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Sistem de încălzire în pardosealăSistem clasic de încălzire

Sistemul de încălzire prin pardoseală reprezintă o alternativă confortabilă şi sănătoasă la sistemele clasice de 

încălzire care generează un confort termic apropiat de ideal, dar şi economii substanţiale de energie.

Uitaţi de şosetele groase sau de picioarele reci! 

Vă puteţi juca în siguranţă şi confortabil pe podea! 

Spaţiul util va creşte – împreună cu libertatea de a vă decora casa aşa cum credeţi de cuviinţă, iar acestea sunt 

doar câteva din avantajele  unei încălziri în pardoseală.

ÎNCĂLZIREA PRIN
PARDOSEALĂ

Confort şi sănătate

Ce este
CONFORTUL 

TERMIC?

Confortul termic este o noţiune dificil de cuantificat în cifre. El depinde, atât de 

parametrii obiectivi, cât şi de parametrii subiectivi, legaţi de fiecare individ în parte.

Corpul uman produce în condiţii de repaus cca. 100 W şi peste 1000 W, în condiţii 

de efort intens. Această energie trebuie disipată, pentru a ţine sub control 

temperatura corporală şi pentru a evita situaţiile de stres termic (disconfort).

Factorii care contribuie la confortul (sau disconfortul) termic dintr-o clădire sunt:

»    factori fizici:temperatura aerului, temperatura medie radiantă a pereţilor, 

 umiditatea, viteza aerului;

»    factori organici: vârsta, sexul;

» factori externi: tipul şi intensitatea activităţii, îmbrăcămintea.

Cei mai importanţi factori care contribuie la confortul termic sunt:

»    temperatura aerului;     umiditatea relativă;

»    viteza aerului;             p    resiunea barometrică;

»    îmbrăcămintea;                  t  ipul de activitate.

Sistemul poate fi utilizat în orice tip de clădire (clădiri de locuinţe, clădiri publice sau industriale) pentru întreg 

spaţiul interior sau doar parţial, fie că vorbim de o clădire nouă sau o clădire care este renovată. 

Sistemul de încălzire în pardoseală poate fi conectat la orice centrală termică şi este recomandat pentru a fi 

utilizat impreuna cu  centralele în condensare  şi sistemele care folosesc energii alternative – solare, geotermale.

Pentru a beneficia de toate avantajele unui astfel de sistem de încălzire în pardoseală trebuie ca acesta să fie 

corect dimensionat, iar punerea în operă să respecte planurile.

Într-un astfel de sistem întreaga pardoseală a încăperii se transformă într-un 

radiator care face să se încălzească uniform aerul din încăpere, pornind de la 

nivelul inferior, eliminând astfel senzaţia de disconfort pe care o provoacă o 

pardoseală rece. În cazul sistemului de încălzire în pardoseală avem variaţii mici 

de temperatură pe verticala camerei, căldura fiind disponibilă acolo unde este 

necesar.

Sistemul utilizează agentul termic la temperaturi mult mai scăzute decât în 

sistemele clasice, fapt ce generează reduceri majore a cheltuielilor cu energia.
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ECONOMIC
 Comparativ cu sistemele clasice, funcţionează la temperaturi scăzute ale agentului termic, generând 
economii substanţiale de până la 30% din factura la încălzire.

0 0 Lucrând la temperaturi scăzute (între 35 C - 45 C) sistemul face echipă bună cu instalaţiile care folosesc 
sursele de energie alternative: pompe de căldură, panouri solare etc.
 Sistemul de încălzire prin pardoseală, dimensionat corect, poate acoperi întreg necesarul termic cu costuri 
reduse de energie.

SIMPLU
 Proiectate corect, sistemele de încălzire prin pardoseală pot fi instalate practic sub orice tip de finisaj al 
pardoselii: gresie, plăci ceramice, parchet etc.
 Nu ocupă spaţiul camerei, oferindu-vă libertate deplină în amenajarea interiorului şi instalarea mobilierului.
 Sistemul poate fi instalat  în toată locuinţa sau doar în anumite încăperi .

FIABIL
 Este sigur şi nu solicită operaţii de întreţinere.
 Durata de viaţă estimată a tubului Pex/PE-RT este comparabilă cu cea a clădirii, de circa 50 ani.

MOTIVE PRO...

FAPTE DE CARE
SĂ ŢINEŢI CONT

1. Inerţie
Ţineţi cont de inerţia termică a sistemului de încălzire prin pardoseală atunci 
cand alegeţi varianta potrivită spaţiului pe care doriţi să-l încălziţi. Încălzirea prin 
pardoseală are o inerţie termică mai mare şi este recomandată a fi utilizată în 
spaţii permanent locuite. 

Notă: Inerţia ridicată a sistemului cu şapă se poate dovedi extrem de utilă în caz de avarie a instalaţiei, 
de exemplu defectarea centralei. În astfel de situaţii aveţi la dispoziţie cca. 24-48 ore pentru remediere, 
fără să resimţiţi disconfortul.

CONFORTABIL
 Într-un astfel de sistem întreaga pardoseală a încăperii se transformă într-un 
radiator care încălzeşte uniform aerul din încăpere pornind de la nivelul inferior, 
eliminând astfel senzaţia de disconfort pe care o provoacă o pardoseală rece.
 În cazul sistemului de încălzire în pardoseală avem variaţii mici de temperatură 
pe verticala camerei, căldura fiind disponibilă acolo unde este necesar. 

SĂNĂTOS
 Datorită variaţiilor mici de temperatură, încălzirea prin pardoseală produce o 
deplasare scăzută a aerului din încăpere rezultând astfel mai puţin praf în 
suspensie şi un risc scăzut de alergii.
 Pardoseala din zonele umede (baie, bucătărie) se va usca mai rapid, reducând 
riscul apariţiei ciupercilor şi a mucegaiului.
 Nu usucă aerul din încăpere.

2. Investiţie
Investiţia iniţială este comparabilă cea a unui sistem tradiţional, suplimentar 
beneficiaţi de avantajul reducerii cu 20-30% a facturii de energie.

3. Punere în operă
Nu este recomandată utilizarea sifoanelor clasice în pardoselile încălzite. 
Evaporarea apei din sifon favorizează apariţia mirosurilor nedorite din canalizare.

4. Finisajul suprafeţei
Încălzirea prin pardoseală poate fi utilizată cu orice tip de finisaj: gresie, parchet, mochetă. Tot ce trebuie să faceţi 
este să menţionaţi tipul finisajului atunci când se calculează necesarul termic.
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REZIDENŢIAL
Ecomomia de timp în montaj este beneficiul principal al sistemului care 
utilizează placa cu nuturi.

Avantaje   

- Rapid şi uşor de montat. Instalarea sistemului nu necesită scule dedicate şi  
poate fi realizată de o singură persoană.

- Facil. Dispunerea fără efort a tubulaturii conform pasului de montaj rezultat  
în urma proiectării (nuturile plăcii sunt dispuse din 5 în 5 cm).

- Risc scăzut de deformare. Filmul de polistirol aplicat pe suprafaţa plăcii cu  
nuturi conferă rezistenţă mecanică crescută. 

- Îmbinare uşoară şi sigură. Pe lateral, plăcile, dispun de nut/feder sau 
prelungire a foliei - care permite cuplarea plăcilor între ele.

 Eficienţă termică variată. Necesarul de termoizolare este acoperit de gradul  
divers de rezistenţă termică a plăcilor cu nuturi.
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Placă polistiren cu nuturi 
cu folie laminată

bandă perimetrală

placă cu nuturi

folie
hidroizolaţie

şapă

10 mm

35-60 mm

10-71 mm

plasă armare şapă

ţeavă Pe-X/PE-RT tip II
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Componentele sistemului

sau sau

Colector Casetă colectoriKit amestec

Tub flexibil protecţieFolie hidroizolaţieBandă perimetrală

Profil T pentru 
rosturi dilatare

Aditiv şapăPlasă ranforsare Punte fixareBandă pentru 
rosturi dilatare

Ţeavă PE-X
cu barieră de oxigen

Ţeavă PE-X
fără barieră de oxigen

Ţeavă PE-RT - tip II 
cu și fără barieră de oxigen

Placă cu nuturi

Unitate controlTermostat Cap termoelectric
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sau

Placă termoizolantă THERMOSIR

A
p

li
c
a
ţi

i
T
u

b
u

la
tu

ră
C

o
n

tr
o

l 
ș
i 
d

is
tr

ib
u

ți
e

A
u

to
m

a
ti

ză
ri

A
cc

es
o

ri
i ș

i s
cu

le
 d

e 
m

o
n

ta
j



Montare ţeavă
cu clips şi tacker

 Montare ţeavă cu
coliere pe plasă metalică

 Montare ţeavă 
cu şină de fixare

INDUSTRIAL Costul redus este beneficiul principal al sistemului care utilizează placa taker 
termoizolantă tip rulou.

