Plăci gips-carton încălzire – răcire HOT & COLD

PLĂCI GIPS-CARTON de ÎNCĂLZIRE-RĂCIRE
Informaţii tehnice
Informaţii generale:
Plăcile de gips-carton de încălzire - răcire propuse de HOT&COLD Systems srl.
reprezintă o soluţie modernă ce poate fi utilizată atât la construcţiile noi cît şi
în cazul renovărilor, realizând climatizarea spaţiului prin intermediul unui
concept simplu, raţional şi eficient.
Sistemul se poate utiliza pe pereţi şi pe tavan (sau acoperiş – în cazul
mansardelor de ex.). Egalizarea hidraulică nu este necesară, datorită faptului
că sistemul se autoreglează. Pentru montarea plăcilor se folosesc profile
metalice normale, plăcile fiind prinse prin înşurubare.
Circuitul de încălzire şi circuitul principal sunt conectate prin intermediul unui
colector coplanar, asigurând un montaj rapid. Datorită amplasării colectorului
lângă placa de gips-carton se realizează îmbinarea plăcilor în paralel, astfel
presiunea fiind constantă în sistem.
Plăcile de gips-carton HOT&COLD au rol constructiv, putând fi luate în calcul
din momentul proiectării, deoarece pot înlocui izolaţia termică şi tencuitul
pereţilor, în acelaşi timp facând posibilă şi montarea instalaţiei electrice pe
aceşti pereţi.
În cazul reamenajărilor se utilizează cu mare succes, deoarece nu necesită
lucrări grele de zidărie, fiind suficientă apelarea la un montator de rigips
profesionist.
Timpul alocat amenajării se reduce simţitor, montarea sistemului nu
presupune spargerea pereţilor sau montarea altor aparate şi folosirea
radiatoarelor, a ventilatoarelor şi a aparatelor de aer condiţionat nu mai este
necesară.
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Placă gips-carton de încălzire-răcire:
Placă gips-carton 15mm grosime, ignifugă, antiumezeală, izolaţie cu folie
aluminizată, cu inserţie de tub Pe-Xc 8*1mm cu barieră de oxigen:

Placă cu două circuite marcate, separabile pe lungime:
Dimensiuni: 1200 x 2000 x 15 mm = 2,4 m2
Lungimea ţevii ieşite din placa: 85 cm/buc
Lungimea circuitului: 17 m
Număr de circuite: 2
Apă în circuite: 1 litru
Greutate (la gol) : 32 kg
Cod produs: 1082.60.01

Placă cu două circuite marcate, separabile pe lăţime:
Dimensiuni: 2000 x 1200 x 15 mm = 2,4 m2
Lungimea ţevii ieşite din placă: 85 cm/buc
Lungimea cicuitului: 17 m
Număr de circuite: 2
Apă în circuite: 1 litru
Greutate (la gol) : 32 kg
Cod produs: 1082.60.02

Placă cu patru circuite marcate, separabile pe lăţime:
Dimensiuni: 2000 x 1200 x 15 mm = 2,4 m2
Lungimea ţevii ieşite din placă: 85 cm/buc
Lungimea circuitului: 8,5 m
Număr de circuite: 4
Apă în circuite: 1 liter
Greutate (la gol): 32 kg
Cod produs: 1082.60.03
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Placă gips-carton 15mm grosime, ignifugă, antiumezeală, izolaţie
suplimentară cu polistiren expandat de 30mm grosime, cu inserţie de tub PeXc 8*1mm cu barieră de oxigen:
Placă cu două circuite marcate, separabile pe lungime:
Dimensiuni: 1200 x 2000 x 42,5 mm = 2,4 m2
Lungimea ţevii ieşite din placă: 1.0 m/buc
Lungimea circuitului: 17 m
Număr de circuite: 2
Apă în circuite: 1 litru
Greutate (la gol): 25,7 kg
Cod produs: 1082.70.01

