ειδικά διαµορφωµένη πλάκα, η οποία
χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία θερµοµόνωσης αλλά και ως οδηγός
στη τοποθέτηση των σωλήνων. Η πλάκα συστήµατος OPTIMA είναι
παρασκευασµένη από πολυστερίνη υψηλής πυκνότητας 28 kgr/m3

συνολικού πάχους 47 mm. Επιπλέον, φέρει στην εξωτερική επιφάνειά της
φιλµ επικάλυψης πάχους 0,2 mm, το οποίο ενισχύει την αντοχή της
πλάκας (προστατεύει τις προεξοχές κατά το βάδισµα των εγκαταστατών),
και επιπλέον λειτουργεί ως φράγµα υδρατµών για τη προστασία της
µόνωσης κατά την έκχυση του µπετόν. 0ι πλάκες κουµπώνουν εύκολα
µεταξύ τους χάρη στην ειδική διαµόρφωση των άκρων τους. 

Πλάκα  συστήµατος  OPTIMA  µε  φιλµ    
0,2mm  (DIN  18164)
- µόνωση 20 mm
- θερµική αγωγιµότητα  0,033 W/mK
- βήµα  8,5 cm
- διαστάσεις πλάκας 1183 x 845 mm
- εµβαδόν πλάκας  1,0 m2
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Τεχνική του συστήµατος
Σύστηµα τοποθέτησης µε συρµάτινο πλέγµα >

1- τελικό δάπεδο
2- περιµετρική µόνωση
3- συρµάτινο πλέγµα
4- κλιπς
5- µπετόν θέρµανσης δαπέδου
6- σωλήνας από δικτυωµένο 

πολυαιθυλένιο PE-Xc µε φράγµα 
οξυγόνου ή σωλήνας Multiskin µε 
φύλλο αλουµινίου

7- φιλµ νάυλον 
8- µόνωση δαπέδου

d-διάµετρος σωλήνα

Κατασκευή δαπέδου -παράδειγµα

1

42

8

653

7

1 - 2 cm

(d+5 cm)

2 - 5 cm

Συρµάτινο  πλέγµα  10Χ10cm
-διάµετρος σύρµατος 3 mm 
-προστασία από τη διάβρωση
-διαστάσεις 1200 Χ 2150 mm

T1010

Κωδικός∆ιάσταση
TB101003 12,52m2

Συσκευασία

Συρµάτινο  πλέγµα  15Χ15cm
-διάµετρος σύρµατος 3mm 
-προστασία από τη διάβρωση
-διαστάσεις 1200Χ2100mm

T1515

Κωδικός∆ιάσταση
TB151503 12,52m2

Συσκευασία

Σύνδεσµος  ένωσης  των  πλεγµάτων
µεταξύ  τους  µήκους  10cm

T9011

Κωδικός∆ιάσταση
TC901112 100----

Συσκευασία

Κλιπς  για  στερέωση  του  σωλήνα  Φ16  και
Φ18  σε  πλέγµα  Φ3  

T1620

Κωδικός∆ιάσταση
TC162000 200-----

Συσκευασία

Κλιπς  για  στερέωση  του  σωλήνα
Φ20  σε  πλέγµα  Φ3

T2020

Κωδικός∆ιάσταση
TC202000 200----

Συσκευασία

Φιλµ  νάυλον  0,2  mm  αδιαπέραστο
από  την  υγρασία  (DIN  18560)

T2502

Κωδικός∆ιάσταση
TC250200 50m2 x 50m

Συσκευασία

Περιµετρική  µόνωση  150  mm    (DIN  4102)
9872  BASIC

Κωδικός∆ιάσταση
9872815 7x45m-----

Συσκευασία

Βασικά χαρακτηριστικά 

Πρόκειται για την παραδοσιακή λύση όπου οι σωλήνες
στερεώνονται πάνω σε ειδικά κλιπς τα οποία τοποθετούνται πάνω σε
γαλβανισµένο συρµάτινο πλέγµα. Το πλέγµα µεγέθους 10Χ10cm αποτελεί
και οδηγό για την τήρηση των απαιτούµενων αποστάσεων του σωλήνα.
Κάτω από το πλέγµα τοποθετείται αδιαπέραστο από την υγρασία φιλµ
πάχους 0,2mm για την προστασία της µόνωσης. Βασικό πλεονέκτηµα της
µεθόδου είναι η ελευθερία στην επιλογή του βήµατος τοποθέτησης,
γεγονός που την καθιστά ιδανική σε βιοµηχανικούς χώρους. Τα κλιπς
τοποθετούνται µε βάση την επιθυµητή διάταξη χωρίς περιορισµό στην
κατεύθυνση της όδευσης των σωλήνων. Κατά την τοποθέτησή τους
επιτυγχάνεται ανύψωση του πλέγµατος πάνω από το φιλµ κατά 5mm
ώστε να καλυφθεί σωστά µε µπετόν. Μειονέκτηµα της µεθόδου αποτελεί
ο σχετικά µεγαλύτερος χρόνος τοποθέτησης καθώς και ο κίνδυνος
τραυµατισµού του σωλήνα.
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Τεχνική του συστήµατος
Σύστηµα τοποθέτησης µε tackers>

1- τελικό δάπεδο
2- περιµετρική µόνωση
3- µπετόν θέρµανσης δαπέδου
4- µόνωση δαπέδου
5- κλιπ tacker
6- σωλήνας από δικτυωµένο 

πολυαιθυλένιο PE-Xc µε φράγµα 
οξυγόνου ή σωλήνας Multiskin µε 
φύλλο αλουµινίου

7- φιλµ νάυλον 

d-διάµετρος σωλήνα

Κατασκευή δαπέδου -παράδειγµα

1

3
7

2

4

65

1 - 2 cm

d+4,5 cm

2-5 cm

Φιλµ  νάυλον  0,2  mm  αδιαπέραστο
από  την  υγρασία  (DIN  18560)

