Отопление / охлаждане на повърхности
Ръководство за монтаж

Това ръководство за монтаж е в сила от юли 2015.
Документацията има запазени авторски права. Запазени са и
правата включително за превод, препечатване, използване на
илюстрациите, радио-предавания, възпроизвеждане по
фотомеханичен или по друг начин и съхраняване в системи за
обработка на данни.
Всички мерки и тегла са с
ориентировъчни стойности.
Запазва се правото за грешки и
промени.

Това ръководство за монтаж не замества Техническата
информация за отопление / охлаждане на повърхности и служи
като помагало за монтаж на REHAU-системите за подово
отопление.
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1

Общи инструкции за монтаж
Системи за полагане върху пода

Примерно изпълнение на подови и тръбно-подови системи за отопление и
охлаждане

1
23
4

5
6
7
8
9
10
11
1 Интериорни мазилки

7 REHAU тръба

2 Перваз
3 Изолационна лента

8 Покриващо фолио
9 Топло- и шумоизолация

4 Подови настилки
5 Хоросаново легло

10 Хидроизолация
11 Необработен таван

6 Замазка

Разход на тръби при разстояние на полагане (VA в cm)
VA 10
10,0 m

VA 15
6,6 m

VA 20
5,0 m

VA 30
3,3 m
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Разположение на фугите
Съгласно DIN 18560 и ÖNORM EN 1264:
- Проектантът на сградата трябва да изготви план на фугите и
да го предостави на изпълнителя като съставна част от
техническото задание.
- Отопляемите замазки трябва да бъдат разделени допълнително
към периферията с изолационни ленти и в допълнение да се
разделят с фуги на следните места:
- при повърхности на замазката > 40 m² или
- при странични дължини > 8 m или
- при странични съотношения a/b > 1/2
- над дилатационните фуги на сградата
- при силно издути зони

Разположение на отоплителните кръгове
Отоплителните кръгове и фугите трябва да се напасват едни към други,
както следва:
- Тръбните решетки трябва така да се проектират и положат, че при
никакви обстоятелства да не преминават през фугите.
- Допустимо е само кабелните връзки да пресичат фугите.
- В тези зони отоплителните тръби трябва да са двустранно защитени
спрямо фугите ок. 15 cm от всяка страна чрез защитна тръба (REHAU
защитна тръба или изолационен кожух) с цел защита от евентуално
напрежение на срязване.
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Форма на полагане тип „охлюв”
- Равномерни температури на повърхността в зоната на целия
отоплителен кръг
- Щадящо полагане на отоплителните тръби посредством
непроблематичните тръбни колена 90°

Форма на полагане тип охлюв с
вградена уплътнена гранична
зона

Форма на полагане тип охлюв с
предварително включваща се
гранична зона

Форма на полагане тип „обикновен меандър”
- При форма на полагане тип обикновен меандър в зоната на
180°-реверсираната крива непременно трябва да се спазва
допустимият градус на огъване на отоплителната тръба.

Форма на полагане тип обикновен меандър

6

Форма на полагане тип
обикновен меандър с
уплътнена гранична зона
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Форма на полагане тип „двоен меандър”
- Равномерни температури на повърхността в зоната на целия
отоплителен кръг
- При форма на полагане тип двоен меандър в зоната на 180°реверсираната крива непременно трябва да спазва допустимия
градус на огъване на отоплителната тръба.

Форма на полагане тип двоен
меандър с вградена уплътнена
гранична зона

Форма на полагане тип двоен
меандър с предварително
включваща се гранична зона
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Релефна монтажна плоча Varionova
системни компоненти и протичане на монтажа

Размери на тръбите за
Varionova
30-2 с изолация
RAUTHERM S 14 x 1,5 mm
RAUTHERM S 17 x 2,0 mm
RAUTITAN flex 16 x 2,2
mm RAUTITAN stabil 16,2
x 2,6 mm
Размери на тръбите за
Varionova без изолация
RAUTHERM S 14 x 1,5 mm
RAUTHERM S 17 x 2,0 mm
RAUTITAN stabil 16,2 x
2,6 mm
Разстояния на полагане
5, 10, 15, 20, 25 и 30 cm

При използването на релефна
монтажна плоча Varionova
без изолация от долната
страна в комбинация с
RAUTHERM S 17 x 2,0 mm в
допълнение към използваните
REHAU елементи за
закрепване на плочата, трябва
да се подсигури надеждно
фиксиране (напр. чрез
цялостно залепване) към
неизмазания под (изолация).

Системни компоненти

Полагани върху краищата
свързващи ленти за удобно
непрекъсващо свързване на
релефна монтажна плоча
Varionova със и без изолация.

Постигане на сигурно
фиксиране на полаганите под
ъгъл 45° REHAU тръби
посредством бутонообразен
мост.

Свързващи ленти и разтягащ фугите
профил
Фиксиращ елемент за релефна
плоча за сигурно фиксиране на
релефната монтажна плоча
Varionova, без долна изолация
към изолацията на пода.

За повече информация относно системата
релефна монтажна плоча Varionova,
както и монтажно видео вижте в www.rehau.at
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1

Изолационни ленти полагани от
стената навътре.
3

Полагане на REHAU плочи от
изолационни ленти навътре.
5

Полагане на изолационни
ленти върху релефна
монтажна плоча Varionova.
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2

Скрояване на релефна монтажна плоча
Varionova
4

Свързване на релефни
монтажни плочи Varionova
6

Свързване на тръба с единия край
към REHAU колекторния шкаф.
(размер на гаечния ключ 27)

7

Полагане на тръба в релефния
растер на релефната
монтажна плоча Varionova.
9

Свързване на тръба с втория
край към REHAU колекторния
шкаф. (размер на гаечния ключ
27)

8

Инсталиране на водещата дъга на тръбата.