Placă cu două circuite marcate, separabile pe lăţime:
Dimensiuni: 2000 x 1200 x 42,5 mm = 2,4 m2
Lungimea ţevii ieşite din placă: 1.0 m /buc
Lungimea circuitului: 17 m
Număr de circuite: 2
Apă în circuite: 1 litru
Greutate (la gol): 25,7 kg
Cod produs: 1082.70.02
Placă cu patru circuite marcate, separabile pe lăţime:
Dimensiuni: 2000 x 1200 x 42,5 mm = 2,4 m2
Lungimea ţevii ieşite din placă: 1.0 m /buc
Lungimea circuitului: 8,5 m
Număr de circuite: 4
Apă în circuite: 1 litru
Greutatea (la gol): 25,7 kg
Cod produs: 1082.70.03
Placă gips-carton 12,5mm grosime, ignifugă,
antiumezeală, cu izolaţie suplimentară cu
polistiren expandat de 30mm grosime,
fără inserţie de tub, pentru completare, poate
fi tăiată în orice formă :
Dimensiuni: 2000 x 1200 x 42,5 mm = 2,4 m2
Greutate: 25,7 kg
Cod produs: 1082.70.00
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Dimensiuni:

1082.60.01-1082.70.01

1082.60.02-1082.70.02

1082.60.03-1082.70.03
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CARACTERISTICI HIDRAULICE
Pierdere presiune [Pa], Debit [l/h]
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Fig.1 diagrama de răcire
Fig. 2 diagrama de încălzire
dT belso-pan – dT panou,dt belso-viz – dT apă
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TUB KILMA FLEX 8x1
Cikkszám:
02000025

• Stratul intern este realizat din Pe-Xc (polietilenă de înaltă densitate reticulată conform metodei „C” cu raze de tip β), are
suprafaţa foarte netedă, rezultând reducerea pierderii de presiune comparativ cu ţevile metalice folosite în domeniul
termosanitar.
• Stratul extern este realizat din EVOH (etilen-vinil-alcool), este o barieră de câteva zecimi de µm care face ca tubul să fie
practic impermeabil la oxigen** reducându-se foarte mult problemele legate de coroziune faţă de sistemele de încălzire unde
tuburile de plastic sunt combinate cu materiale sensibile la aceste fenomene.
• Stratul intermediar este unstrat foarte subţire de material polimeric (adeziv) cu rolul de legătură între cele două straturi
descrise anterior.

CARACTERISTICI TEHNICE
Diametru [mm] :
8x1
Greutate pe metru [Kg/m]:
0.021
Proprietăţi
Valoare
Unitate de măsură
Masa volumică (densitate) la 23°C
945
Kg/m3
Domeniul de aplicare)/câmp de lucru
-200
°C
Tubul, fiind atoxic şi în conformitate cu hotărârea
D.M. 176/2004 permite circularea oricăror lichide
Fluide transportabile
destinate consumului uman.
1,7 µm
0,38 W/mxK
0,19 mm/K*°C
<=0,1 g/m3xd

Rugozitatea (conform DIN EN ISO 4287)
Conductibilitate termică
Coeficient de dilatare termică
Permeabilitate la oxigen la 40°C (verificarea
barierei de oxigen se face de catre societate cu ajutorul unui
standard intern)

≥ 60 %
600 N/mm2
≥3%
≈ 24 Mpa
5 d mm
≥ 500 %

Grad de reticulare (conform EN ISO 15875-2 )
Modul de elasticitate
Tensiuni interne longitudinale (EN ISO 15875-2)
Bariera de curgere
Rază de curbură minimă
alungire la rupere
Rezistenţă la presiune (conform EN ISO 158752):
- 20°C cu o presiune σ=12,0 Mpa
- 95°C cu o presiune σ=4,7 Mpa
- 95°C cu o presiune σ=4,6 Mpa
- 95°C cu o presiune σ=4,4 Mpa
Controlul aspectului şi al dimensiunii tubului
Controlul defectelor în peretele tubului