Τ1105

Κωδικός∆ιάσταση
TR1105200 100m1,05Χ100m  

Συσκευασία

Κλιπς  Tacker  για  τη  σταθεροποίηση
των  σωλήνων  µε  διάµετρο  ΦΦ16-220

T1621

Κωδικός∆ιάσταση
TC162100 1000----

Συσκευασία

Εργαλείο  Tackerboy  για  την
τοποθέτηση  των  κλιπς

TC1620 

Κωδικός∆ιάσταση
TC162001 1-----

Συσκευασία

Βασικά χαρακτηριστικά  

Με τη µέθοδο αυτή ο σωλήνας συγκρατείται µε ειδικά κλιπς tacker
τα οποία ''καρφώνονται'' πάνω στην υπάρχουσα µόνωση µε το ειδικό
εργαλείο Tackerboy. Ανάµεσα στη µόνωση και το σωλήνα παρεµβάλλεται
το αδιαπέραστο από την υγρασία φιλµ. Το φιλµ αυτό εκτός από φράγµα
υδρατµών λειτουργεί και ως οδηγός τοποθέτησης του σωλήνα µε τη
βοήθεια του τυπωµένου στην επιφάνεια πλέγµατος διαστάσεων 10Χ15cm.
Βασικό πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι η πλήρης ελευθερία στον τρόπο
τοποθέτησης του σωλήνα, γεγονός που τη καθιστά ιδανική σε εφαρµογές
µε επιφάνειες γεωµετρικά πολύπλοκες.

45m 7χ45987200

∆ιασταση Κωδικός Συσκ.*

9872 BASIC
Περιµετρική  µόνωση  (DIN  4102)
Πάχος 8mm
Ύψος 150mm
Σε ρολό των 45m



11

Τεχνική του συστήµατος
Σύστηµα τοποθέτησης µε ράγες>

1- τελικό δάπεδο
2- περιµετρική µόνωση
3- µπετόν θέρµανσης δαπέδου
4- µόνωση δαπέδου
5- ράγες
6- σωλήνας από δικτυωµένο 

πολυαιθυλένιο PE-Xc µε φράγµα 
οξυγόνου ή σωλήνας Multiskin 
µε φύλλο αλουµινίου

7- φιλµ νάυλον 

d-διάµετρος σωλήνα

Κατασκευή δαπέδου -παράδειγµα

1

32

4

65

Ράγες  στερέωσης  σωλήνων
-διαστάσεις οδηγού 200Χ5Χ3cm
-µε βήµα τοποθέτησης του σωλήνα 5 cm
-κατάλληλη για σωλήνες Φ18
-στήριξη µε διχάλες

4018Τ

Κωδικός∆ιάσταση
401800 16Φ18 

Συσκευασία

Ράγες  στερέωσης  σωλήνων
-διαστάσεις οδηγού 200Χ5Χ3cm
-µε βήµα τοποθέτησης του σωλήνα 5 cm
-κατάλληλη για σωλήνες Φ18
-στήριξη µε αυτοκόλλητη ταινία

5018Τ

Κωδικός∆ιάσταση
501800 3Φ18

Συσκευασία

∆ιχάλες    βοηθητικής  στήριξης
9878

Κωδικός∆ιάσταση
987800 100-

Συσκευασία

7

1 - 2 cm

(d+5 cm)

2 - 5 cm

Βασικά χαρακτηριστικά 

Με το σύστηµα αυτό ο σωλήνας τοποθετείται µε τη βοήθεια
πλαστικών προφίλ U σε µορφή ράγας. Οι ράγες τοποθετούνται πάνω σε
υπάρχουσα µόνωση όπου έχει προηγουµένως καλυφθεί µε το
αδιαπέραστο από την υγρασία φιλµ πάχους 0,2mm. H στήριξη των ραγών
πραγµατοποιείται µε ειδικά πλαστικά κλιπς ή αυτοκόλλητη ταινία. Βασικό
πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι η οικονοµία που επιτυγχάνεται σε
µεγάλα έργα λόγω της µεγάλης ταχύτητας τοποθέτησης και του χαµηλού
κόστους του συστήµατος. Η εφαρµογή του συστήµατος συνιστάται στις
περιπτώσεις µεγάλων ενιαίων επιφανειών µε καρφωτό ξύλινο δάπεδο και
σταθερό βήµα τοποθέτησης. 

Φιλµ  νάυλον  0,2  mm  αδιαπέραστο  από
την  υγρασία  (DIN  18560)

Τ1105

Κωδικός∆ιάσταση
TR1105200 100m1,05Χ100m  

Συσκευασία

45m 7987200

∆ιασταση Κωδικός Συσκ.*

9872 BASIC
Περιµετρική  µόνωση (DIN  4102)
Πάχος 8mm
Ύψος 150mm
Σε ρολό των 45m
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Τεχνική του συστήµατος
Σύστηµα τοποθέτησης µε πλάκες ξηρής δόµησης>

1- Τελικό δάπεδο
2- Περιµετρική µόνωση 
3- Γύψινη επιφάνεια panel 
4- Μονωτική πλάκα συστήµατος
5- Σωλήνας Multiskin µε 