Avantaje

 Simplu şi rapid – dimensiunea mare a plăcilor termoizolante asigură o  
acoperire rapidă a suprafeţei de lucru.

 Diversitate şi flexibilitate în montaj. Sistemul conţine elemente variate de  
fixare a tubulaturii.

 Efort scăzut.  Caroiajul imprimat pe suprafaţa foliei asigură montajul ţevii  
la pas de multiplu de 5 cm. 

 Rezistenţă. Folia conferă o prindere solidă, pe placa  t e rmo i z o l an tă ,  a 
elementelor de fixare a tubulaturii.

10 mm
35-60 mm
20-30 mm

folie
hidroizolaţie

clips fixare ţeavă

şapă

placă lisă

ţeavă PE-X/PE-RT tip II

bandă perimetrală

plasă armare şapă
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Componentele sistemului

Colector Casetă colectoriKit amestec

Tub flexibil protecţieFolie hidroizolaţieBandă perimetrală

Rolă scotchBandă pentru rosturi dilatareProfil T pentru
 rosturi dilatare

Aditiv şapăPlasă ranforsare

Clips fixare
tub PexKIT

pe placă polistiren

Tacker pentru 
montaj clipsuri

Şină
fixare ţeavă

Ţeavă PE-X
cu barieră de oxigen

Ţeavă PE-X 
fără barieră de oxigen

sau

sau

sau

Termostat Cap termoelectricUnitate control

Ţeavă PE-RT tip II
cu şi fără barieră de oxigen

+

+

+

+

+

Placă termoizolantă taker 
tip rulou
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Placă de polistiren cu nuturi, fonoabsorbantă

Placa de polistiren cu nuturi este compusă din: 

-    Polistiren cu nuturi 
 -  expandat;  
 -  foarte bun izolator termic; 
 -  profilul cu nuturi tip rotund asigură un montaj   
uşor al tubului PE-X/PE-RT tip II.       
-    Film de laminare 
 - culoare neagră;
 -  are rol de ridigizare şi asigură o bună rezistenţă 
la compresiune.

Montare:
Plăcile cu nuturi se montează începând din colţul cel 
mai îndepărtat de uşă. Se aşază una lângă alta şi se 
fixează între ele, cu ajutorul sistemului special de 
îmbinare.

Aplicaţii: 
Montare tub PE-X/PE-RT tip II, DN 16-18, la pas de 50 
mm sau multiplu de 50 mm.

Produsul 64192050126 este un bun izolator acustic - 23 db.
* Pentru produsul 64192050126.

Caracteristici
2Suprafaţă placă (m )    0,5

Dimensiune placă reală (mm x mm):  1030 x 530
Dimensiune placă utilă (mm x mm):  1000 x 500 
Conductivitate termică - λ  - W/mK   0,035/0,04*D

Rezistenţă la foc      EUROCLASSE “E”

 Grosime  Rezistenţa Volum  Cod
 totală/izolaţie  termică ambalaj

2 3 (mm)/(mm)   (m K/W) (m ) (buc./cut.)
 39 / 24 0,428 0,023 16 64192050115
 57 / 35 0,75 0,029 12  64192050126*

Placa termoizolantă nutfloor

 Grosime  Rezistenţa Volum  Cod
 totală/izolaţie  termică ambalaj

2 3 (mm)/(mm)   (m K/W) (m ) (buc./cut.)
 30/11 0.32 0.363 13 64192080030
 39/20 0.59 0.363 10 64192080039
 49/30 0.88 0.363 6 64192080049

Placa termoizolantă nutfloor este compusă din: 

-    Polistiren cu nuturi 
 -  expandat;  
 -  foarte bun izolator termic;
 -  profilul cu nuturi tip rotund asigură un montaj   
uşor al tubului PE-X/PE-RT tip II.       
-    Film de laminare 
 - culoare neagră; 
 -  are rol de ridigizare şi asigură o bună rezistenţă 
la compresiune;
 - detaşabil.

Montare:
Plăcile cu nuturi se montează începând din colţul cel 
mai îndepărtat de uşă. Se aşază una lângă alta şi se 
fixează între ele, prin intermediul foliei prelungite, prin 
suprapunerea acesteia pe primul rând de nuturi.

Aplicaţii: 
Montare tub PE-X/PE-RT tip II, DN 14-17 mm, la pas de 
50mm sau multiplu de 50mm.

Caracteristici
2Suprafaţă placă (m )    1,12

Dimensiune placă reală (mm x mm):  1450 x 850
Dimensiune placă utilă (mm x mm):  1400 x 800 
Conductivitate termică - λ  - (W/mK)  0,034D

Rezistenţă la foc      EN13501-1: E

10

A
p

li
c
a
ţi

i



Placă taker termoizolantă rulou

 25 0,71  0,38 1 64192100025
 35 0,92  0,38  1 64192100035

Grosime 
izolaţie
(mm)

Volum
ambalaj

3(m )

Cod

(buc./cut.)

Rezistenţă 
termică

2(m K/W)

Caracteristici:
2Suprafaţă placă (m )  10

Dimensiune efectivă (m x m): 10 x 1
Conductivitate termică - λ  - (W/mK)  0.035/0.038D

Rezistenţă la foc             EN13501-1: E

Placa taker termoizolantă rulou este compusă din:

-  Polistiren
 -  expandat; 
 - foarte bun izolator termic.
-  Folie ţesătură împletită
  -  culoare gri (argintie)
  -  cu caroiaj
 - are rol de rigidizare, de ghidaj (caroiaj) pentru 
montarea tubulaturii şi barieră de umiditate împotriva 
apei din şapă.

Montare:
Plăcile se montează începând din colţul cel mai 
îndepărtat de uşă. Se aşează una lângă alta şi se fixează 
între ele prin intermediul foliei prelungite adezive.

Aplicaţii: 
Montare tub PE-X/PE-RT tip II la pas de 50mm sau 
multiplu de 50mm.

11

Placa termoizolantă neagră THERMOSIR

 Grosime  Rezistenţa Volum  Cod
 totală/izolaţie  termică ambalaj

2 3 (mm)/(mm)   (m K/W) (m ) (buc./cut.)
 40/20 0.64 0.525 16 64192069040* 

Placa cu nuturi e compusa din doua elemente îmbinate 
prin intermediul nuturilor.
 placa din polistiren EPS 150 cu nuturi;

 placa (folie) din polietilena cu nuturi.
 grosime 0,6mm .
 Folia poate fi detasata de pe placa polistiren. 

Montare:
Plăcile cu nuturi se montează începând din colţul cel 
mai îndepărtat de uşă. Se aşază una lângă alta şi se 
fixează între ele, prin intermediul foliei prelungite, prin 
suprapunerea acesteia pe primul rând de nuturi.

Aplicaţii: 
Montare tub PE-X/PE-RT tip II, DN 16-17 mm, la pas de 
50mm sau multiplu de 50mm.

Caracteristici
2Suprafaţă placă (m )    0,82

Dimensiune placă reală (mm x mm):  1180 x 690 
Dimensiune placă utilă (mm x mm):  1175 x 690  
Conductivitate termică - λ  - (W/mK)  0,03088D

Rezistenţă la foc      EN13501: clasa E
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Barieră de oxigen EVOH

Strat adeziv

Ţeavă PE-RT

Barieră de oxigen EVOH

Strat adeziv

Ţeavă Pex Ţeavă Pex

Ţevile PE-RT sunt produse din 
polietilenă non reticulată ce 
conţine aditivi specifici care 
furnizează o rezistenţă crescută 
la temperaturi ridicate. Ţevile 
PE-RT combină cele mai bune 
caracteristici ale ţevilor de 
plastic şi metal, de exemplu 
flexibilitate şi impermeabilitate 
la oxigen prin bariera de EVOH.