10

Готова положена система от релефни
монтажни плочи Varionova

11

Готов инсталиран разпределител на отоплителния кръг
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Релефна монтажна плоча vario
Системни компоненти и процес на монтиране

Размери на тръбите за релефна
монтажна плоча Vario
RAUTHERM S 14 x 1,5
mm RAUTHERM S 17 x
2,0 mm RAUTITAN flex
16 x 2,2 mm

Разстояния
на
полагане:
5, 10, 15, 20, 25 и 30 cm

REHAU релефна монтажна
плоча
Vario с PST 17-2 предлага
една допълнителна шумоизолация.
Допълнително положения върху
долната страна растер улеснява
бързото и праволинейно кроене.
При опорния кант релефният растер
трябва да си съответства, за да може
да се спази предвиденото разстояние
на полагане на тръбите.

Системни компоненти

Клинообразна REHAU релефна
монтажна плоча vario с PST 17-2

Детайлен вид на крайни
изолационни ленти

Разположение на релефен растер

Детайлен вид на релефна
монтажна плоча с интегрирана
тръба

За повече информация относно системата
релефна монтажна плоча vario,
както и видео за монтажа, вижте в www.rehau.at
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1

Полагане на крайни изолационни
ленти, тръгвайки от стената.
3

Полагане на REHAU плоча,
тръгвайки от крайните
изолационни ленти.
5

Крайни изолационни ленти
полагани върху релефна
монтажна плоча vario.
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2

Кроене на релефни монтажни плочи vario

4

Свързване една с друга на
релефни монтажни плочи
vario.
6

Свързване на тръба с единия край
към REHAU разпределител.
(размер на гаечния ключ 27)

7

Полагане на тръбата в
релефния растер на релефната
монтажна плоча vario.
9

Свързване на тръба с втория
край към REHAU разпределител
(размер на гаечния ключ 27)

8

Инсталиране на водещата дъга на тръбата.

10

Готова положена система на
релефни монтажни плочи vario

11

Готов инсталиран разпределител на отопляващия кръг
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Такер система
Системни компоненти и процес на монтиране

Размери на тръбите за
такер скоби 14-17
RAUTHERM S 14 x 1,5 mm
RAUTHERM S 17 x 2,0 mm
RAUTITAN flex 16 x 2,2
mm RAUTITAN stabil 16,2
x 2,6 mm
Размери на тръбите за
такер скоби 20
RAUTHERM S 20 x 2,0
mm RAUTITAN flex 20 x
2,8 mm RAUTITAN stabil
20 x 2,9 mm
Разстояния на полагане
5, 10, 15, 20, 25 и 30 cm

16

Необходим брой такер скоби
на m² такер плоча при
разстояние на полагане 10: 30
броя /m²
разстояние на полагане 15: 20 броя /m²
разстояние на полагане 20: 15 броя /m²
разстояние на полагане 30: 10 броя /m²

Системни компоненти

REHAU такер плоча с фабрично
положени залепващи ивици

REHAU такер плоча 30-2 ролкова изолация

REHAU такер скоби

Готова инсталирана такер плоча и
разпределител на отоплителния кръг

Предната страна на елементите по ръба на плочата
трябва винаги да бъдат запечатани с лепенка
REHAU. Преди използването на саморазливните замазки
трябва да се провери свързването на такер плочите. В случай че
фабрично положените залепващи ивици по надлъжната страна на
такер плочите са повредени, то тези области трябва
допълнително да се залепят с REHAU залепващи ленти. Челните
фуги на елементите на плочката принципно трябва да бъдат
запечатани с REHAU залепваща лента.
За повече информация относно системата
такер плоча,
както и видео за монтажа, вижте в www.rehau.at

1

Полагане на изолационни ленти,
тръгвайки от стената.
3

Полагане на REHAU плочи от
изолационни ленти навътре.
5

Полагане на изолационни ленти
върху такер плоча и залепване със
залепваща лента.

2

Скрояване на такер плоча

4

Залепване на такер плочи една с друга
6

Свързване на тръба с единия край
към REHAU разпределител.
(размер на гаечния ключ 27)

7

8

Зареждане на такер уред с такер скоби Закрепване на тръба с такер
уред на разстояние ок. 50 cm. В
зоната на завиване това
разстояние евентуално трябва да
се намали.
9

10

Инсталиране на водещата дъга
на тръбата

Свързване на тръбата с втория
край към REHAU разпределител
(гаечен ключ 27)

11

12

Готова положена такер система

Готов инсталиран разпределител на
отопляващия кръг
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Rautac плоча за фиксиране на тръби
Системни компоненти и процес на монтиране

Размери на тръбите за
фиксираща тръбата скоби 10
RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm
Размери на тръбите за
фиксираща тръбата скоби
14/17
RAUTHERM S 14 x 1,5 mm
RAUTHERM S 17 x 2,0 mm
RAUTITAN flex 16,0 x 2,2
mm RAUTITAN stabil 16,2 x
2,6 mm
Разстояния на полагане
5, 10, 15, 20, 25 и 30 cm
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При поставяне на фиксиращи
скоби дръжката трябва да се
натиска равномерно и след това
да се извади изцяло. По този
начин се постига оптимален
процес на поставяне.
Необходимо разстояние
RAUTAC фиксиращи
тръбите скоби:
Размери на тръбата
макс. 30 cm Размери
тръбата 14: макс. 40
Размери на тръбата
макс. 50 cm Размери
тръбата 17: макс. 50 cm