φύλλο αλουµινίου
6- Μεταλλική πλάκα συστήµατος µε 

ευθύ ή καµπύλο οδηγό

Κατασκευή δαπέδου -παράδειγµα

1

2

3

6
5

4

Μεταλλική  πλάκα  συστήµατος  µε
καµπύλο  οδηγό  (1800)  για  το
σωλήνα

TJ125

Κωδικός∆ιάσταση
TJ12500 1------------

Συσκευασία

Μεταλλική  πλάκα  συστήµατος  µε
ευθύ  οδηγό  για  το  σωλήνα

TJA125

Κωδικός∆ιάσταση
TJA12500 1120Χ750Χ0,5

Συσκευασία

Μονωτική  πλάκα  συστήµατος
ΤJB0 

Κωδικός∆ιάσταση
TJB0000 1644Χ1019

Συσκευασία

Βασικά χαρακτηριστικά 

Με το σύστηµα αυτό η διάχυση της θερµότητας στην τελική
επιφάνεια γίνεται µέσω της µεταλλικής επικάλυψης που φέρουν οι ειδικά
διαµορφωµένες πλάκες και όχι µέσω του µπετόν. Με τον τρόπο αυτό το
τελικό δάπεδο µπορεί να τοποθετηθεί απευθείας. Η µέθοδος θεωρείται
ιδανική για εφαρµογή σε ανακαινίσεις ή καινούρια έργα όπου το διαθέσιµο
ύψος για την ενδοδαπέδια θέρµανση είναι περιορισµένο. Επίσης, αποτελεί
ιδανική λύση στις περιπτώσεις ξύλινων κατασκευών (πατάρια) που δε
µπορούν να υποστηρίξουν το βάρος του µπετόν καθώς και σε εφαρµογές
θέρµανσης τοίχου. Για το σύστηµα ξηρής δόµησης η COMAP συνιστά το
σωλήνα πολλαπλών στρωµάτων µε φύλλο αλουµινίου Multiskin , λόγω των
περιορισµένων γραµµικών διαστολών που παρουσιάζει. 

1 - 2 cm

2,5 cm

2,5 cm

45m 7987200

∆ιασταση Κωδικός Συσκ.*

9872 BASIC
Περιµετρική  µόνωση.  (DIN  4102)
Πάχος 8mm
Ύψος 150mm
Σε ρολό των 45m
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Σωλήνες 
Σωλήνες από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο
SUDOPEX PEX-4-PIPE

>

Βασικά χαρακτηριστικά
Ο σωλήνας SUDOPEX PEX-4-PIPE, αποτελείται από 4 διαφορετικά

στρώµατα που βελτιστοποιούν την ποιότητα και την απόδοσή του. Το
εσωτερικό στρώµα αποτελείται από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας,
δικτυωµένο µε τη µέθοδο της ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας. Ένα
δεύτερο στρώµα από συγκολλητικό µέσο συγκρατεί το φράγµα οξυγόνου
(diffustop), το οποίο επικαλύπτει όλη την επιφάνεια του σωλήνα σαν
ξεχωριστό στρώµα. Τέλος, εφαρµόζεται ένα λεπτό φίλµ από
πολυαιθυλένιο το οποίο προστατεύει το φράγµα οξυγόνου ενώ
παράλληλα δεν επηρεάζει την εξωτερική διάµετρο του σωλήνα.

Πλεονεκτήµατα του σωλήνα SUDOPEX PEX-4-PIPE

- Μεγάλη  διάρκεια  ζωής. Η παρουσία του οξυγόνου του αέρα, προκα -
λεί στα περισσότερα µη σταθεροποιηµένα συνθετικά υλικά, πρόωρη 
γήρανση. Η διαδικασία αυτή, επιταχύνεται ακόµη περισσότερο µε την
αύξηση της θερµοκρασίας. Ο σωλήνας SUDOPEX περιέχει σταθεροποι-
ητικά πρόσθετα (anti-oxidation agent), που αναµειγνύονται µε το 
πολυαιθυλένιο πριν τη δηµιουργία του σωλήνα. Αυτό έχει σαν απο
τέλεσµα, όπως φαίνεται και στο διάγραµµα, να µην εµφανίζεται πρό-
ωρη γήρανση και πτώση της αντοχής του σωλήνα, εξασφαλίζοντας 
έτσι την αντοχή και την σωστή λειτουργία του για περισσότερο από 
50 χρόνια.

- Αντοχή  στις  καταπονήσεις. Ο σωλήνας SUDOPEX είναι κατασκευασµέ-
νος έτσι ώστε να εξασφαλίζει υψηλή προστασία απέναντι σε κτυπή-
µατα ή γδαρσίµατα που µπορούν να συµβούν στην οικοδοµή κατά τη 
διάρκεια της τοποθέτησης. Ιδιαίτερα το προστατευτικό φιλµ πολυαι-
θυλενίου που περιβάλλει το φράγµα οξυγόνου, εξασφαλίζει την αντο-
χή του και τη σωστή προστασία της εγκατάστασης.

- Αντοχή  στη  διάβρωση. Ο σωλήνας SUDOPEX είναι εγγυηµένος απένα-
ντι στη διάβρωση για όλη του τη ζωή. Σε αντίθεση µε τους µεταλλι-
κούς σωλήνες δεν υφίσταται καµίας µορφής διάβρωση, ανεξάρτη-
τα από την ποιότητα του νερού που κυκλοφορεί σε αυτόν.

- Εύκολη  διάστρωση.  Ο σωλήνας SUDOPEX χάρη στην εσωτερική δοµή 
του είναι ιδιαίτερα εύκαµπτος, γεγονός που εξυπηρετεί πολύ κατά 
την διάρκεια της διάστρωσης των σωλήνων. Μπορεί να κουρµπαριστεί 
µε το χέρι σε ελάχιστη ακτίνα ίση µε το πενταπλάσιο της διαµέτρου 
του βοηθόντας έτσι στην αποφυγή τσακισµάτων που µπορεί να απο
δειχθούν καταστροφικά για τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Μακροπρόθεσµη αντοχή των σωλήνων σε επιφανειακή
τάση κατά DIN 16982

∆ικτυωµένος σωλήνας πολυ-
αιθυλενίου 4 στρωµάτων µε
εξωτερική προστασία του
φράγµατος οξυγόνου.
1. Σωλήνας πολυαιθυλενίου.
2. Συγκολλητικό µέσο.
3. Φράγµα οξυγόνου.
4. Προστατεύτικό φίλµ.