Ţeavă PexKIT cu barieră de 
oxigen 
Bariera de oxigen de tipul EVOH 
asigură un grad ridicat de 
protecţie împotriva difuziei de 
oxigen în instalaţie asigurând 
astfel o funcţionare îndelungată 
pentru ce le la l te e lemente 
componente ale sistemului de 
încălzire.

Ţeavă Pex fără barieră de 
oxigen  es te rea l i zată d in 
polietilenă reticulată cu silani şi 
se caracter izează printr-o 
flexibilitate crescută faţă de 
ţeava Pex cu barieră de oxigen.

Montare ţeavă
serpentină în spirală

Montare ţeavă
serpentină dublă

Montare ţeavă
serpentină simplă

Tubulatura este componenta principală a sistemului de încălzire prin pardoseală. Un montaj corect a acesteia 
asigură o durată de viaţă estimată de minim 50 de ani. 
Tubulatura PexKIT este produsă de Valrom Industrie conform standardelor Europene: EN ISO 15875-2 pentru 
tubulatura PE-X şi EN ISO 22391-2 pentru tubulatura PE-RT, având un control strict al calităţii în cadrul 
laboratorului propriu.

Avantaje:

 Gamă variată de diametre şi lungimi
 Montaj uşor datorită greutăţii specifice reduse şi a flexibilităţii
 Nu necesită utilizarea de scule dedicate
 Suprafaţa internă netedă împiedică depunerile şi implicit pierderile de presiune.
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Ţeavă PE-RT tip II fără barieră de oxigen

* - pe bază de comandă
D = diametru exterior
e = grosime

Caracteristici:
0Temperatura de lucru:  până la 90  C

Standarde de referinţă: EN ISO 22391-2, 
Diametre disponibile:  16, 17, 20 x 2 mm
Durata de viaţă:   cca 50 ani
Culoare:    natur 
Livrare:    colaci de 100, 200 şi 500 m, legaţi, 
   înfoliaţi

16 x 2 100 0.1088 10.00 16 10731016100*
16 x 2 200 0.1088 20.00 16 10731016200
16 x 2 500 0.2900 50.00 3 10731016500
17 x 2 500 0.2900 51.00 3 10731017500*
20 x 2 500 0.2980 65.00 3 10731020500*

D x e

(mm)

Colac

(m)

Volum

3(m /colac)

Greutate

(kg/colac) (col./pal.)

Cod

natur

Ţeavă PE-RT tip II cu barieră de oxigen

* - pe bază de comandă
D = diametru exterior
e = grosime

 16 x 2 200 0,1088 20,00 16 10734016200*
 16 x 2 200 0,1088 20,00 16 10734016200*
 16 x 2 500 0,2900 50,00 3 10734016500
 17 x 2 500 0,2900 51,00 3 10734017500

D x e

(mm)

Colac

(m)

Volum

3(m /colac)

Greutate

(kg/colac) (col./pal.)

Cod

 16 x 2 100 0,1088 10,00 16 10737016100*
 16 x 2 200 0,1088 20,00 16 10737016200*
 16 x 2 500 0,2900 50,00 3 10737016500*
 17 x 2 500 0,2900 51,00 3 10737017500*

D x e

(mm)

Colac

(m)

Volum

3(m /colac)

Greutate

(kg/colac) (col./pal.)

Cod

roşu

natur
Caracteristici:

0Temperatura de lucru:  până la 90  C
Standarde de referinţă: EN ISO 22391-2, DIN 4726
Diametre disponibile:  16, 17 x 2 mm
Durata de viaţă:   cca 50 ani

Culoare:    verde, natur, roşu
Livrare:    colaci de 100, 200 şi 500 m, legaţi, 
   înfoliaţi
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Ţeavă PE-Xb fără barieră de oxigen

* - pe bază de comandă
D = diametru exterior
e = grosime

Caracteristici:
0Temperatura de lucru:  până la 90  C

Standarde de referinţă: EN ISO 15875-2
Diametre disponibile:  16, 17, 20 x 2 mm
Durata de viaţă:   cca 50 ani
Culoare:    roşu, natur
Livrare:    colaci de 100, 200 şi 500 m, legaţi, 
   înfoliaţi

 16 x 2 100 0,0288 10,0 16 10710016100
 16 x 2 200 0,0400 19,0 16 10710016200
 16 x 2 500 0,1440 46,5 3 10710016500
 17 x 2 100 0,1088 9,6 16 10710017100*
 17 x 2 200 0,1679 19,2 16 10710017200*
 17 x 2 500 0,2900 23,0 3 10710017500*
 20 x 2 200 0,0400 24,0 16 10710020200

D x e

(mm)

Colac

(m)

Volum

3(m /colac)

Greutate

(kg/colac) (col./pal.)

Cod

natur

16 x 2 200 0.1088 19.00 16 10712016200

D x e

(mm)

Colac

(m)

Volum

3(m /colac)

Greutate

(kg/colac) (col./pal.)

Cod

roşu

Caracteristici:
0Temperatura de lucru:  până la 90  C

Standarde de referinţă: EN ISO 15875-2, DIN 4726
Diametre disponibile:  16, 17, 18, 20 x 2 mm
Durata de viaţă:   cca 50 ani
Culoare:    roşu, natur
Livrare:    colaci de 100, 200 şi 500 m, legaţi, 
   înfoliaţi

roşu

natur

D x e

(mm)

Colac

(m)

Volum

3(m /colac)

Greutate

(kg/colac) (col./pal.)

Cod

 16 x 2 100 0.1088 10.00 16 10722016100
 16 x 2 200 0,1088 19,00 16 10722016200
 16 x 2 500 0,1440 47,00 3 10722016500
 17 x 2 100 0,1088 10,20 16 10722017100*
 17 x 2 200 0,1679 20,40 16 10722017200*
 17 x 2 500 0,1440 51,00 3 10722017500
 18 x 2 500 0,1679 59,00 16 10722018500*

Ţeavă PE-Xb cu barieră de oxigen

* - pe bază de comandă
D = diametru exterior
e = grosime

D x e

(mm)

Colac

(m)

Volum

3(m /colac)

Greutate

(kg/colac) (col./pal.)

Cod

 16 x 2 100 0.1088 10.00 16 10720016100
 16 x 2 200 0.1088 19.00 16 10720016200
 16 x 2 500 0.1440 47.00 3 10720016500
 20 x 2 200 0.1470 26.00 16 10720020200

Ţeavă PE-Xa cu barieră de oxigen

 16 x 2    500    0.1440 40.00 6  PEX012221016100*

D x e

(mm)

Colac

(m)

Volum

3(m /colac)

Greutate

(kg/colac) (col./pal.)

Cod

Caracteristici:
0Temperatura de lucru:  până la 70  C

Standarde de referinţă: EN ISO 15875-2, DIN 4726
Diametre disponibile:  16 x 2 mm
Durata de viaţă:   cca 50 ani

Culoare:    roşu
Livrare:    colaci de 500 m, legaţi, înfoliaţi

roşu
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Tub flexibil de protecţie

Se utilizează pentru marcarea traseului tur/retur la 
coborările din colectori şi pentru protecţie la trecerea 
ţevii prin rosturile de dilatare.

Tubul cu diametrul de 25 mm se foloseşte pentru 
protejarea ţevilor cu diametrul exterior de 14 - 17 mm iar 
cel de 32 mm pentru ţevile cu diametrul de 18 - 20 mm.

Caracteristici:
Material:  polietilenă
Culoare:   roşu şi albastru
Livrare:   colaci legaţi de 25 și 50 m 

  25 50 roşu 0,048   10700025001
  25 50 albastru 0,048   10700025002
   32 50 roşu 0,068   10700032001
  32 50 albastru 0,068   10700032002
  40 25 roşu -   10700040001

D
(mm)

Colac
(m)

CodCuloare Greutate
(kg/colac)
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Siguranţa, eficienţa şi funcţionarea corectă a încălzirii în pardoseală se pot obţine doar cu componente de amestec, 
echilibrare şi distribuţie corect dimensionate.

Avantaje:

- Calitate în execuţie. Îmbinarea este sigură şi nu necesită scule specifice pentru instalare.