10:
на
cm
16:
на

Системни компоненти

Фиксираща тръбата плоча
RAUTAC 10 без самозалепваща
обратна страна

Фиксираща тръбата плоча със
самозалепваща обратна страна

Ниска височина на конструкцията

Готова инсталирана система RAUTAC 10

Подът трябва да е стабилен, сух и без пукнатини, а също
така да има здрава и чиста повърхност. За полагането на
плоча за фиксиране на тръби трябва да се осигури пълен
контакт по цялата повърхност.
За повече информация относно Rautac 10 системата
за фиксиране на тръби, както и видео за монтажа,
вижте в www.rehau.at
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1

Полагане на изолационни ленти,
тръгвайки от стената.
3

REHAU плоча за фиксиране на
тръби. Изолационните ленти се
полагат навън.
5

Полагане на изолационни ленти
върху фиксиращата тръбата
плоча и залепване със залепваща
лента.
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2

Скрояване на носеща тръбата плоча

4

Залепване на носещите тръбите
плочи една с друга
6

Свързване на тръба с единия край
към REHAU разпределител.
(размер на гаечния ключ 27)

7

8

Зареждане на такер уред с такер скоби
Фиксиране на тръбата на
разстояние от ок. 50 cm с такер
уред. В зоната на завиване това
разстояние евентуално ще трябва
да се намали.
9

10

Инсталиране на водещата дъга на тръбата Свързване на тръбата с
втория край към REHAU
разпределител. (гаечен ключ 27)
11

12

Готова положена RAUTAC система Готов инсталиран разпределител на
отоплителен кръг.
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Носеща настилка за тръби
Системни компоненти и процес на монтиране

Използваеми тръби
RAUTHERM S 14 x 1,5 mm
RAUTHERM S 17 x 2,0 mm
RAUTHERM S 20 x 2,0 mm
RAUTITAN flex 16,0 x 2,2
mm
RAUTITAN flex 20,0 x 2,8
mm
RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6
mm
RAUTITAN stabil 20 x 2,9
mm

Разстояния на полагане
5, 10, 15, 20, 25 и 30 cm

24

Не е позволено използването на
конвенционалните строителни
стоманени мрежести настилки за
подовото тръбно отопление/
охлаждане на REHAU

Необходим брой ротационни
клипсове quattro на m²
настилка за полагане на
тръби при разстояние на
полагане 10: 20 броя /m²
разстояние на полагане 15: 14 броя /m²
разстояние на полагане 20: 10 броя /m²
разстояние на полагане 30: 7 броя /m²

Системни компоненти

Държач за тръба ротационен клипс quattro Функция на уред за поставяне на
ротационен клипс quattro

В зависимост от
ориентацията
ротационният клипс
quattro може да захваща
тръби с различни размери

Готова инсталирана система носеща
настилка за тръби с ротационен клипс
Quattro

Покривното фолио от устойчивия на разкъсване PE отговаря на
изискванията на DIN 18560 и ÖNORM EN 1264. То осигурява
импрегниране срещу вода. Избягват се топлинните и звукови
мостове. Покривното фолио на REHAU не замества евентуално
необходимата пароизолация!
За повече информация относно системата настилка за полагане
на тръби,
както и видео за монтажа, вижте в www.rehau.at

1

Полагане на изолационни ленти,
тръгвайки от стената.

3

Покривното фолио да се
полага така, че на мястото на
снадките да се припокрива
най-малко 8 cm.

5

Поставяне на настилките за
тръби откъм тясната страна с
мрежестите контури към
изолационните ленти.
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2

Ако е необходимо, може да се
положат системни
изолационни материали.
4

Мястото на снадките на
REHAU покривното фолио и
фолийната основа на крайната
изолационна лента изцяло да се
залепи с REHAU залепяща лента.
6

Поставяне на настилките за тръби и
обръщане на ръба на шевовете с
REHAU свързвател за настилки.

7

Закрепване на REHAU
ротационен клипс с REHAU
уред за поставяне към носеща
настилка за тръби съгласно
планираното преминаване на
тръбата.
9

8

Свързване на тръба с единия край
към REHAU разпределител.
(размер на гаечния ключ 27)

10

Полагане на тръба в REHAU
ротационен клипс.

Свързване на тръба с
втория край към REHAU
разпределител (гаечен ключ 27)

11

12

Готова положена система
от носеща настилка за тръби

Готов инсталиран разпределител
на отоплителния кръг.
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Rautherm speeD велкро система
системни компоненти и процес на монтиране

Използваеми тръби
RAUTHERM SPEED 14 x 1,5
mm K RAUTHERM SPEED
16 x 1,5 mm K

Разстояния на полагане
5, 10, 15, 20, 25 и 30 cm

Основни съставни части на
RAUTHERM SPEED системата
за полагане са RAUTHERM
SPEED плоча и RAUTHERM
SPEED K тръби. RAUTHERM
SPEED плочата е
полистиролова плоча покрита
с велкро вата. RAUTHERM
SPEED K тръбите равномерно
се увиват на еднакви
разстояния с релефна лента.
Закрепването на тръбата към
пластината за монтаж се
извършва без инструменти.

Системни компоненти

3
r
≥
6

Ръкавици за лесно полагане на
тръбите RAUTHERM SPEED K

Посока на развиване с водач и
разпръсквател

≥ 200 mm

D

Пример за полагане на
RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 K

Повече информация за системата носеща
настилка за тръби, както и видео за
монтажа ще намерите на www.rehau.at

2

x

1

1

Поставянето на Изолационни
ленти започва от стената.
3

Полагане на REHAU плочата,
тръгвайки от крайните
изолационни ленти.
5

Полaгане на крайни
изолационни ленти върху
плочата и залепване с лепяща
лента.