Βαθµός δικτύωσης
Πυκνότητα
Αντοχή σε εφελκυσµό
Επιµήκυνση θραύσης
Μέτρο ελαστικότητας
Αντοχή σε κρούση σε -20οC
Θερµική αγωγιµότητα
Συντελεστής γραµ. διαστολής
∆ιείσδυση οξυγόνου

TEXNIKA  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TΙΜΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
>60%

0,94g/cm3

24-26N/mm2

480%
600-700N/mm2

καµία θραύση
0,35W/mK

1,4x10-4  1/K
<0,1mg/ld

DIN 16892
DIN 53479
DIN 53455
DIN 53455
DIN 53457
DIN 53453
DIN 52612
DIN 52328
DIN 4726

1
2

3
4

10
20
30
40
50
60

70
80
90
95
110

10

1

0,1        1          10       102 103 104 105 106

1                5    10    25    50  100
Χρόνια
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Σωλήνες 
Σωλήνες πολλαπλών στρωµάτων µε φύλλο
αλουµινίου MULTISKIN

>

Ο σωλήνας πολλαπλών στρωµάτων MULTISKIN κατασκευάζεται από 
4 διαφορετικά στρώµατα όπως φαίνεται παρακάτω:

Κατασκευή

- εξωτερικό στρώµα από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο τύπου b (1): 
προστασία από τις επιδράσεις εξωτερικών παραγόντων

- φύλλο αλουµινίου συγκολληµένο µε laser (2): αντοχή 
- εσωτερικό στρώµα από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο τύπου c (3): 
προστασία από διάβρωση, κατάλληλο για πόσιµο νερό

- Συγκολλητικό υλικό υψηλής αντοχής (4): συγκράτηση

Πλεονεκτήµατα του σωλήνα MultiSKIN
- Μικρή  διαστολή  : 7 φορές µικρότερη του PE-X
- ∆εν  διαβρώνεται  
- ∆εν  προκαλείται  επικάθιση  αλάτων
- Αδιαπέραστος από το οξυγόνο
- Ηχοµονωτικός
- Προστατευµένος από ακτινοβολία UV
- Ελαφρύς και εύχρηστος : 3 φορές πιο ελαφρύς από τον χαλκό.

Πλεονεκτήµατα στην εγκατάσταση
- Εύχρηστος
- Στιβαρός, διατηρεί το σχήµα που του δίνεται
- Κατάλληλος  για  ύδρευση  και  θέρµανση
- Εύκαµπτος,  δουλεύεται σε όλες τις θερµοκρασίες (ακόµα και στο 
πολύ κρύο)

- Εντοπίζεται  µε ανιχνευτή µετάλλων.

4

3

1

2

Βαθµός δικτύωσης
Συντελεστής θερµ. αγωγιµότητας
Συντελεστής γραµ. διαστολής
∆ιείσδυση οξυγόνου

TEXNIKA  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TΙΜΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

>60%
0,43W/mK

0,024mm/mK
0mg/ld

DIN 16892
DIN 52612
DIN 52328
DIN 4726
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Σωλήνες 
Χειρισµός, αποθήκευση και εγκατάσταση 
των σωλήνων SUDOPEX και MultiSKIN

>

Κατά την εργασία, σας συνιστούµε να ακολουθείτε τους παρακάτω κανόνες.
Μόνο η τήρηση αυτών των κανόνων και των γενικά ισχυόντων τεχνικών οδηγιών δηµιουργεί τις
προϋποθέσεις µιας σωστής εγκατάστασης. Η τήρηση των κανόνων είναι απαραίτητη για τη
χορήγηση της εγγύησης.

Συνθήκες  αποθήκευσης    
Ο σωλήνας αποθηκεύεται µέσα στις συσκευασίες και πάντα σε προστατευόµενο από
τον ήλιο χώρο.
Τα άκρα των σωλήνων ταπώνονται για την προστασία από εισχώρηση της σκόνης και
των ξένων σωµάτων µέσα στο σωλήνα (αφαιρούνται λίγο πριν από τη χρήση).

Μέγιστη  έκθεση  στη  θερµοκρασία  
Ο σωλήνας δεν πρέπει να εκτεθεί σε  φωτιά, η µέγιστη θερµοκρασία αντοχής είναι
110 0C .Βασικά  πρέπει να αποφεύγουµε την επαφή µε πηγές εκποµπής θερµότητας .

110°C

Η  κοπή  του  σωλήνα  
Ποτέ δεν κόβουµε των σωλήνα µε το πριόνι αλλά µε ψαλίδι ή κόφτη. Η κοπή γίνεται
πάντα κάθετα στη διατοµή του σωλήνα.

Καλιµπράρισµα  (στρογγυλοποίηση)  του  σωλήνα    
Για να µπορούµε να χειριστούµε χωρίς πρόβληµα τους σωλήνες µετά την κοπή,
πρέπει να καλιµπράρονται µε τη χρήση καλίµπρας (στρογγυλοποίηση)  

Χρήση  προστατευτικών  υλικών  
Σ' όλα τα µέρη όπου ο σωλήνας περνά από διάφορα υλικά (πέρασµα από τον τοίχο
στο πάτωµα ή µέσα από αρµούς διαστολής) επιβάλλεται η προστασία του µε χρήση
σπιράλ.

Κάµψη  του  σωλήνα
Κατά την κάµψη πρέπει να προσέχουµε να µην τσακίσουν οι σωλήνες. Για το λόγο
αυτό, για να πραγµατοποιούµε καµπύλες µε µικρή ακτίνα καµπυλότητας
χρησιµοποιούµε το κατάλληλο ελατήριο κάµψης. Σε περίπτωση τσακίσµατος,
αφαιρείται το ελαττωµατικό τµήµα και ενώνεται νέο µε χρήση πρεσαριστού
συνδέσµου.