- Estetică şi simplitate. Componentele nu sunt montate aparent iar interconectarea nu complică execuţia.

- Diversitate şi fiabilitate. De la soluţiile simple la soluţiile complexe, în funcţie de situaţiile întâlnite, calitatea              
        este prezentă la fiecare pas.

Punct variabil Punct fix Minishunt

Caracteristici:
Temperatură maximă de lucru: 80ºC
Presiune maximă de lucru: 10 bar
Intervalul de reglaj al temperaturii: 20 - 50ºC
Intervalul de afişaj al temperaturii 
al termometrului: 0 - 60ºC 

Kit de amestec pentru încălzirea prin pardoseală

  punct fix / variabil 1" 64192000009
 punct fix / variabil 1"1/4 64192000010

Reglaj D Cod

16
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CONTROL ŞI DISTRIBUŢIE



Kit de amestec pentru încălzirea prin pardoseală mini

Reglaj D Cod
Caracteristici:
Temperatura maximă de lucru: 80ºC
Presiune maximă de lucru: 10 bar  punct fix 1 " 64192000011

Minishunt pentru încălzirea prin pardoseală

1 64201210015
2 64201220015

Nr.
circuite

Cod

Minishunt-urile sunt sisteme gata de montaj, deja 
echipate cu pompă de recirculare, sistem de reglare a 
temperaturii în pardoseală şi sistem de amestec al 
agentului termic. Echipamente destinate încălzirii în 
pardoseală pe suprafeţe mici în cazul reamenajărilor şi  
clădirilor noi. 

Se recomandă: 
   atunci  când nu este necesar un sistem    
distribuitor/colector şi spaţiul este limitat; 
   atunci când există deja un sistem clasic de    
încălzire şi se doreşte ca una sau două zone să fie    
încălzite în pardoseală; 
   atunci când se doreşte adaptarea uşoară la un   
sistem de încălzire existent şi control separat a   
temperaturii pe zona de încălzire în pardoseală; 
Suprafeţe acoperite: 
   minishunt 1 circuit - până la 15 mp.(ţeavă DN 16 mm)
   minishunt 2 circuite - până la 30 mp. (ţeavă DN 16 mm)

17
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Centrală
Sondă
externă

Sondă tur

Termostat
de ambient

Centralină
climatică

   D Kv  Cod
   
 1'' 8  85120013200*

Caracteristici:
Vârfuri de temperatură acceptate min/max:  - 20°C/130°C
Temperatura de lucru min/max:   0°C/110°C
Presinea de lucru maximă:    10 bar
Cuplu rotor:     sub 5 Nm
Unghiul de rotaţie al rotorului:   90°
Pierderi:     <0,1%
Fluide vehiculate:   apă pentru instalaţia de încălzire 
   apă cu glicol (max 50%)
Conectare:   filet FI-UNI EN 10226-1

O variantă economică pentru conceperea unei instalaţii 
de încălzire în pardoseală cu control în funcţie de 
temperatura exterioară, poate deveni "Vana amestec cu 
3 căi" dacă o montăm împreună cu  "Kit reglaj RCLM" 
(64450000220), "Servomotor" şi pompa de circulaţie 
corect dimensionată. 
Simplu, mai poate fi folosită ca vană de amestec sau vană 
de deviaţie.

Vană amestec cu 3 căi

18

Kit conectare radiatoare

Se conectează la "Kitul de amestec" (64192000009, 
64192000010) înainte ca agentul termic să intre în 
sistemul de încălzire în pardoseală, pentru alimentarea 
consumatorilor care necesită temperatură înaltă. 
Turul este echipat cu detentori pentru echilibrare 
circuite iar returul cu robinete termostatate pentru 
automatizare. 

Kitul conţine 2 bucăţi. 

   1" x 3/4''  155 64192032025*

D L
(mm)

Cod

* - pe bază de comandă
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Casete metal tip dulap pentru colectori

   600 x 550 x 110-170** 66911605511*
   800 x 550 x 110-170** 66911805511
 1000 x 550 x 110-170** 66911005511
 1200 x 550 x 110-170** 66911205511
 1000 x 550 x 150-195** 66911005515*
 1200 x 550 x 150-195** 66911205515*

L x l x h
(mm)

Cod

Caracteristici: 

 Montaj facil al suporţilor de colector pe şinele fixe   
orizontale. 
 Şină orizontală pentru susţinere automatizare. 
 Reglabile pe adâncime. 
 Reglabile pe înălţime prin intermediul picioarelor. 
 Acces lateral pentru alimentare colectori. 
 Zona inferioară liberă pentru ieşire circuite ţeavă.

Casete metal pentru colectori

   400 x 450 x 110-150** 66911404511
   600 x 450 x 110-150** 66911654511
   800 x 450 x 110-150** 66911804511
 1000 x 450 x 110-150** 66911004511

L x l x h
(mm)

Cod

Caracteristici: 

  Reglabile pe adâncime 110-150mm.
 Montaj facil al suporţilor de colector pe şinele fixe   
orizontale. 
 Acces lateral pentru alimentare colectori. 
 Zonă inferioară liberă pentru ieşire circuite ţeavă. 

* - pe bază de comandă
** - adâncime reglabilă

** - adâncime reglabilă
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În funcţie de situaţie, simplu şi economic, pentru 
executarea unei încălziri în pardoseală, poate fi şi 
folosirea unei "Vane de amestec cu 3 căi termostată" 
împreună cu o pompă de circulaţie corect dimensionată.

Caracteristici:
Presiunea minimă de funcţionare:  2 bar / 30 psi
Presiunea maxima de functionare:  10 bar / 150 psi
Temperatura la ieşire:  35-55 °C 
Temperatura minimă apă rece la intrare:  6° C 
Temperatura maximă apă caldă la intrare:  85 °C

Vană de amestec cu 3 căi termostată  

Diametru
nominal

kvs
[l/s]

Cod

   3/4'' 1,7 85120002500
 1'' 3,0 85120003200

Centrala
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   2 1" x 3/4" 210      112 66420201600*

   3 1" x 3/4" 210      162 66420301600
   4 1" x 3/4" 210       212 66420401600
   5 1" x 3/4" 210       262 66420501600
   6 1" x 3/4" 210       312 66420601600
   7 1" x 3/4" 210       362 66420701600
   8 1" x 3/4" 210       412 66420801600
   9 1" x 3/4" 210       462 66420901600
 10 1" x 3/4" 210       512 66421001600
 11 1" x 3/4" 210       562 66421101600
 12 1" x 3/4" 210       612 66421201600
 

Nr.
circuite

lD Cod
(mm)

Kit distribuitor/colector EUROCON cu debitmetre

Distribuitorul de tur este echipat cu debitmetre pentru 
echilibrarea circuitelor, iar colectorul de retur este 
echipat cu robinete pentru automatizare sistem. 
Preasamblaţi cu suportul pentru montaj în caseta 
metalică.

20

L - lungime
l - distanta dintre axe

* - pe bază de comandă

L
(mm)

 3/4'' 64200000251*  
 1'' 64200000001  
 1''1/4  64200000401*

D Cod

Suport excentric pentru colectori

Se utilizează pentru fixarea colectorului în caseta 
metalică.
Material: oţel zincat.
Setul conţine 1 suport şi 4 şuruburi. 
Pentru fixarea colectorului pe perete este necesară 
achiziţia a 2 suporţi.

* - pe bază de comandă

 1'' 64200000000 

D Cod

Suport colectori bară

* - pe bază de comandă

Se utilizeaza pentru prinderea şi fixarea colectoarelor 
/distribuitoarelor cu diametrul D 1'' în cutie metalica.
Material:Oţel zincat.
Pentru fixarea colectoarelor/distribuitoarelor este 
necesară achiziţia a 2 buc. 
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Kit distribuitor /colector EUROCON cu debitmetre inox

2 1’’ x 3/4’’ 210      179 66425020160*
3 1’’ x 3/4’’ 210      229 66425030160*
4 1’’ x 3/4’’ 210      279 66425040160*
5 1’’ x 3/4’’ 210      329 66425050160*
6 1’’ x 3/4’’ 210      379 66425060160*
7 1’’ x 3/4’’ 210      429 66425070160*
8 1’’ x 3/4’’ 210      479 66425080160*
9 1’’ x 3/4’’ 210      529 66425090160*
10 1’’ x 3/4’’ 210      579 66425100160*
11 1’’ x 3/4’’ 210      629 66425110160*
12 1’’ x 3/4’’ 210      679 66425120160*

Nr. 
circuite 

D  Cod

* - pe bază de comandă

L - lungime
l - distanta dintre axe

21

L
(mm)

l
(mm)

 Kit distribuitor/colector EUROCON cu detentori

Distribuitorul de tur este echipat cu detentori pentru 
echilibrarea circuitelor iar colectorul de retur este 
echipat cu robinete termostatate pentru automatizarea 
sistemului de încălzire . 
Preasamblaţi cu suportul pentru montaj în casetele 
metalice.