≥1
≥ 22

oră

ore

≥
165 ore
≥1000 ore

Verificarea este efectuată conform EN ISO 15875-2prin
intermediul unui sistem cu ultrasunete, cu telecameră si
manual
În timpul verificărilor (efectuate fie în timpul procesului de
reticulare fie asupra produsului finit şi realizate prin intermediul
unui sistem de control intern) nu au fost evidenţiate pierderi.
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Tubul este livrat în ambalaj care îl protejează pe perioada
depozitării, produsul fiind stabilizat împotriva razelor ultrviolete,
dar o expunere îndelungată poate avea efecte iremediabile, de
aceea nu trebuie expus direct razelor solare.

Recomandări de depozitare

* Az emberi fogyasztásra szánt vizek alatt az ivásra, étel- és italkészítésre, vagy más háztartási felhasználásra szánt kezelt, vagy kezeletlen
vizek értendők, függetlenül azok eredetétől, legyenek vízvezeték-rendszerről, ciszternából származó, palackozott vagy konténeres vizek;
úgyszintén ide tartoznak azok a vizek, melyeket egy élelmiszeripari vállalkozás emberi fogyasztásra szánt termékek vagy anyagok gyártására,
kezelésére, tartósítására vagy piacra való bevezetésére használ fel. **

dimensiune
[mm]
8x1
Clasa de
aplicaţie **

1 ***

PRESIUNE DE LUCRU [bar]
Temperatură
Clasa de aplicaţie
temperatură 60 şi 80 °C
60°C; perioadă
perioadă 50 ani.
1.o.
2.o.
3.o.
4.o.
50 ani.
Pentru diametrul acesta nu se aplica
metoda de clasificare

10

Condiţii de funcţionare pentru o perioadă de 50
de ani şi 100 de ore, din care

temperatură 80 şi 95 °C
perioadă 10 ani.

6

6

câmp de aplicare
Alimentare apă caldă (60°C)

49 de ani la 60°C (TD), 1 an la temperatura maximă (Tmax)
80°C şi 100 ore la 95°C temperatură de avarie (Tmal)

Alimentare apă caldă (70°C)
2 ***

49 de ani la 70°C (TD), 1 an la temperatura maximă (Tmax)
80°C şi 100 ore la 95°C temperatură de avarie (Tmal)

4

2,5 ani la temperatura de 20°C (TD), 20 ani la temperatura
de 40°C (TD), 25 ani la temperatura de 60°C (TD), 2,5 ani
la temperatura maximă de 70°C (Tmax) şi 100 ore la 100°C
temperatură de avarie (Tmal)

5

14 ani la 20°C (TD), 25 ani la 60°C (TD), 10 ani la 80°C
(TD), 1 an la temperatura maximă de 90°C (Tmax) şi 100
ore la 100°C temperatură de avarie (Tmal)

Încălzire în pardoseală şi radiatoare
de joasă temperatură

Încălzire în pardoseală şi radiatoare
de înaltă temperatură

MARCAJE
RBM KILMA-FLEX PE-Xc EVOH Ø 8X1.0- SKZ A441 – Application class 1/8 bar, 2/8 bar, 4/10 bar,
5/8 bar –
– oxygen barrier complying with DIN 4726 – (--)/(--)/(--) – X.00.0000.00 – 000m – >I<
RBM KILMA-FLEX
PE-Xc EVOH
Ø 8X1.0
SKZ A441
Application class
Oxygen barrier complying
with DIN 4726
(--)/(--)/(--) – X.00.0000.00 –
000m – >I<

Denumirea producătorului şi a mărcii
polietilenă reticulată de tip „C” cu barieră de oxigen falvastagság
diametrul extern şi grosimea peretelui; clasa dimensională: C
Conformitatea cu norma garantată de institutul SKZ
clasa aplicativă (a se vedea secţiunea aferentă)
Impermeabilitatea la oxigen a fost verificată prin teste conform
normei DIN 4725
cod alfanumeric – data producţiei, numărul lotului şi metri