Τοποθέτηση  εξαρτηµάτων  στο  σωλήνα  
Η τοποθέτηση εξαρτηµάτων στο σωλήνα δεν πρέπει να γίνεται κατά µήκος ενός
καµπύλου τµήµατος. Τα εξαρτήµατα πρέπει να τοποθετούνται σε ευθύ τµήµα
σωλήνα µε µήκος που ισούται τουλάχιστον τρεις φορές τη διάµετρό του.

Κίνδυνος    από  την  παγωνιά
Σε περίπτωση  παγωνιάς, δεν πρέπει στο σωλήνα να υπάρχει νερό. Ο πάγος µπορεί
να προκαλέσει µόνιµες βλάβες  στο σωλήνα, λόγω των µεγάλων πιέσεων που
προκαλούν οι δυνάµεις διαστολής του.0°C
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Τεχνική του συστήµατος
Σωλήνες διάστρωσης>

Βελτιωτικό  µπετόν
9874

Κωδικός∆οχείο (λίτρα)
987405

987400

1

1

5
25

Συσκευασία

Ίνες επιφανειακού  οπλισµού. 
600gr ανά 1m3 µπετόν

9873

ΚωδικόςΒάρος
987300 1(40)600gr

Συσκευασία

Βελτιωτικά του µπετόν>

9001 D

18Χ2
18Χ2

400
150

307102
307110

∆ιαστάσεις Κωδικός Συσκ.*

2004

- 1200400

∆ιαστάσεις Κωδικός Συσκ.

Ανέµη διάστρωσης σωλήνα

9001G

Μπλε
Κόκκινο

50
50

030831
030821

Χρώµα Κωδικός Συσκ.*

Σπιράλ προστατευτικό Φ30

MS

14X2
16X2
18X2

100
200
100

MS1410
MS1620
MS1810

∆ιαστάσεις Κωδικός Συσκ.*

Σωλήνες MULTISKIN (DIN 4726)
Σωλήνες πολλαπλών στρωµάτων µε
φύλλο αλουµινίου.

Σωλήνες SUDOPEX PEX-4-PIPE 
(DIN 4726) Σωλήνας από
ακτινοδικτυωµένο πολυαιθυλένιο µε
φράγµα οξυγόνου.

9872

45m 79872616

∆ιασταση Κωδικός Συσκ.* 45m 7987200

∆ιασταση Κωδικός Συσκ.*

Περιµετρική µόνωση µε
αυτοκόλλητη ταινία και φράγµα
υδρατµών. (DIN 4210)
Πάχος 6mm
Ύψος 150mm
Σε ρολό των 45m

T2002

1,80m 10TG200218

∆ιασταση Κωδικός Συσκ.*

Οριζόντιος αρµός διαστολής
Πάχος 10mm  Ύψος 100 mm

9872 BASIC
Περιµετρική µόνωση. (DIN 4210)
Πάχος 8mm
Ύψος 150mm
Σε ρολό των 45m

> Περιµετρική µόνωση
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Τεχνική του συστήµατος
Συλλέκτες ενδοδαπέδιας θέρµανσης>

Βασικά χαρακτηριστικά  

Συλλέκτης - ∆ιανοµέας από πολυαµίδιο. Αποτελεί την πλέον
σύγχρονη λύση µε υψηλή ευελιξία, εύκολη τοποθέτηση, µε
δυνατότητα αλλαγής "της τελευταίας στιγµής" ανάλογα µε την
κατάσταση της οικοδοµής . Ο συλλέκτης διανέµει την ακριβή ποσότητα
νερού σε κάθε κύκλωµα και επιτρέπει την ανεξάρτητη ρύθµιση της
θερµοκρασίας των θερµαινόµενων χώρων µε ηλεκτροθερµικές
κεφαλές. Το βασικότερο πλεονέκτηµα των συλλεκτών αυτών είναι ότι
αποτελούνται από συναρµολογούµενα κοµµάτια µιας εξόδου που
συνδέονται µεταξύ τους εύκολα µε τη βοήθεια ενός µεταλλικού
συνδέσµου, χωρίς τη χρήση ειδικού εργαλείου. Αυτό σηµαίνει ότι
µπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επί τόπου στο εργοτάξιο όσα
κοµµάτια θέλετε, έτσι ώστε να διαµορφώσετε το συλλέκτη µε βάση τον
επιθυµητό αριθµό κυκλωµάτων. Παράλληλα, µπορείτε να τον
αποθηκεύσετε χρησιµοποιώντας ελάχιστο χώρο. Οι συλλέκτες
συµπληρώνονται µε σφαιρικές βάνες, αυτόµατα εξαεριστικά, κρουνούς
εκκένωσης και θερµόµετρα.

Συλλέκτες  ενδοδαπεδίου  συστήµατος  µε
ενσωµατωµένους  θερµοστατικούς
διακόπτες  και  παροχόµετρα.
Παραδίδονται µονταρισµένοι

KIT 9000 ΤP

Κωδικός∆ιάσταση
9000612
9000613
9000614
9000615
9000616
9000617
9000618
9000619
9000620

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1'' - 2 κυκλ/τα
1'' - 3 κυκλ/τα
1'' - 4 κυκλ/τα
1'' - 5 κυκλ/τα
1'' - 6 κυκλ/τα
1'' - 7 κυκλ/τα
1'' - 8 κυκλ/τα
1'' - 9 κυκλ/τα
1'' - 10 κυκλ/τα

Συσκευασία

Συλλέκτες  ενδοδαπεδίου  συστήµατος
µε  ενσωµατωµένους  θερµοστατικούς
διακόπτες  και  ρυθµιστικά.
Παραδίδονται µονταρισµένοι