  4 1"1/4 x 3/4" 210 x 217 64201400240*

  5 1"1/4 x 3/4" 210 x 267 64201500240*

  6 1"1/4 x 3/4" 210 x 317 64201600240*

  7 1"1/4 x 3/4" 210 x 367 64201700240*

  8 1"1/4 x 3/4" 210 x 417 64201800240*

  9 1"1/4 x 3/4" 210 x 467 64201900240*

10 1"1/4 x 3/4" 210 x 517 64202000240*

11 1"1/4 x 3/4" 210 x 567 64202100240*

Nr.
circuite

l x LD Cod
(mm)

  2 1" x 3/4" 210      112 66430201600*

  3 1" x 3/4" 210      162 66430301600
  4 1" x 3/4" 210      212 66430401600
  5 1" x 3/4" 210      262 66430501600
  6 1" x 3/4" 210      312 66430601600
  7 1" x 3/4" 210      362 66430701600
  8 1" x 3/4" 210      412 66430801600
  9 1" x 3/4" 210      462 66430901600
10 1" x 3/4" 210      512 66431001600
11 1" x 3/4" 210      562 66431101600*

12 1" x 3/4" 210      612 66431201600

Nr.
circuite

lD Cod
(mm)

L - lungime
l - distanta dintre axe

* - pe bază de comandă

L
(mm)

Kit distribuitor /colector EUROCON cu detentori inox

2 1’’ x 3/4’’ 210      179 66435020160*
3 1’’ x3/4’’ 210      229 66435030160*
4 1’’ x3/4’’ 210      279 66435040160*
5 1’’ x3/4’’ 210      329 66435050160*
6 1’’ x3/4’’ 210      379 66435060160*
7 1’’ x3/4’’ 210      429 66435070160*
8 1’’ x3/4’’ 210      479 66435080160*
9 1’’ x3/4’’ 210      529 66435090160*
10 1’’ x3/4’’ 210      579 66435100160*
11 1’’ x3/4’’ 210      629 66435110160*
12 1’’ x3/4’’ 210      679 66435120160*

Nr. 
circuite 

D  Cod

* - pe bază de comandă

L - lungime
l - distanta dintre axe

L
(mm)

l
(mm)
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Set robinete olandeze cu termometre FI-FE 

Setul cuprinde două robinete de alamă cu fluture 
roşu/albastru şi termometre. 
Se montează pe alimentarea distribuitorului/colector 
pentru separare şi vizualizare temperatură.

 1" 1 64201300000
   

D Cod

(set./cut.)

Adaptor Eurocon pentru colectori Tip “P”

 14 x 2 x 3/4" 10 64200014026*
 16 x 2 x 3/4" 200 64200016026
 17 x 2 x 3/4" 10 64200017026*
 18 x 2 x 3/4" 200 64200018026*
 20 x 2 x 3/4" 250 64200020026

Tip
racord

Cod Adaptorii asigură conexiunea sigură între ţevile PexKIT 
şi distribuitorii/colectori. 

* - pe bază de comandă

(buc./cut.)

Adaptor Eurocon pentru colectori Tip ‘’B’’

16 x 2 x 3/4’’ 25 64200016025
18 x 2 x 3/4’’ 25 64200018025*
20 x 2 x 3/4’’ 25 64200020025*

Tip
racord

Cod

Adaptorii asigură conexiunea sigură între ţevile PexKIT 
şi distribuitorii/colectori. 

* - pe bază de comandă

(buc./cut.)

Debitmetrul de retur este utilizat pentru vizualizarea 
debitului dintr-un circuit . 
Reglajul de debit se face din turul circuitului pe care este 
montat detentorul. 

Debitmetru

 3/4" 0,5÷2,4 1 64199000025*

D CodDebit

(l/min) (buc./cut.)

* - pe bază de comandă

Robinet colector cu racord olandez HOL-FI

Se montează pe colectori/distribuitori cu rol de a închide 
alimentarea cu agent termic in caz de avarie sau 
mentenanta.

Termometru pentru robinet hol FI-FE 

Indică temperatura agentului termic, în intervalul 0-60 ºC. 
Compatibil cu 64201300000.

64201310000*1

Cod

(buc./cut.)

* - pe bază de comandă
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 1" 5 64330000032
   

D Cod

(buc./cut.)



Se utilizează pentru obturare circuit. 

Dop colector EUROCON 

   3/4" 200 64210000925*

D Cod

 1'' 10 64211132000
 1''1/4 10 64211140000*

D
colectori

Cod

Niplu îmbinare colectori 

Se utilizează pentru conectarea a doi 
distribuitori/colectori cu aceleaşi diametre. 
Are premontate oringuri de etanşare. 

By-pass diferenţial pentru kit distribuitori / colectori 

Cod

1 64211000232  

Asigură protecţia pompei de circulaţie. 
Montajul se face între cele două kituri de aerisire/golire.

(buc./cut.)

(buc./cut.)

(buc./cut.)

Este recomandat montajul când se ofertează Kit amestec 
încălzire în pardoseală mini (cod 64192000011)

23

* - pe bază de comandă

* - pe bază de comandă

Kit golire/aerisire automată pentru colector

 1" 20 64210001132

D Cod

Asigură aerisirea şi golirea instalaţiei. 

Se montează în casetele metalice împreună cu 
distribuitorul/colector.

Aerisirea se face automat. 

(buc./cut.)

 1'' 2 64211000132
 1"1/4 2  64211000140*

D
colectori

Cod

Asigură aerisirea şi golirea instalaţiei. 

Se montează în casetele metalice împreună cu 
distribuitorul/colector.

Aerisirea se face manual. 

Kit golire/aerisire manuală 

(buc./cut.)

* - pe bază de comandă
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Toate componentele sistemului folosesc o tehnologie de primă clasă pentru serviciile asigurate clădirilor. Integrarea  
perfectă în designul modern de automatizare a locuinţei oferă un confort unic utilizatorului. Expandarea funcţională 
poate fi realizată via upgrade de software, astfel realizând cerinţele viitoare de funcţionare în utilizare şi a noilor 
tehologii.

Avantaje:

-  Performanţă. Acurateţea de măsurare şi reglare a temperaturii asigură un control eficient pentru utilizator.

-  Maxim de confort şi economie de energie. Până la 20% economie datorită algoritmului de control inteligent.

-  Simplă şi inteligentă. Operare intuitivă, programare centralizată, iniţializare şi setare a parametrilor facile. 
Echilibrarea hidraulică nu este  întotdeauna necesară dacă sistemul este corect dimensionat.

Interconectare radio BSFSchemă unitate cu termostate
şi capete termoelectrice

Integrare în reţea cu router local, 
model cu Web Server

24
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   52 x  94 x 326,5  64410615221

Dimensiuni
h x l x L (mm)

Cod

Control simplu şi eficient al temperaturii pe zone. 
Unitatea are rolul de a prelua informaţia de la 
termostatele de cameră şi de a comanda capetele 
termoelectrice de pe colectori. Poate acţiona până la 15 
capete termoelectrice împărțite pe 6 zone. Unitatea are 
incluse două module  pentru controlul altor 
consumatori electrici (pompă, cazan etc).