2

RAUTHERM SPEED Разкрояване
на плоча
4

Залепване на плочите една с друга

6

За монтирането на тръбите към
REHAU разпределителя лентата
за скобите трябва да се отдели
на ок. 5 cm от края на тръбата.

7

Свързване на тръбата с единия
край към REHAU разпределителя.

9

8

Инсталиране на тръбите
RAUTHERM SPEED K към
плочата RAUTHERM SPEED
посредством лек натиск.
10

Инсталиране на водещата дъга на
тръбата

Свързване на тръбата с втория
край към REHAU
разпределителя.

11

12

Готова положена
RAUTHERM SPEED велкро
система

Готов инсталиран
разпределител на отоплителния
кръг

8

Разпределител на отоплителния кръг
системни компоненти и процес на монтаж

Размери на разпределителя на отоплителния кръг от благородна стомана
(HKV-D)
Отклонения за HKV-D 2 3 4
5
6
7 8
9 10 11 12 13 14 15
Дължина в mm
254 304 354 404 454 504 554 604 654 704 754 804 854 904

Монтаж в разпределителен шкаф REHAU
Конзолите на разпределителя на отоплителния кръг да се закрепят към
плъзгащи се релси. Закрепването на разпределителя може да се
премества хоризонтално и вертикално.
Монтаж към стената
Закрепване на разпределителя на отоплителния кръг посредством
отвори в разпределителната конзола с фиксиращ комплект (4
пластмасови дюбела S 8 + 4 винта 6 x 50).

При използване на REHAU станция с регулиращ температурата
разпределител TRS-V ErP или на REHAU вграден комплект
топломери към REHAU разпределител от благородна стомана
трябва допълнително да се поръча комплект за свързване на
станция с регулиращ температурата разпределител TRSV/топломери (Mat.Nr. 13551381900).
При използване на REHAU комплект за регулиране на постоянни
стойности на температурата ErP към REHAU разпределител от
благородна стомана трябва допълнително да се поръча комплект за
свързване на комплект за регулиране на постоянни стойности на
температурата 1” (Mat.Nr. 13551371900).
Максимално допустимото налягане при постоянна експлоатация е 6 bar
при 70 °C. Максималното допустимо налягане на изпитване е 8 bar при
20 °C.
Разширен комплект 1. отоплителен кръг
Комплектът се състои от едно предно и едно задно разширение на кръга,
което може да се завинти в REHAU разпределителя на отоплителния
кръг HKV-D от благородна стомана. За тази цел към предния и задния
кръг на гредата на разпредителя трябва да се отстрани фабрично
монтираният 1“ куплунг и вместо това да се завинти разширеният
комплект. 1“ куплунг след монтажа се завинтва в разширението (Mat.Nr.
13548891900).

Повече информация за разпределителя на
отоплителния кръг както и видео за
монтажа ще намерите на www.rehau.at

Хидравлично балансиране
Регулиране на изчисления дебит към разпределителя на
отоплителния кръг за регулиране на отделните отоплителни
кръгове.
1

Разчитане на изчисления дебит
3

Регулиране на изчисления дебит
посредством въртене.
5

Останалите
отоплителни кръгове
се регулират по същия
начин.

2

Демонтиране на червената предпазна капачка.
4

Готов регулиран дебит на отоплителен кръг 1.
6

Защитната капачка отново се монтира.

9

Разпределител на отоплителния кръг
Системни компоненти и процес на монтаж

Размери на разпределителя на отоплителния кръг (HKV-D)
Отклонения за HKV-D 2
Дължина в mm
297

3
329

4
379

5
429

6
479

7
529

8
579

9
10 11 12
629 679 729 779

Монтаж в REHAU разпределителен шкаф
Конзолите на разпределителя на отоплителния кръг да се
закрепят към C-профилни плъзгащи се релси. Закрепването на
разпределителя може да се премества хоризонтално и
вертикално.
Монтаж към стената
Закрепване на разпределителя на отоплителния кръг посредством
отвори в разпределителната конзола с фиксиращ комплект (4
пластмасови дюбели S 8 + 4 винта 6 x 50).

Разпределителите на отоплителния кръг HKV-D трябва да се
използват с гореща вода съгласно VDI 2035. При съоръжения с
антикорозионни частици или замърсявания в горещата вода за
защита на измервателните и контролните устройства на
разпределителя трябва да се инсталира уловител за частиците
или филтър с големина на отворите на цедката не повече от 0.8
mm.
Максимално допустимото налягане при постоянна експлоатация
е 6 bar при 80 °C. Максималното допустимо налягане на
изпитване е 8 bar при 20 °C.

1" IG

1" AG

62

55 50

¾" ISO 228

210

¾"
VES-пластмаса

57
L

Повече информация за разпределителя на
отоплителния кръг, както и видео за
монтажа ще намерите на www.rehau.at
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Хидравлично балансиране
Регулиране на изчисления дебит към разпределителя на
отоплителния кръг, за регулиране на отделните отоплителни
кръгове.

2 литра / мин.