KIT 9000 P

Κωδικός∆ιάσταση
9000602
9000603
9000604
9000605
9000606
9000607
9000608
9000609
9000610

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1'' - 2 κυκλ/τα
1'' - 3 κυκλ/τα
1'' - 4 κυκλ/τα
1'' - 5 κυκλ/τα
1'' - 6 κυκλ/τα
1'' - 7 κυκλ/τα
1'' - 8 κυκλ/τα
1'' - 9 κυκλ/τα
1'' - 10 κυκλ/τα

Συσκευασία
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Τεχνική του συστήµατος
Συναρµολόγηση του συλλέκτη ενδοδαπέδιας
θέρµανσης

>

Σύνθεση συλλέκτη ενδοδαπέδιας θέρµανσης 

9832

9060P

9071P

Στοιχείο συλλέκτη
αρθρωτό θερµοστατικό
Μ30

Στοιχείο 
συλλέκτη αρθρωτό
ρυθµιστικό µε
δείκτη ροής

∆ιαστάσεις συλλέκτη ενδοδαπέδιας θέρµανσης 

Μήκος (mm)
ντουλαπιού Εισόδοι

400
400
600
600
600
600
800
800
800
1000
1000

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Μήκος (mm)
280
231
382
433
484
535
586
637
688
739
790

85
,5

11
1,

5

10

Lc

111,5

35

20
8,

5

52 85 13
5

30

35

36
85,5

VSTUP

VÝSTUP

5875
Ηλεκτροθερµική κεφαλή
220V M30 ή 24V Μ30

Μεταλλικό
στήριγµα
συλλεκτών

9052P
Κιτ

τροφοδοσίας
τερµατικού.
Περιλαµβάνει
σφαιρικό

διακόπτη, στοιχείο
θερµοµέτρησης,

τερµατικό
συλλέκτη,
αυτόµατο

εξαεριστικό και
κρουνό εκκένωσης

9052P
Κιτ τροφοδοσίας -
τερµατικού.
Περιλαµβάνει σφαιρικό
διακόπτη, στοιχείο
θερµοµέτρησης,
τερµατικό συλλέκτη,
αυτόµατο εξαεριστικό
και κρουνό εκκένωσης

Είσοδος

Έξοδος
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Στοιχεία συλλέκτη προσαγωγής - επιστροφής

Τεχνική του συστήµατος
Συστατικά στοιχεία των συλλεκτών
ενδοδαπέδιας θέρµανσης

>

Κιτ τροφοδοσίας - τερµατικού

Μεταλλικό  στήριγµα συλλεκτών
9832

Κωδικός∆ιάσταση
983250 2------

Συσκευασία

Κιτ  τροφοδοσίας  -  τερµατικού.  Περιλαµβάνει
σφαιρικό διακόπτη, στοιχείο
θερµοµέτρησης, τερµατικό συλλέκτη,
αυτόµατο εξαεριστικό και κρουνό εκκένωσης

Κωδικός∆ιάσταση
905200N 11”

Συσκευασία

Στοιχείο  συλλέκτη  αρθρωτό
θερµοστατικό  Μ30

9060P

Κωδικός
906060 1

Συσκευασία

9052P

VSTUP VÝSTUP

Στοιχείο  συλλέκτη
αρθρωτό  ρυθµιστικό

9070P

Κωδικός
907060 1

Συσκευασία

Στοιχείο  συλλέκτη  αρθρωτό
ρυθµιστικό  µε  παροχόµετρο

9071P

ΚωδικόςΠαροχή
907165

907160

1

1

0,6 - 2,4 l/min
1 - 4 l/min

Συσκευασία

Επιστροφή

Είσοδος Έξοδος

Προσαγωγή

Ανταλλακτικά των συλλεκτών ενδοδαπέδιας
θέρµανσης

Συνδετική  ασφάλεια
στοιχείων  συλλέκτη

VPDB

Κωδικός
VPDBWA24 10

Συσκευασία

Στεγανωτικός  δακτύλιος
στοιχείων  συλλέκτη

VPDB

Κωδικός
VPDBWA23 10

Συσκευασία

Παροχόµετρο
VPDB

Κωδικός
VPDBWA47 1

Συσκευασία

Αυτοκόλλητα    για  αναγνώριση
των  κυκλωµάτων

9832 

Κωδικός
983250 10

Συσκευασία

>
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Τοποθέτηση των σωλήνων στο συλλέκτη
ενδοδαπέδιας θέρµανσης

825Ρ
Ρακόρ για σωλήνα SUDOPEX 

Κωδικός∆ιαστάσεις
9255892 23/4’’' - 18Χ2

Συσκευασία

829
Ρακόρ για σωλήνα MultiSKIN

Κωδικός∆ιαστάσεις
829718 23/4’’' - 18Χ2

Συσκευασία

S7359G
Πρεσαριστό ρακόρ για σωλήνα
MultiSKIN - SUDOPEX

Κωδικός∆ιαστάσεις
7359231
7359240

10
10

3/4’’' - 16Χ2
3/4’’' - 18Χ2

Συσκευασία

>

>

2. Ένωση των στοιχείων του, το ένα 
µε το άλλο συρταρωτά.

Ρύθµιση του συλλέκτη ενδοδαπέδιας θέρµανσης.

1. Θέτουµε σε ανοικτή θέση τη 
θερµοστατική βαλβίδα, 
τοποθετώντας είτε το βολάν 
χειροκίνητης λειτουργίας είτε την 
ηλεκτροθερµική κεφαλή σε θέση 
πλήρως ανοικτή. Το βολάν ή η 
κεφαλή τοποθετούνται αφού 
αφαιρέσουµε το κάλυµµα της 
βαλβίδας.