Unitate control 6 zone 15 circuite 
cu comandă 1 pompă şi 1 cazan

Caracteristici:
Tensiune alimentare    230V +/-10%/50Hz

(1)Putere absorbită în regim stand-by :  < 1W
Putere maximă absorbită  
(fără consumator pompă):    50VA    
Siguranţă fuzibilă:   T4AH
Număr maxim de termostate conectabile:  6
Număr maxim de conexiuni pentru
capete termoelectrice (actuatoare):   15 
Număr maxim de capete termoelectrice
de 1W conectabile :  15
Curent maxim de la toate capetele
termoelectrice:    24W
Circuit pentru pompă: Contact întrerupător SPST (monopolar)
          /Conectare directă via L'/N’
Circuit pentru cazan: Contact întrerupător SPST (monopolar)
Control pompă şi cazan
 Capacitate comutare: 2A, 200VA inductiv
 Element de comutare: Releu

(2) Întârziere la pornire : 2 minute 
 Întârziere la oprire: 2 minute, adiţional 0-15 minute, 
     ajustabil micro-comutatoare
     (DIP switch)   
Protecţie antigripare pe ventile: 14 zile/ 10 minute                                     
Protecţie antiblocare pompă: 14 zile/ 1 minut 
Intrare comutare încălzire/răcire(CO): Comutabil via contact 
                    fără potenţial  

(3)Cabluri conectare : 
2 Masive: NYM-J/NYM-O(max.5 x 1.5 mm )

 Flexibile: H03V2V2H2-F / H05V2V2H2-F
Greutate: 410 g
 
(1) - fără componente conectate. 
(2) - pulsurile mai mici de 2 minute vor fi ignorate.
(3) - pentru conectare termostate se foloseşte un cablu cu minim 3 fire, 
recomandat 5 fire.

AUTOMATIZĂRI

   52 x  94 x 326,5  64410615220*

Dimensiuni
h x l x L (mm)

Cod

Unitate control 6 zone, 15 circuite,
inclusiv modul pompă Control simplu și eficient al temperaturii pe zone. 

Unitatea are rolul de a prelua informaţia de la 
termostatele de camera şi de a comanda capetele 
termoelectrice de pe colectori. Poate acţiona până la 15 
capete termoelectrice împărţite pe 6 zone. Unitatea are 
inclus un modul pentru controlul pompei de circulaţie de 
la sistemul de amestec.

Caracteristici:
Tensiune alimentare    230V +/-10%/50Hz

(1)Putere absorbită în regim stand-by :  < 1W
Putere maximă absorbită  
(fără consumator pompă):    50VA    
Siguranţă fuzibilă:   T4AH
Număr maxim de termostate conectabile:  6
Număr maxim de conexiuni pentru
capete termoelectrice (actuatoare):   15 
Număr maxim de capete termoelectrice
de 1W conectabile :  15
Curent maxim de la toate capetele
termoelectrice:    24W
Circuit pentru pompă: Contact întrerupător SPST (monopolar)
          /Conectare directă via L'/N'
Control pompă
 Capacitate comutare: 2A, 200VA inductiv
 Element de comutare: Releu

(2) Întârziere la pornire : 2 minute 
Protecţie antiblocare pompă: 14 zile/ 1 minut 
Intrare comutare încălzire/răcire(CO): Comutabil via contact 
                    fără potenţial

(3)Cabluri conectare : 
2 Masive: NYM-J/NYM-O(max.5 x 1.5 mm )

 Flexibile: H03V2V2H2-F / H05V2V2H2-F
Greutate: 394 g
 
(1) - fără componente conectate. 
(2) - pulsurile mai mici de 2 minute vor fi ignorate.
(3) - pentru conectare termostate se foloseşte un cablu cu minim 3 fire, 
recomandat 5 fire.

* - pe bază de comandă

AUTOMATIZĂRI CU FIR
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AUTOMATIZĂRI

   52 x  94 x 326,5  64411021220*

Dimensiuni
h x l x L (mm)

Cod

Unitate control 10 zone, 21 circuite,
inclusiv modul pompă Control simplu şi eficient al temperaturii pe zone. 

Unitatea are rolul de a prelua informaţia de la 
termostatele de cameră şi de a comanda capetele 
termoelectrice de pe colectori. Poate acţiona până la 21 
capete termoelectrice împărţite pe 10 zone. Unitatea are 
inclus un modul pentru controlul pompei de circulaţie de 
la sistemul de amestec.

Caracteristici:
Tensiune alimentare    230V +/-10%/50Hz

(1)Putere absorbită în regim stand-by :  < 1W
Putere maximă absorbită  
(fără consumator pompă):    50VA    
Siguranţă fuzibilă:   T4AH
Număr maxim de termostate conectabile:  10
Număr maxim de conexiuni pentru
capete termoelectrice (actuatoare):   21 
Număr maxim de capete termoelectrice
de 1W conectabile :  21
Curent maxim de la toate capetele
termoelectrice:    24W
Circuit pentru pompă: Contact întrerupator SPST (monopolar)
          /Conectare directă via L'/N'
Control pompă
 Capacitate comutare: 2A, 200VA inductiv
 Element de comutare: Releu

(2) Întârziere la pornire : 2 minute 
Protecţie antiblocare pompă: 14 zile/ 1 minut 
Intrare comutare încălzire/răcire(CO): Comutabil via contact 
                    fără potenţial

(3)Cabluri conectare : 
2 Masive: NYM-J/NYM-O(max.5 x 1.5 mm )

 Flexibile: H03V2V2H2-F / H05V2V2H2-F
Greutate: 414 g
 
(1) - fără componente conectate. 
(2) - pulsurile mai mici de 2 minute vor fi ignorate.
(3) - pentru conectare termostate se foloseşte un cablu cu minim 3 fire, 
recomandat 5 fire.

* - pe bază de comandă

70 x 75 x 238  64410104220*

Dimensiuni
h x l x L (mm)

Cod

Unitate control 1 zona 4 circuite

Caracteristici:
Tensiune alimentare:   230V AC
Putere max.:    50W
Siguranţă standard:   T 4AH
Număr maxim de termostate:  1
Număr maxim de capete termoelectrice :  4
Zone de încălzire, opţional:   2
Clasa de protecţie:   II
Protecţie:    IP 20
Temperatură ambient:   0 ÷ +50°C

(1)Umiditatea relativă:   max. 80 % 
Greutate:    180 g

(2)Secţiune cablu:    Solid 1,5  [mm]
(2)    Litat 1,5  [mm]

 
(1) - fără condens
(2) - pentru conectarea termostatelor de ambient se recomandă cablu 5x1,5mm 
NYM* - pe bază de comandă

 70 x 75 x 238  64410614220*

Dimensiuni
h x l x L (mm)

Cod

Unitate control 6 zone, 14 circuite

Caracteristici:
Tensiune alimentare.  230V 
Putere maximă:    50W   
Siguranţă standard:   T4AH
Număr maxim de termostate conectabile:  6
Număr maxim de conexiuni pentru:
capete termoelectrice (actuatoare):   14 
Zone de încălzire optional:  2
Clasa de protecţie:  II

Protecţie:   IP 20
Temperatură ambient:   0 ÷ +50°C 

(1)Umiditate relativă:   max. 80%
Greutate:    400 g

(2)Secţiune cablu:   Solid 1,5 mm
(2)    Litat 1,5 mm

 
(1) - fără condens
(2) - pentru conectarea termostatelor de ambient se recomandă cablu 5x1,5mm 
NYM

* - pe bază de comandă
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70 x 75 x 88  64420000220*

Dimensiuni
h x l x L (mm)

Cod

Modul control pompă amestec

Caracteristici:
Tensiune alimentare:   230V AC
Comutare tensiune/curent:  24V DC/230VAC,
Clasă de protecţie:   II
Protecţie:    IP 20
Temperatură ambient:   0 ÷ +50°C

(1)Umiditatea relativă:   max. 80 % 
Greutate:    200 g

(2)Secţiune cablu:    Solid 1,5  [mm]
(2)    Litat 1,5  [mm]

(1) - fără condens
(2) - pentru conectarea termostatelor de ambient se recomandă cablu 5x1,5mm 
NYM* - pe bază de comandă

70 x 75 x 88  64420001220*

Dimensiuni
h x l x L (mm)

Cod

Modul unitate de control 2 zone

Caracteristici:
Tensiune alimentare:   230V AC
Putere max.:    50W
Număr maxim de termostate:  2
Număr maxim de capete termoelectrice :  8
Zone de încălzire :   C 2
Clasa de protecţie:   II
Protecţie:    IP 20
Temperatură ambient:   0 ÷ +50°C

(1)Umiditatea relativă:   max. 80 % 
Greutate:    200 g

(2)Secţiune cablu:    Solid 1,5  [mm]
(2)    Litat 1,5  [mm]

(1) - fără condens
(2) - pentru conectarea termostatelor de ambient se recomandă cablu 5x1,5mm 
NYM* - pe bază de comandă

Termostat ambianţă electronic cu afişaj

 31 x 86 x 86 88081070320

h x l x L
[mm]

Cod

Este un termostat de cameră de înaltă calitate şi de 
construcţie modernă, destinat înregistrării şi reglării 
temperaturii dorite a camerei , oferind un confort maxim 
pentru utilizator. Setarea temperaturii pentru cameră 
poate fi realizată comod cu un buton rotativ , cu funcţie 
de rotaţie şi apăsare, care are şi un sistem de inclichetare 
poziţională fină. Afişajul de înaltp calitate, bine 
structurat indică întotdeauna clar toate simbolurile. 