În diagrama alăturată se ia în calcul dilataţia liniară pentru 1 m de tub
(măsurată la temperatura ambientală Tposa), înainte de punerea în
funcţiune.
Variaţiile de lungime au fost calculate utilizând următoarea formulă:

ΔL = α × L posa × (Tesercizio − T posa

)

Unde:

ΔL
L

variaţia lungimii tubului în mm

mm
)
m°C

α

Coeficientul de dilatare liniară (0,19

posa

Lungimea tubului la temperatura ambientală (1 m);
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T posa

T esercizio

Temperatura ambientală unde este instalat tubul;
Temperatura la care va lucra tubul.

Totuşi, în cazul sistemelor îngropate, efectul de dilatare este neglijabil
deoarece, tubul neputându-se dilata, absoarbe în mod autonom acest
efect.
astfel, graţie înaltului modul de elasticitate, noul tub suportă perfect
solicitările generate pe peretele acestuia.
*

determinarea claselor aplicative s+a făcut conform normelor ISO 15875, valabile şi pentru alte detalii.

**
toate sistemele ce satisfac condiţiile cerute de clasele aplicative enunţate se pot folosi şi pentru transportul apei reci la
20°C temperatură pentru o perioadă de 50 de ani şi o presiune de 10 bar.
***

temperatura de lucru este în funcţie de legislaţia naţională.
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Dim A

Dim B

Cod

Racord polimer alamă cuplă
rapidă

3/4"

20x2

945.20.20

Racord cot cuplă rapidă
pentru tub polietilenă

20x2
20x2

20x2
20x2

albastru
946.20.00
946.21.00 roşu

Racord drept cuplă rapidă
pentru tub polietilenă

20x2
20x2

20x2
20x2

946.20.00
946.21.00

albastru
roşu

Racord T cuplă rapidă
pentru tub polietilenă

20x2
20x2

20x2
20x2

947.20.00
947.21.00

albastru
Roşu

Racord reducţie cuplă
rapidă pentru tub polietilenă

20x2
20x2

8x1
8x1

945.20.10
945.21.10

albastru
roşu

Colector coplanar
monolateral cuplă rapidă
pentru tub polietilenă

20x2
20x2

8x1
8x1

944.20.20
944.20.40

1 circ
2 circ

20x2
8x1
8x1

normal
936.20.00
936.08.00
normal
de
reducţie
936.08.10

20x2

937.20.00

Bucşă ranforsare tub polietilenă

Bucşă de capăt (dop)

albastru

ALTE COMPONENTE SISTEM:
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Méret

Cikkszám

Tub multistrat PeXb cu barieră
de oxigen, izolaţie
anticondens polifom 6mm

20x2

684.20.50

Racord Euroconus pentru
ţeavă polietilenă şi mutistrat

20x2

224.20.00

RBM Kilma colector compact
din polimer (tur-retur),
anticondens, dotat cu
fluxometre, cu posibilitate
montare electrovalve

2 căi
3 căi
4 căi
5 căi
6 căi
7 căi
8 căi
9 căi
10 căi
11 căi

948.02.00+ 948.02.30
948.03.00+ 948.03.30
948.04.00+ 948.04.40
948.05.00+ 948.05.30
948.06.00+ 948.06.30
948.07.00+ 948.07.30
948.08.00+ 948.08.30
948.09.00+ 948.09.30
948.10.00+ 948.10.30
948.11.00+ 948.11.30

12 căi

948.12.00+ 948.12.30

Suport colector

Aerisitor – degazor automat
colţar cu capişon perforat

1000.06.00

1"

216.06.60

Ansamblu prechipat de
terminaţie

1"

450.06.00

Robinet cu bilă

1"

67.06.02

Ø= 8mm

182.60.08

Chit de reparaţie pentru tub
8mm cu racord cuplă rapidă
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Racord prin presare pentru
tub multistrat 20mm tip T
centru

Calibrator

Aerisitor manual
Filtr cu autocurăţare

1/2"

678.20.20

Ø= 8mm

182.60.08

1/2"

401.04.02

1"

126.06.10

Componentele colectorului coplanar cu cuplă rapidă:
1.
2.