2. Η ρύθµιση πραγµατοποιείται µε τη 
βοήθεια του κλειδιού allen. Ο 
αριθµός των στροφών ξεκινά από 
τη θέση κλειστό.

3. Περιστρέφοντας το παροχόµετρο 
ρυθµίζουµε την απαιτούµενη ροή. 
Τη ροή τη διαβάζουµε στη 
διαβάθµιση του µετρητή. Για να 
κάνουµε τις ρυθµίσεις αφαιρούµε 
πρώτα την ασφάλεια του 
παροχόµετρου και στη συνέχεια 
την επανατοποθετούµε και τo
ασφαλίζουµε.  

1. Προετοιµασία και έλεγχος των 
στοιχείων: 

- έλεγχος Ο-ring.
- Αφαίρεση της συνδετικής ασφάλειας.

3. Ασφάλιση µε την συνδετική 
ασφάλεια.

Συναρµολόγηση του συλλέκτη ενδοδαπέδιας θέρµανσης

Τεχνική του συστήµατος
Σύναρµολόγηση του συλλέκτη από τα
συστατικά του στοιχεία και ρύθµιση

Τοποθέτηση των σωλήνων
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Τεχνική του συστήµατος
Κιτ ρύθµισης της θερµοκρασίας 9200>

Αρχή λειτουργίας του κιτ ανάµιξης

65 - 8065 - 80˚C
100 - 400 l/hod100 - 400 l/hod

30 - 4530 - 45˚C
max 1400 l/hodmax 1400 l/hod

220 V220 V

Είσοδος καυτού νερού από τη

στήλη τροφοδοσίας των

θερµαντικών σωµάτων 65 - 800C,

100 - 400 l/ ώρα

Επιστροφή του κρύου νερού στη στήλη επιστροφής

των θερµαντικών σωµάτων. Ο ρυθµιστικός διακόπτης

εξασφαλίζει την εξισορρόπηση των κυκλωµάτων των

θερµαντικών σωµάτων και της θέρµανσης δαπέδου

Είσοδος ζεστού

νερού στο συλλέκτη

θέρµανσης δαπέδου

Είσοδος ζεστού νερού

σε κάθε κύκλωµα της

θέρµανσης δαπέδου

Επιστροφή του κρύου νερού από κάθε

κύκλωµα της θέρµανσης δαπέδου

Θερµοστατική κεφαλή µε αισθητήριο

νερού.Ρυθµίζει την είσοδο καυτού

νερού στα  κυκλώµατα της θέρµανσης

δαπέδου

Αισθητήριο το οποίο

µετράει τη θερµοκρασία

νερού στην είσοδο των

κυκλωµάτων της

θέρµανσης δαπέδου

Κιτ αναµίξης νερού για τροφοδοσία κυκλωµάτων ενδοδαπέδιας
θέρµανσης απ'ευθείας από τη στήλη τροφοδοσίας των
θερµαντικών σωµάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- µέγιστη απόδοση 10kW
- θερµοκρασία εισόδου 650 - 800C 
- θερµοκρασία νερού θέρµανσης δαπέδου 300 - 450C
- είσοδος από κύκλωµα θερµαντικών σωµάτων 100 - 400l/h
- µέγιστη παροχή νερού θέρµανσης δαπέδου 1400l/h

Στοιχεία λειτουργίας
Α.  Η κυκλοφορία του νερού στο κύκλωµα της θέρµανσης 
δαπέδου πραγµατοποιείται µε κυκλοφορητή (Wilo RS25/6-3P).

Β.  Σε περίπτωση βλάβης δεν επιτρέπεται η είσοδος του 
καυτού νερού από το κύκλωµα των θερµαντικών σωµάτων 
στο κύκλωµα της θέρµανσης δαπέδου, χάρη στην 
επέµβαση του υδροστάτη που κλείνει τον κυκλοφορητή.

Γ.  Η σωστή θερµοκρασία του νερού της θέρµανσης δαπέδου 
ελέγχεται από την θερµοστατική κεφαλή µε αισθητήριο 
νερού. Η κεφαλή µέσω του θερµοστατικού διακόπτη, ο 
οποίος ανοίγει όταν χρειάζεται, προσθέτει στο κύκλωµα 
καυτό νερό από το δίκτυο των θερµαντικών σωµάτων

Κωδικός
TT920562 1

Συσκευασία

ΚΙΤ 9200

Υδροστάτης

ασφαλείας

Οι ηλεκτροθερµικές κεφαλές ελέγχονται από θερµοστάτες

χώρου σε κάθε χώρο και ανοιγοκλείνουν τις αντίστοιχες

θερµοστατικές βαλβίδες, ρυθµίζοντας έτσι την ποσότητα του

ζεστού νερού σε κάθε κύκλωµα
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Τεχνική του συστήµατος
Ρύθµιση της θερµοκρασίας της ενδοδαπέδιας
θέρµανσης

>

Βολάν για τη χειροκίνητη λειτουργία του
θερµοστατικού διακόπτη.