1 Отстраняване на
предпазната синя капачка
към обратния кръг на всеки
отоплителен кръг и
затваряне на вентила със
завъртане надясно с ключа
за вентилатора (=най-ниска
стойност).
2 Регулиране на дебитния
поток със завъртане наляво
на регулиращия шпиндел.
Действителната стойност
трябва предварително да се
прочете от измервателя на
дебита. Да се направи
съответния брой завъртания
съгласно интерпретираните
данни или въз основа на
диаграмата.
3 Фината нишка на
регулиращия шпиндел не
бива да се вижда над
шесткантовия SW 19!
Вентилът, изхождайки от
затворено положение,
трябва да се отвори с 2½ до
3 леви завъртания (пълен
дебит).

4 Отчитане на дебитния
поток по скалата на дебитния
измервател и при нужда
извършване на допълнително
регулиране. Дебитният
измервател служи за
блокиране, а не за регулация.

1
0

5 Блокирането на
отоплителния кръг,
например за целите на
поддръжката и ремонта,
може да се извърши
посредством дебитния
измервател.

6 Синята предпазна
капачка, респективно
задвижващото устройство,
след приключване на
регулиращите дейности
трябва отново да се завинти.
По този начин се
предотвратява нежелано
действие на трети лица или
замърсяване на вентила.

10

разпределителни шкафове
системни компоненти и процес на монтаж

Разпределителен шкаф, монтиране на стена UP 110
Брой HK
прорез стена mm размери mm
вкл.сферичен кран ширина x височина от FFOK ширина** x височина x дълбочина
UP 110/550*
2-4 HK
587 x 620
600 x 705-885 x 110-160
UP 110/750*
5-8 HK
787 x 620
800 x 705-885 x 110-160
UP 110/950*
9-12 HK
987 x 620
1000 x 705-885 x 110-160
UP 110/1550* 13-15 HK
1187 x 620
1200 x 705-885 x 110-160
UP 110/1300* 10-15 HK*** 1337 x 620
1350 x 705-885 x 110-160
* вътрешен размер / ** външен размер, вкл. рамките / *** В комбинация с FWRS,TRS-V или
WMZ

Разпределителен шкаф, монтиране на стена UP 75 mm
Брой HK
прорез стена mm размери mm
вкл.сферичен кран ширина x височина от FFOK ширина** x височина x дълбочина
UP 75/550* 2-4 HK
UP 75/750* 5-8 HK
UP 75/950* 9-12 HK
UP 75/1550*
13-15 HK

587 x 620
787 x 620
987 x 620
1187 x 620

600 x 705-885 x 75-125
800 x 705-885 x 75-125
1000 x 705-885 x 75-125
1200 x 705-885 x 75-125

* вътрешен размер / ** външен размер, вкл. рамките

Разпределителен шкаф, монтиране на стена
Брой HK
прорез стена mm размери mm
вкл. сферичен кран ширина** x височина x дълбочина
AP 130/550*
AP 130/750*
AP 130/950*
AP 130/1550*
AP 130/1353*

2-5 HK
6-9 HK
10-13 HK
14-15 HK
11-15 HK***

605 x 729 x 130
805 x 729 x 130
1005 x 729 x 130
1205 x 729 x 130
13535 x 729 x 130

* вътрешен размер / ** външен размер, вкл. рамките / *** В комбинация с FWRS,TRS-V или
WMZ

При инсталиране на съоръжения с помпи за гореща вода защитен
клас I правилното свързване на съоръжението, както и
спазването на мерките за сигурност трябва да се гарантират от
квалифициран електротехник. Това включва, в зависимост от
местните условия, свързването на разпределителния шкаф на
отоплителния кръг, както и металните тръбни компоненти в
изравняването на потенциалите чрез подходяща свързваща
техника.
Всички кабели за свързване трябва да бъдат снабдени с
подсилващ захват.
Поради малката дълбочина на шкафа не могат да се
вградят никакви инсталиращи компоненти (например
комплект за контрол на температурата, разпределител на
регулиращата температурата станция).
Комплектът за вграждане на топломери може да се инсталира
единствено при предоставена дълбочина на шкафа от ≥ 100 mm.
Метърен прорез за разпределителни шкафове UP 110 и UP 75
В областта на разтегаемите крака на шкафа е изрязана вдлъбнатина, за
да може разпределителният шкаф да се напасне към конкретния
специфичен за сградата прорез.
Прорез

1
M
e
t
e
r
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регулираща техника
регулатор на стайна температура Nea

Към всеки стаен регулатор Nea могат да бъдат включени
максимално 5 задвижващи устройства Uni.
Електрическа мрежа на стаен регулатор Nea H / HT / HCT включително
регулиращ разпределител
230 V AC
L
N

24 V AC / 1A
Съпротивителен товар

24 V AC
L1
L2

HCT * HCT *
230 V 24 V

N

L2

L

L1

L/L1

Опционал
но: Сензор
за
външната
температу
ра

N/L2

CO

РЕГУЛИРАЩ
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ

230 V AC / 0,2 A
Съпротивителен товар

Не е необходимо

Опционално при
Nea HCT

CO CO

таймер (фаза на изравняване)
натоварване (термично
задвижващо устройство)
N

L2
N неутрален водач

L

L1
Опционал
но:
Сензор за
външната
температу
ра

Опционално при Nea HCT
CO CO

Не е необходимо

HCT * HCT *
230 V 24 V

L фаза
Сензор за външната температура (Сменяем)
Само версия 230 V: външният сензор
трябва да изпълнява изискванията за
защитен клас II. Сензорен кабел
H03VV-F за инсталация в
термогнездо или H05VV-F без
термогнездо.
CO Превключване режим на охлаждане
(фаза на изравняване)

Опционално при Nea HCT

Електрическа мрежа на стайния регулатор Nea H / HT / HCT
230 V AC / 0,2 A
Съпротивителен товар

230 V AC
L
N

24 V AC / 1 A
Съпротивителен товар

HCT * HCT *
230 V 24 V

24 V AC
L1
L2
Опционално:
Външна времева превключвателна програма

L/L1 N/L2

таймер (фаза на

Макс.. 5 задвижваши устройства
N

L2

изравняване) натоварване

L

L1

(термично задвижващо
устройство) неутрален водач
N

Опционално при
Nea HCT

Опционално: Сензор за
външната температура
Не е необходим

L

CO CO

HCT * HCT *
230 V 24 V

Опционално:
Превключване режим на
охлаждане

CO

фаза
сензор за външната температура (сменяем)
Само версия 230 V: външният сензор
трябва да изпълнява изискванията за
защитен клас II. Сензорният кабел
H03VV-F за инсталацията в термогнездо
или H05VV-F без термогнездо.