Tensiune de lucru: 230 V ±10 % 50 Hz

Consum de putere în stand-by: <0.3W

Siguranţă fuzibilă: T1AH

Nr. max de capete termoelectrice conectabile: 5  
(max. 3 W/cap termoelectric)

0Domeniu de setare temperatură referinţă: 5-30 C

Precizie de măsură temperatură actuală: ±0,5 K 
între 17 şi 24 °C

Funcţie protecţie ventile: La fiecare 14 zile timp de 
10 minute

Cablu de conexiune: NYM-J 5 x1,5 mm² 4 borne cu 
şurub

Greutate: 105g±5g

Termostat ambianţă electromecanic

electromecanic 88081070301

Tip Cod

Termostatul de ambianţă este uşor de utilizat, este 
prevăzut cu rotiţă de reglaj ergonomică, care exclude 
posibilitatea decalibrării accidentale a acestuia.
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Termostat ambianţă electronic 220V

Termostat ambianţă electronic cu senzor pardoseală 220V

 electronic 88081070311

 electronic 88081070312

Tip

Tip

Cod

Cod

Este un termostat electronic de cameră, destinat 
reglajului optim al acţionărilor termoelectrice. Domeniul 
de aplicaţie este concentrat în principal pe reglajul 
individual al camerelor la sistemele de încălzire prin 
pardoseală.

Termostatele cu senzori exteriori sunt termostate 
electronice de cameră, ele pot fi utilizate pentru reglajul 
temperaturii camerei precum şi pentru reglajul 
temperaturii sistemelor de încălzire în pardoseală. 
Această funcţie asigură menţinerea  unei temperaturi 
minime a suprafeţei de încălzire, chiar şi la o 
temperatură redusă a camerei.

   4 6 - 64470406230*
 8 12 - 64470812230*

Număr
zone

Număr
circuite

CodWebserver

Unitate control WIRELESS 230 V

 

Unitatea de control este componenta inteligentă a 
sistemului ce asigură procesarea informaţiilor, 
comunicaţia bidirecţională cu termostatele şi controlul 
acţionărilor termoelectrice montate pe distribuitor, 
ventile de zonă sau radiator. Este echipată cu un slot 
pentru card MicroSD pentru programare sau un viitor 
upgrade. 

Unităţile de control au un design modern cu leduri 
indicare funcţionare şi sunt echipate standard pentru 
toate posibilităţile: încălzire sau răcire, încălzire şi 
răcire. Pot comunica între ele în sistem wireless până la 
maxim 3 unităţi sau în sistem cablat până la maxim 7 
unităţi.

Funcţii: 

· comunicaţie bidirecţională 868MHz, 

· programare via termostat cu display; 

· împerechere bază – termostat cu o singură atingere  
de buton; 

· fără cabluri la termostate; tehnologie smart-start  
(optimizare); 

· protecţie supratemperatură; 

· funcţie antigripare pompă; 

· funcţie anticondens (cu senzor dewpoint); 

· protecţie anti-îngheţ;

· monitorizare temperatură pardoseală via senzorii  
(inserţie cablat conectaţi la termostate; 

· antigripare ventile/distribuitoare; 

· programare locală de la butoanele uşor accesibile (şi  
cu capac montat).* - pe bază de comandă

AUTOMATIZĂRI WIRELESS
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Termostat ambianţă WIRELESS

  Da - 88081070401*
 Da bulb 88081070402*
 - - 88081070400*

CodLCD Senzor

 
Cu LCD

Cu senzor bulb

Fără senzor
Fără LCD

Termostatele sunt componenta de control wireless a 
sistemului ce permit o funcţionalitate extensivă pentru 
accesul la toate zonele controlate şi a parametrilor 
specifici aplicaţiei. Performanţele precise de măsurare şi 
reglare a temperaturii asigură un control eficient şi un 
confort maxim pentru utilizator în fiecare zonă. 
Termostatele asigură comunicaţia bidirecţională a 
datelor cu unitatea de control şi afişează o multitudine 
de informaţii în clar pe display-ul de dimensiuni mari. 

Funcţii: 

Multe funcţii şi parametri de control pot fi setaţi în sistem 
via termostatul RDF pentru a asigura confortul 
utilizatorului şi optimizarea consumurilor energetice. 
Pentru aceasta, meniul este structurat în trei părţi 
(funcţii utilizator, setări utilizator şi setări expert) 
evitând astfel modificările accidentale ale unor 
parametri importanţi din sistem. Nivelul setări expert are 
cod PIN securizat. 

Operare şi indicaţii – funcţii utilizator: 

-  Funcţie party cu extensie a orelor de operare  
Prezenţă sau Zi, 
-  Dezactivare termostat (anti-îngheţ activ), 
-  Status operare Zi, Eco, Noapte sau Auto,
-  Veghe (anti-îngheţ activat automat),
-  Vacanţă (cu indicarea datei de plecare şi sosire), 
-  Status de operare pentru încălzire şi răcire 
 (prezenţă + Zi, stand-by + Zi, Eco), 
-  Informaţii despre nivelul bateriilor,
- Ajustarea limitelor minim şi maxim pentru   
temperatura pardoselii (la varianta cu senzor de  
pardoseală cablat)

Setări utilizator: 

-  Program life-style (4 x  luni-vineri, 4 x  weekend),
-  Temperatură referinţă (ambianţă, pardoseală): Zi,  
Eco, Noapte,
-  Protecţie copii,
-  Limitări ale gamei de reglare temperatură de   
referinţă şi pardoseală (Zi şi Noapte), 
- Trecere automată oră vară-iarnă,
-  Setare dată şi oră.

Setări expert: 

-  Cod siguranţă PIN, 
-  Monitorizare temperatură pardoseală şi limitări   
reglare temperatură ambiantă,
-  Tip control (on-off sau P+I), 
- Activare sincronizări între încălzire şi răcire, 
-  Activare funcţie smart-start (optimizare), 
-  Setare temperatură anti-îngheţ, 
-  Blocare regim încălzire/răcire,
-  Durată iluminare fundal afişaj,
-  Selectare ºC/F, 
- Direcţia de control a releului (NI/ND) pentru   
cazan/pompă şi acţionări termoelectrice.

* - pe bază de comandă
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Cap termoelectric on/off 1W 220V

Închide şi deschide circuitele de încălzire în pardoseală 
în funcţie de informaţia primită de la unitatea de control.

termoelectric 64400002220

Tip Cod

Senzor şapă 2x0,75mmp L3M
pentru termostat programabil

Senzor extern de temperatură pentru echipare termostat 
cu rol în supraveghere temperatură cameră (într-o baie 
de exemplu) ori a pardoselii sau pentru monitorizare 
temperatură minimă şi maximă din şapă.

  64461020075*

Cod

* - pe bază de comandă

Adaptor M30  pentru colectori inox

Caracteristici:
      Material -poliamidă.
      Culoare - gri deschis (Un7019)
      Filet M30x1,5
      Dimensiune  închidere: 11 mm

M 30 x 1.5 25 64410002220

Tip record Cod(buc./cut.)
Inelul se foloseste pentru conectare Captermoelectric 
ON/OFF 1W 220V - COD 64400002220 cand se 
monteaza kiturile distribuitor/colector din inox eurocon 
cu debitmetre/detentori.