505

Κωδικός∆ιαστάσεις
505030 10(200)Μ30

Συσκευασία

Ηλεκτροθερµική κεφαλή Μ 30
5875

Κωδικός∆ιαστάσεις
587531
587532

1
1

Μ30-230V
M30-24V

Συσκευασία

Ψηφιακός χρονοθερµοστάτης
εβδοµαδιαίος προγραµµατιζόµενος  

6830

Κωδικός∆ιαστάσεις
683005 1-----

Συσκευασία

Θερµοστάτης χώρου µε διακόπτη
ON-OFF. Με ενδεικτικό λαµπάκι
τριών επαφών

6837

Κωδικός∆ιαστάσεις
683700 1-----

Συσκευασία

Σύνδεση των θερµοστατών

3 2 1 

+°C

4 3 2 1 

+°C

5 6 

68306837

Οι θερµοστάτες χώρου πρέπει να εγκαθίστανται σε σηµείο αντιπροσωπευτικό
της θερµοκρασίας του χώρου, προφυλαγµένοι από τα ρεύµατα του αέρα και
τις ακτίνες του ήλιου. Το ύψος τοποθέτησής τους από το δάπεδο δεν πρέπει
να είναι λιγότερο από 1,5 m.
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Τεχνική του συστήµατος

Ρύθµιση της θερµοκρασίας της ενδοδαπέδιας
θέρµανσης

>

Ηλεκτρονικός πίνακας για χειρισµό έως 13
ηλεκτροθερµικών κεφαλών µε χρήση έως 6
θερµοστατών .Ο ηλεκτρονικός πίνακας
είναι εφοδιασµένος µε ασφάλεια για την
αποφυγή της υπερφόρτωσης της αντλίας.
Σε περίπτωση που θα κλείσουν όλες οι
ηλεκτροθερµικές κεφαλές ,ο πίνακας
κλείνει την αντλία. Όταν  θα ανοίξει µία
κεφαλή η αντλία θα  λειτουργήσει ξανά .

9864

Κωδικός
986401 1

Συσκευασία

Σύνδεση των θερµοστατών και των κεφαλών επάνω στον πίνακα

∆υνατότητα ενώσεως έως 6 θερµοστατών

∆υνατότητα ελέγχου έως 13 ηλεκτροθερµικών κεφαλών

Κεφαλή 5875 προµηθεύεται µε ρύθµιση " σε ηρεµία κλειστή". Το σχεδιάγραµµα υποδεικνύει 
τη ρύθµιση της κεφαλής σε θέση "σε ηρεµία ανοικτή".
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Tel. : 34/934742722  Fax : 34/934742290

E. mail : marketing@comap.es

COMAP S.A. in China
Air China Building

Beijing - China
Tel.: (8610) 84475823 Fax.: (84475820) 

minhu_zhang@yahoo.com.cn

COMAP Deutschland GmbH
Postfach 301 - Schloίstr. 10 - D - 35510 BUTZBACH

Tel. : 49/(0)6033-9725-0  Fax : 49/(0)6033-9725-80 / 90
E. mail : information@comap.de

COMAP Hellas S.A.
138, rue G. Papandreou - GR - 144.52 METAMORPHOSSI - ATHENES

Tel. : 30/210 2842684  Fax : 30/210 2840700
E. mail : comap@comap.gr

COMAP Hungaria Kft
Gyar ut 2 - H - 2040 BUDAORS

Tel. : 36/23 503 871 - 36/23 503 872 Fax : 36/23 503 870
E. mail : comap@comap.hu

COMAP Nordic A.B.
Mejerigatan 31 - S - 23531 VELLINGE
Tel. : 46/40 429660  Fax : 46/40 429669

E. mail : market@comap.se

COMAP WESTCO
C6 Moss Industrial Estate - St. Helens Road - Leigh
Lancashire WN7 3PT, UK

Phone : 44/(0)1942 603351  Fax : 44/(0)1942 607780
E. mail : sales@comap.co.uk
Website : www.comap.co.uk

COMAP Osterreich Ges.m.b.H.
Handelsgesellschaft m.b.H. - Dornbacherstr. 21 Top 202
A - 1170 WIEN  
Tel. : 43/186994160  Fax : 43/186994165
E. mail : austria@comap.vienna.at

COMAP Polska Sp. z o.o.   
Ul. Lubinowa 4A, Budynek M2, 03- 878 WARSZAWA
Tel. : 48/ 22679 00 25  Fax : 48/22679 18 48
E. mail : comap@comap.pl 
Website : www.comap.pl

COMAP in Portugal
Rua Vale Formoso, 276 2 dta. - P - 4202-509 PORTO
Tel. Fax : 351/965072470

COMAP do Brasil LTDA
Av. Rudolf Dafferner, 601 Bloco F

Alto de Boa Vista, Sorocaba SP CEP - BR-18086-380 Brazil
Tel. : 55/15 3218 1222  Fax : 55/15 3218 1299

E. mail : comap@comap.com.br

COMAP Benelux S.A/N.V 
Bergensesteenweg 25

B - 1651 BEERSEL (LOT)
Tel. : 32/(0)23710161  Fax : 32/(0)23782339 

E. mail : info@comap.be

COMAP France S.A.
16, Avenue Paul Santy B.P. 8211 - F - 69355 LYON Cedex 08

Tel. : 33/(0)4 78 78 16 00  Fax : 33/(0)4 78 78 15 20
E. mail : marketing@comap.fr

Website : www.comap.fr

´

´

´

´

´

Ε Ν Α Σ  Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Ο Σ  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Σ
Γερµανία: Comap

Γαλλία: Clesse Industries - Comap Abbeville - Comap Rime - SDH
Ιταλία: Comap Industria - Novacomet - Μεγάλη Βρετανία: Rabco

και ένα εργοστάσιο παραγωγής στη Βραζιλία

AQUA TOUCH (PTY-LTD) - COMAP in South Africa 
P.O. Box 4, Kya Sand 2163 - Unit 7, Southern Life Ind. Village  
22 Elsecar St. Kya Sands - Randburg - R.S.A.
Tel. : 27/11 7081392  Fax : 27/11 7081405/6
E. mail : king@comap.co.za

COMAP in Russia
20/2, Bersinievskaya Naberejnaya - Office 605 - 119072 MOSCOW
Tel./fax : 7/095/748-11-12 
E. mail : comap@col.ru

COMAP Praha s.r.o.
Krajni 801 - CZ - 252 42 Jesenice u Prahy
Tel./Fax : 420/284 862 794  tel : 420/284 860 404
E. mail : comap@comappraha.cz
Website : www.comappraha.cz 
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