Превключване режим на охлаждане (фаза на изравняване)

Опционално при Nea HCT

Брой на жилата на електрическата мрежа на стайния регулатор Nea H / HT /
HCT
Според типа регулатор и според желаната функция са необходими
кабели за свръзка със следния минимален брой на жилата:
Nea H
Без външна синхронизация 3
С външна синхронизация 4

Nea HT
3
4

Nea HCT
41)
51)

1) Броят на жилата не взима предвид жилата на сензора за външната
температура. Свързващите кабели за външната температура не бива да
се удължават.

24V / 230V
Алтернативно за 24 V 1)

Nea H / Nea HT Nea HCT
NYM-O 4x1,5
NYM-O 5x1,5
NYM-J 5x1,5
NYM-J 7x1,5
4-жилен кабел
5-жилен кабел
до 40 m дължина на кабела: минимум 1 mm²
до 70 m дължина на кабела: минимум 1,5 mm²

Повече информация за регулиращата
техника Nea, както и видео за монтажа ще
намерите на www.rehau.at

Позиция на стайния регулатор
За да се гарантира безпроблемна експлоатация и ефикасен
контрол, стайният регулатор Nea трябва да се монтира в зона без
въздушно течение на височина от пода 130 cm.

130cm

За откриването на конденз в случай на охлаждане в
критичните места на съоръжението трябва да се предвидят
контролери за кондензация.

Обслужване на стаен температурен регулатор Nea
Намаляване на температурата. Също така „назад“ в
настройките на менюто за увеличаване на
температурата. Също така и „напред“ в настройките на
менюто задаване / приключване
Мигащите символи или числа могат да бъдат
променяни

-

PM

+

R

Настройка на
зададената стойност
Намаляване на
зададената стойност

1

Видове режими на работа
Избор на режим на работа – стандартен
регулатор

или

1

R

2

или

R

или

R

или

R

или

2

S

3

3
S

4

4
R

За да видите зададената стойност, натиснете един път

.

или

Програма за превключване на времето
7

в случай че не е необходимо,
13
или

5 сек.

1

2x бързо

8

или

или

9

или

3

или

10

или

4

или

11

или

5

или

12

или

13

2

-

виж

легендата

6

в случай че е необходимо,
7-11

2x бързо

Примерна настройка
P1 6:00 - 12:00
P2 17:00 - 22:00
P3 --:-- - --:--

Настройка на
времето
5 сек.
2x бързо

1

или

Индикатор Обяснение
Програма за цялата седмица
1234567
123456/7

Програма за пон.до съб.и нед.

12345/67

Програма за пон.до пет.и за с/н

1/2/3/4/5/6/7 Програмиране на един ден

виж
6/11 или

2

3

Връщане към стандартната програма
Изтриване на всички програми

4

или

5

2x бързо

Предварителни настройки
/ /
-

Показания на дисплея
A Зашитата срещу замръзване е активна
B Температурата на сензора за външната температура е извън обхвата на измерване
C Прекъсване на сензора за външната температура
D Късо съединение при сензора за външната температура
E Сензорът на стайната температура е извън обхвата на измерване

A

B
R

D

E

C
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регулираща техника
единичен стаен регулатор nea smart
Nea Smart кабелен 24 V

Nea Smart на радио честоти 230 V

Легенда:
1 Стаен регулатор Nea Smart (R) D
2 Стаен регулатор Nea Smart (R)
3 Nea Smart Basis 24 V (кабелен), респективно 230 V (на радио честоти)
4 Задвижващо устройство UNI 24 V, респективно 230 V
5 Датчик за дистанционно управление Nea Smart (опционално)
6 Захранващо напрежение Nea Smart Basis, респективно мрежова
връзка.

В зависимост от базата могат да се включат до 8 стайни
регулатори и 12 задвижващи устройства.
За откриването на кондез в случай на охлаждане, в критичните
места на съоръжението трябва да се предвидят контролери за
кондензация.

Препоръчителни линии от Nea Smart Basis към стаен регулатор Nea
Smart:
I (Y) St Y 2 x 2 x 0,8 mm
Допустими са също така: налична линия с най-малко 2 жили, като
въпреки това винаги трябва да се спазват и специфичните за страната
стандарти и регламенти!
Препоръчителни линии от Nea Smart Basis към Nea Smart Basis:
Необходима за използване линия: I (Y) St Y 2 x 2 x 0,8 mm
Екранът двустранно да се свърже със заземяващо устройство (Gnd)!
Първо пускане в експлоатация
1. Установяване на захранващо напрежение
2. Първо активиране на отворената функция за 10 минути
3. Натискане на бутона rmBUS на Nea Smart Basis за ок. 3 секунди.
4. rmBUS LED светва за избраната отоплителна зона. Смяна с
еднократно натискане
5. Натискане на бутона Set на стаен регулатор Nea Smart (3 секунди при
дисплеен вариант, 1 секунда при стаен регулатор без дисплей)
6. Следващият регулатор да се свърже съгласно описанието в точка 3.
Конфигурация на интернет връзката
На www.rehau.com/neasmart ще намерите онлайн-достъпа за Вашата
система Nea Smart, както и всички необходими документи за
конфигурацията на интернет връзката.