 64450000220*

Cod

Kit reglaj electronic punct variabil RCLM  220V

Este un sistem digital programabil de reglaj al 
temperaturii destinat reglajului ventilului de amestec cu 
3 căi pentru încălzire prin pardoseală sau pentru 
calorifere. Principalul avantaj al acestui produs este că 
temperatura apei din circuitul de încălzire va fi reglată în 
funcţie de temperatura exterioară.
-  programre săptămânală;
-  9 programe încorporate şi 4 programe de utilizator;
-  memorie infinită;
-  posibilitate de adăugare a unui termostat RF.

Kitul conţine şi un senzor.
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 64460070350

Cod

Senzor temperatura contact D 7 x 35 mm

Este destinat a fi utilizat pentru măsurarea temperaturii 
din conducte, boilere sau cazane. Gama largă de 
măsurare a temperaturii 0ºC - +105ºC, şi dimensiunile 
compacte ale elementului sensibil, tip bulb fac din 
senzorul de temperatură un senzor cu aplicaţii 
universale.

Caracteristici:
Element sensibil:  termistor NTC, (compensare    
negativă a creşterii de temperatură)
   submersibil, bulb senzor capsulat
Rezistenţă:  10 kOhm la +25ºC
Dimensiuni bulb:  Ø 6 x 60 mm
Conectare electrică: 1 m cablu, 2 fire

Cap termostatic cu sondă de imersie

64400000001*

Cod

Se montează pe robinetul tur termostatabil al kitului de 
amestec încălzire în pardoseală iar sonda preia 
temperatura din turul kitului de amestec. Reglează 
debitul de apă care intră în kitul de amestec.

Doar pentru Kit amestec (cod 64192000009 si 
64192000010)

* - pe bază de comandă

Cap termostatic kit amestec MINI 1"

64400000032*

Cod

Se montează pe robinetul de tur termostabil al kitului 
de amestec mini,  Cod Valrom 64192000011.

Atenţie:
acest produs se ofertează doar ca piesă de schimb

* - pe bază de comandă
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Bandă perimetrală autoadezivă

Are rolul de a prelua dilatările şapei flotante.

Montaj:

Banda perimetrală se montează pe tot conturul camerei 
şi pe orice structură care depăşeşte cota pardoselii (uşi, 
coloane, etc). Banda perimetrală se fixează pe suprafaţa 
peretelui şi apoi, cu ajutorul benzii autoadezive, de folia 
hidroizolaţie sau de plăcile de polistiren, după caz. 
Banda perimetrală se taie la înălţimea şapei finite, după 
finisarea pardoselii.

 8 130 25  64192001325
 8 150 25  64192001525

Grosime
(mm)

Înălţime
(mm)

CodLungime
(m)

Folie polietilenă hidroizolaţie

Se recomandă pentru situatiile în care există contact cu 
solul (parter). Previne infiltrarea apei în izolaţie, care ar 
conduce la distrugerea acesteia sau la apariţia 
mucegaiului.

# Autoadezivă

 1250 100 0,1 64192001012#

Lăţime
(mm)

Lungime
(m)

CodGrosime
(mm)

Bandă pentru rosturi de dilatare

Atunci când o latură a suprafeţei este mai mare de 8 m 
2lungime sau suprafaţa mai mare de 40 m  şapa trebuie 

împărţită în mai multe arii. La intersecţia acestora se 
foloseşte banda pentru rosturi de dilatare şi profilul T.

 7 200 25  64192002007

Grosime
(mm)

Lăţime
(mm)

CodLungime
(m)

Aceasta se montează împreună cu Profil T pentru rosturi 
de dilatare (cod 64192002107).

ACCESORII ŞI SCULE DE MONTAJ

Atunci când o latură a suprafeţei este mai mare de 8 m 
lungime sau suprafaţa mai mare de 40 mp şapa trebuie 
împărţită în mai multe arii. La intersecţia acestora se 
foloseşte banda pentru rosturi de dilatare şi profilul T.

Profil T pentru rosturi de dilatare

 1,2 64192002107

L
(m)

Cod
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Se utilizează pentru curbarea ţevilor la unghiuri închise 
(ex. coborârea ţevilor din casete şi orientarea acestora 
către pardoseală).

Curbă conducătoare

 Metal 16  64140016000
 Metal 18-20  64140020000
 Plastic 16-18  64140016001
 Plastic 20  64140020001
 Plastic 25  64140025000
 Plastic 32  64140032001 

D Cod
(mm)

Material

Punte clips fixare

90 x 28 100 64192030090

L x H 

(mm)

Cod

Se utilizează pentru:
 -   prinderea/fixarea plăcilor de polistiren,
 -  asigurarea fixării tubului PexKIT pe placa cu   
nuturi  la schimbarea direcţiei,
 -  asigurarea fixării plasei de sârmă.

(buc./cut.)

Clips fixare cu tacker tub PexKIT pe placă polistiren

 2 ancore 16 - 20 300 64192000004
 

 tub

(mm)

CodTip

Clipsul se utilizează pentru fixarea ţevii D.16-20 pe placa 
de polistiren. Aplicarea clipsurilor se realizează cu 
ajutorul tackerului (64192000003).

(buc./cut.)

Plasă sârmă

ochiuri
(5cm)

sârmă
(2mm)

ochiuri
(5cm)

  2000x1000 2 50 x 50   64193005050

L x l
(mm)

Sârmă
(mm)

CodOchiuri
(mm)

Se utilizează pentru ranforsarea şapei. 
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Aditiv sapă

CodBidon
(kg)

10
5

64192000012
64192000115

Aditivul pentru şapă Valrom reduce necesarul de apă din 
amestec, având ca rezultatul creşterea semnificativă a 
rezistenţei betonului.

Dozarea recomandată este de 0,5 – 1% din cantitatea de 
ciment din betonul pentru şapă.

Culoare:   maro închis
Dozare:  0,5 – 1% din cantitatea de ciment
Densitate: 1,2kg/litru

Facilităţi:
- Elimină aerul, pentru o mai bună conductivitate a  
şapei
- Facilitează compactarea betonului, acţionează  
î m p o t r i v a  s e g r e g ă r i i  c o m p o n e n ţ i l o r  s ă i  ş i    
îmbunătaţeşte semnificativ lucrabilitatea sa
-  Ameliorează substanţ ial impermeabil itatea   
betonului.

Dispozitiv tăiat PexKIT RIDGID

Utilizare

Se foloseşte pentru tăierea ţevilor PEX/PE-RT, cu 
diametre  până la 40 mm.

 max. 32 64192111632*
 max. 40 64192111640

D max.
(mm)

Cod

* - pe bază de comandă

Dispozitiv derulare ţeavă

64192000016

Cod

Tacker pentru montaj clipsuri

64192000003

Cod

Tackerul se utilizează pentru fixarea clipsurilor 
(64192000004) pe placa lisă de polistiren.

Facilitează montarea şi derularea colacilor de ţeavă, de 
lungimi mari.
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BUCUREªTI - Bd. Preciziei nr.28, sector 6
Tel.: 021-317.38.00; Fax: 021-317.38.10

office@valrom.ro

EFICIENT

 puteţi proiecta rapid şi 
comod

 calculează necesarul de 
căldură

 dimensionează elementele 
instalaţiilor conform standar-
delor in vigoare

 utilizează o gamă largă de 
materiale şi produse

 identifică erorile de pro-
iectare şi permite utiliza-
torului să aleagă soluţia 
optimă

PRIETENOS

 foloseşte interfaţă în limba 
română

 deţine editor grafic propriu, 
m o d  d e  l u c r u  s i m i l a r 
AutoCAD®

 ap l i ca ţ i a  nu neces i t ă 
o b ţ i n e r e a  u n e i  l i c e n ţ e 
AutoCAD®

 a t a t  ap l i c a ţ i a ,  c â t  ş i 
bibliotecile, se pot actualiza 
prin internet; 

SIMPLU DE
GESTIONAT

 puteţi gestiona cu uşurinţă 
proiectele;
 
 puteţi tipări sau exporta 
or iunde ş i  or icând aveţ i 
nevoie; 

 un proiect, odată elaborat 
este uşor de modificat şi/sau 
de completat.

 generează lista de mate-
riale cu cantităţi şi preţuri 
actualizate; 
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Trimite-ne planul casei iar

noi iti facem dimensionarea,

GRATUIT

office@valrom.ro
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