Capac plastic EPS .
Elasztomer-etilén-propilén
(EPDM) belső tömítések perox-al.
3. PA66 plastic cu
30% fibră de sticlă.
4. Rozetă strângere oţelinoxidabil AISI 430
5. PA66 plastic cu 30%
Fibră de sticlă
6. Capac material plastic EPS
7. Capac material plastic EPS
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Hot & Cold Schema de legături (Tichelmann) RBM Kilma sistemul elemente:

Transport şi montaj
Plăcile se transportă pe o suprafaţă plană, ferite de umezeală şi de praf. Transportul
plăcilor se face în plan orizontal.
Pentru informaţii legate de montaj trebuie să vă adresaţi producătorului (Rigips) pentru a
vă furniza informaţiile de care aveţi nevoie, trebuie evitată încrucişarea traseelor ţevilor.
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Traseul ţevii este marcat pe placă printr-o linie întreruptă. Orice lucrare ce se va realiza
asupra plăcii(tăiere, găurire) trebuie făcută cu atenţie, respectând traseul marcat al ţevii .

Legăturile hidraulice
Dimensiunea ţevii din interiorul plăcilor este de 8mm; ţevile se taie cu o foarfecă pentru
material plastic, se calibrează, după care se marchează la distanţa de 37mm de la capăt.

Pentru coloana principală (cu dimensiunea de 20mm) procedura este identică, marcarea
se face la 47mm.
Se montează bucşele în interiorul ţevilor:
• Cod 936.20.00 pentru ţeava de 20mm
• Cod 936.08.00 pentru ţeava de 8 mm

•

Bucşele de mai sus se livrează împreună cu colectoarele.
Bucşa cu codul 936.80.10 de 8mm este o bucşă de reducere. Ea se foloseşte în
cazul plăcilor care se pot tăia în patru, deoarece în aceste plăci circuitul este mai
scurt, cu aceste bucşe realizând-se egalizarea hidrostatică a presiunii în circuit.

Ţeava se introduce în colector pînă la marcaj (VD40 uşurează conectarea şi mularea pe
material). După introducere se trage în direcţie opusă (ca la scoatere); ţeava se fixează
astfel perfect în colector.
Dacă coloana principală este montată pe plafon, legăturile se fac cu colectoarele cu cuplă
rapidă.
Dacă colectorul nu poate fi poziţionat mai sus, la fiecare circuit se foloseşte cîte un
aerisitor în poziţia cea mai înaltă: (cod 678.20.20 racord presare T + aerisitor) după ele
racordare facîndu-se normal.
Pentru capatul traseului se folosesc dopuri speciale din material plastic.
Important: legăturile realizate sunt de tip Tichelman, astfel traseul de tur şi retur trebuie să
aibă aceeaşi lungime.
Pe un circuit pot fi montate maxim 12 mp de plăci de încălzire.
Reglarea temperaturii se poate face cu ajutorul robineţilor montaţi pe distribuitoare.
Temperatură maximă: 60°C, presiune maximă: 8bar.
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Proba de presiune:
Se încarcă fiecare circuit, se aeriseşte şi se închide. Presiunea de probă este minim
presiunea de lucrux2. După 2 ore este posibil să trebuiască restabilită presiunea. După 24
de ore, presiunea trebuie să rămână constantă. Se întocmeşte un proces verbal referitor la
proba de presiune, în care se notează presiunea la care a fost făcută proba, se dă un
exemplar beneficiarului, un exemplar instalatorului şi un exemplar vânzătorului.
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