Повече информация за регулиращата
техника Nea, както и видео за монтажа
ще намерите на www.rehau.at
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изпитни протоколи

изпитни протоколи за отопление / охлаждане на повърхности

Подробна информация за
протоколите от тестовете може да
получите във Вашия търговски офис
на REHAU, в техническата
информация за отопление /
охлаждане на повърхности или в
интернет на www.rehau.at
Координационна среща за REHAU подово отопление/охлаждане в
резултат на ÖNORM B 2242-1
Координацията между участващите изпълнители е основно
изискване за изработването на функционално правилно подово
отопление/охлаждане
Съгласуване на работните срокове за предвидените услуги
Наличие на нивелация на етажа, респективно на базова линия
Съгласуване на височината на подовата конструкция
Полагане на тръбопроводите върху непокрит под във вградени
изравняващи съединения и равнинно подравняване
5. Спазване на минимални изисквания за топлоизолация
6. Съгласуване на топлинното съпротивление на изолиращите слоеве и
планираната повърхност с взимане под внимание на капацитета на
отопление, респективно охлаждане
7. Пригодност на използваните материали (напр. паркет, ламинат)
8. Наличие и съгласуване с всички заинтересовани страни на
планирането на приземния етаж с включени отопляеми
повърхности, разстояния на полагане, фуги и оси
9. Съгласуване на необходимостта от парни бариери и уплътнения
против влага
1.
2.
3.
4.

10. Наличие на залепени изолационни ленти за поемане на
движението на замазката, залепване на системна плоча със
фолийна основа
11. Отоплителната тръба Rautherm S е защитена във всички зони на
смущения (напр. фуги, преминавания на врати и стени) посредством
зашитна тръба, която се простира двустранно най-малко 25 cm над
зоната на смущение.
12. Наличие на разделителен слой (минимална дебелина 0,1 mm) с 10
cm припокриване.
13. Съгласуване на мястото и броя на измервателните точки за
измерване на остатъчната влага на замазката
14. Съгласуване на използването на REHAU компоненти за замазка P
или на компоненти за замазка Mini
15. Определяне на положението на топлинните пломби и нанасянето
им в в плана за изпълнение (плана за приземния етаж)
16. Краен срок за извършването на изпитването за налягане
17. Краен срок за нагряването на замазката
18. Всички дървени подови настилки съгласно ÖNORM B 2242-7
трябва да бъдат напълно залепени по цялата площ
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Тестване на налягането за REHAU подово отопление/ охлаждане с
медиум за изпитване вода
1. Извършване на визуална проверка на всички връзки дали са
професионално изпълнени
2. Затваряне на сферичния кран/клапан към разпределителя
3. Напълване, промиване и напълно обезвъздушаване на отоплителните
кръгове един по един с филтрирана вода съгласно ÖNORM H
5159-1
4. Прилагане на изпитно налягане: не по-малко от 4 bar и не повече от 6
bar
5. Прилагане на налягане още веднъж след 2 часа, тъй като е възможно
спадане на налягането заради разширяване на тръбите
6. Тестово време 3 часа
7. Изпитването на налягане е преминато успешно, в случай че в никоя
точка от тръбопровода няма теч на вода и изпитното налягане не е
спаднало повече от 0,1 bar на час.
При полагането на замазка трябва да е налице максималното
работно налягане, за да може веднага да се открият течовете. По
време и след изпитването на налягане трябва да се изключи
опасността от замръзване!

Подгряване при REHAU подово отопление/ охлаждане
съгласно ÖNORM B 2242, част 2
Съгласно австрийския стандарт ÖNORM B 2242-2 анхидритните
и циментовите замазки трябва да се подгреят преди
функционалното затопляне. Това подпомага изсъхването и
получаването на готова замазка.
Подгряването трябва да започне едва след изтичането на необходимото
минимално време за втвърдяване на отделните видове замазка (да се
спазват инструкциите на производителите!).
- циментово-свързващите замазки най-малко 21 дни
- калциево-сулфатните замазки и разливните калциево-сулфатни
замазки най-малко 7 дни
1. Първоначалната температура на процеса трябва да бъде регулирана
при зададена температура на повърхността и да е най-малко 15 °C.
Подгряването се извършва при стъпаловидно качване на температурата
при максимално 5 K на 24 h до постигането на максималната
температура на процеса. Да се затвори сферичният кран/ клапанът на
разпределителя.
2. Максималната температура на процеса трябва да се поддържа толкова
дълго, докато времето за подгряване (=време за подгряване и задържане
на температурата, включително време за охлаждане) достигне най-малко
11 дни.
3. Охлаждането трябва да протича при стъпаловидно падане на
температурата от максимум 10 K дневно. По време на подгряването и
охлаждането помещението трябва да се проветрява и обезвъздушава, при
което трябва да се избягва въздушното течение. След процеса на
подгряване отоплението трябва да се изключи или да се поддържа такава
температура на процеса, при която да се гарантира необходимата за
полагането на подовата настилка температура на горната повърхност на
замазката.
4. Измерване на остатъчната влага
При блокиращи парите подови настилки (напр. от PVC,
керамични плочки или плочи) и при дървени подови настилки
след завършването на първия подгряващ процес и след тридневно
охлаждане трябва още веднъж да се извърши подгряване до
максималната температура на процеса и тя да се поддържа 24 h.

Функционално отопление за REHAU подово отопление/ охлаждане
съгласно ÖNORM EN 1264-4
В австрийския стандарт ÖNORM EN 1264-4 се описва
функционалното отопление за анхидритни и циментови замазки.
Функционалното отопление сега служи за доказване на
функционирането на подовото отопление. То трябва да се
извърши след процеса на подгряване и не го замества! Поради
това при циментовите замазки той може да започне най-рано 21
дни, при анхидритните замазки според указанията на
производителя най-рано 7 дни след приключване на дейностите
по замазките.
1. Да се регулира температура при започване на процеса в рамките
на 20–25 °C и да се поддържа постоянно в рамките на 3 дни.
2. Да се регулира максимално допустимата конструктивно зададената
температура и да се поддържа най-малко 4 дни (без намаляване при
нощен режим).
3. Извършено ли е функционалното отопление без дефекти?
4. След приключване на функционалното отопление не
се гарантира, че замазката е достигнала степента на
влажност, показваща готовност за полагане. Затова
специалистът по подови настилки трябва да провери
готовността за полагане върху замазката.
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Инструкции за безопасност

монтаж на подови отопление/ охлаждане
- Преди започване на монтажа внимателно и изцяло прочетете всички
инструкции за безопасност и ръководствата за експлоатация и
обслужване на Вашата система с оглед Вашата собствена безопасност
и безопасността на други лица.
- Пазете ръководствата за експлоатация и ги дръжте на разположение на
достъпно място.
- В случай че не сте разбрали инструкциите за безопасност или
отделните указания за монтаж или са Ви неясни, моля, обърнете се
към Вашия офис продажби на REHAU.
- Подовите системи за отопление/ охлаждане на REHAU могат да се
проектират, монтират и експлоатират, само както е описано в
съответната валидна Техническа информация. Всяка друга употреба е
неправилна и поради това е недопустима.
- При монтажа на съоръженията с тръбопроводи спазвайте всички
приложими валидни национални и международни наредби за
полагането, монтирането, предотвратяването на произшествия и
указанията за безопасност. За области на приложение, които не са
включени в тази Техническа информация (специални приложения), е
необходима консултация с нашия технически отдел. Моля, обърнете се
към Вашия офис продажби на REHAU.
- Поддържайте работното си място чисто
- Осигурете достатъчното осветление на работното си място.
- Дръжте деца и домашни любимци, както и неоторизираните лица далеч
от инструментите и зоните на монтаж. Това важи с особена сила при
ремонти в жилищен район.
- Използвайте само компоненти, предвидени за съответната тръбна
система REHAU. Използването на компоненти, които не са
предназначени за дадените системи или използването на инструменти,

които не са с произход от съответната инсталационна система на
REHAU може да доведе до инциденти или други опасности.
1

Изисквания към персонала
- Изпълнението на монтажа на нашите системи да се извършва
единствено от оторизирани и обучени лица.
- Дейностите по електрическите съоръжения или свързващите
компоненти да се извършват само от квалифициран и упълномощен
персонал.
Работно облекло
- Да се носят предпазни очила, подходящо работно облекло, защитни
обувки, защитна каска и при дълга коса - мрежа за коса.
- Не носете широки дрехи или бижута, те биха могли да бъдат захванати
от движещите се части.
- По време на монтажни дейности на равнището на главата или над
главата да се носи защитна каска.
При монтаж
- Винаги четете съответните инструкции за експлоатация на
използвания монтажен инструмент на REHAU.
- Тръбни ножиците REHAU имат остър ръб. При рязане на тръбите
предвидете безопасното разстояние между държащата ръка и режещия
инструмент.
- По време на операцията на рязане никога не посягайте към зоната на
рязане на режешия инструмент или не хващайте движещи се части.
- След процеса на разширяване, разширеният край на тръбата се връща
обратно към своята първоначална форма (ефект на паметта). Не
поставайе на този етап никакви чужди тела в разширения край на
тръбата.
- По време на процес на пресоване никога не посягайте към зоната на

пресоване на инструмента или не хващайте движещи се части. До
приключването на процеса на пресоване оформяната част може да
изпадне от тръбата.
Опасност от нараняване!
-

Принципно при поддържащи или преоборудващи дейности и при смяна
на мястото на монтаж напълно извадете електрозахранващия щепсел на
инструмента и се обезопасете срещу случайно стартиране и пускане в
експлоатация.

Документът е със запазени авторски права. Те покриват и превод, препечатване, повторно
използване на илюстрации, електронно предаване, възпроизвеждане с фотомеханични или
други подобни средства, както и за архивиране в системите за обработка на данни.
Нашите устни и писмени технически съвети се базират на опита и са най-доброто от нашите
познания, но се дават като препоръчителни указания без да са задължителни. Намиращите се
извън нашето влияние условия на труд и различни условия за пускане в действие изключват
каквито и да било претенции към нашата информация. Ние препоръчваме да се провери дали
REHAU продуктът е подходящ за предвидената употреба. Приложението, употребата и
преработката на изделията са извън нашия контрол и, следователно, изцяло във Вашата сфера
на отговорност. Въпреки това, в случай че все пак се предяви отговорност, тя ще се основава
единствено на нашите условия за доставка и плащане, с които можете да се запознаете и са на
разположение на www.rehau.de/LZB. Това важи и за всякакви гаранционни претенции, при
което гаранцията покрива постоянното качество на нашите продукти в съответствие с нашата
спецификация.

