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Încălzirea prin pardoseală

încălzirea
prin pardoseală

În ultimii ani sistemele de încălzire prin pardoseală
au devenit o soluţie foarte populară. Mai mulţi factori au influenţat acest fapt. În contrast cu soluţiile
tradiţionale, sistemele de încălzire prin pardoseală
emană căldura prin toată suprafaţa pardoselei şi
asigură un confort termic adecvat.

Informaţii generale

Instalaţiile de încălzire prin pardoseală lucrează
la parametri scăzuţi, ceea ce influenţează radical
consumul de energie. Căldura radiaza prin toată
suprafaţa pardoselei, acest fapt creează o senzaţie
subiectivă că temperatura aerului din încăpere este
mai mare. Astfel putem micşora temperatura cu
1-2 ˚C, economisind între 6 şi 12% din consumul de
energie.

Temperatura joasă a apei care alimentează instalaţia
de încălzire prin pardoseală creează posibilităţi
variate de utilizare a surselor neconvenţionale de
căldură ca, de exemplu energia solară, pompele de
căldură, căldura reziduală. Adiţional, alegerea sistemului de încălzire prin pardoseală permite libertatea de aranjare a interiorului, oferind posibilităţi
arhitectonice nelimitate şi o mai mare libertate în
proiectarea încăperilor.

Modul
de amplasare
al conductelor

Spirală

Spirală cu margine integrată
(lângă perete)

Distanţa între conductele de
încălzire [mm]

Consumul conductelor de
încălzire [m/m²]

Consum cleme
[buc/m²]

300

3.3

7

250

4.0

8

200

5.0

10

150

6.5

14

100

9.5

20

Meandre

Meandre duble

Consum bandă de margine
[m/m²]

Consum aditiv pentru şapă*
[l/m²]

1.1

0.1

* - la grosime şapei de 6,5 cm
Condiţiile de utilizare a dilataţiilor
Coeficientul de dilataţie termică a șapei este de 0,012 mm/(m2). Aceasta înseamnă că placa de șapă cu
o lungime de 8 m, dacă este încălzită între 8˚C și 40 ˚C, se va dilata cu 4 mm. Această dilatare trebuie
preluată de către banda de margine.
Dacă încăperea are o formă atipică sau este prea mare, atunci dilatările șapei vor fi preluate, cu ajutorul profilului de dilatare cu spumă.
Profilul de dilatare trebuie montat în cazul în care:
- suprafaţa plăcii șapei depășește 40 m2,
- una dintre marginile plăcii este mai lungă de 8 m,
- raportul dimensiunilor plăcii depășește 2:1,
- încăperea are o formă atipică, de exemplu: L,T, C.
Atenţie: Profilul de dilatare trebuie montat pe fiecare prag de ușă. Lipsa dilataţiei în locurile amintite
poate duce la distrugerea șapei, chiar și a conductelor.
Proprietăţile conductei PE-Xa:
• parametri maximi de lucru: temperatura 90°C și presiune 6 bar,
• coeficient de conductivitate căldură sporit λ=0,35 W/(mK),
• coeficient de dilatare liniară k=0,125 mm/(mK)
• modul de elasticitate scăzut E (550N/mm²),
• rezistenţă sporită la trecerea apei - rugozitate absolută k=0,007 mm,
• raza minimă de îndoire r=5 x dz,
• difuzarea oxigenului absolut exclusă,
• îmbinarea completă a barierei de oxigen cu conductă PE-Xa (coeficient identic de dilatare termică a conductei și a stratului anti-difuziv).
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Dilatarea

încălzirea
prin pardoseală

Elementele sistemului
Fotograﬁe

Dimensiune
(mm)

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

16x2
16x2
16x2
17x2
17x2
17x2
20x2
20x2
20x2
25x2,3

UFH 0054002A
UFH 0054003A
UFH 0054004A
UFH 0054000A
UFH 0054009A
UFH 0054026A
UFH 0054001A
UFH 0054023A
UFH 0054027A
IND 0050000A

carton 120 m
carton 240 m
carton 600 m
carton 120 m
carton 240 m
carton 600 m
carton 120 m
carton 240 m
carton 500 m
carton 300 m

m

Conductă de încălzire PE-Xa, în conductă de protecţie din
polietilenă - culoare roşie

16x2

UFH 0054040A

75 m/colac

Conductă de încălzire PE-Xa, în conductă de protecţie din
polietilenă - culoare albastră

16x2

UFH 0054041A

75 m/colac

Conductă de protecţie din polietilenă - culoare roşie

19/24

UFH 0054051

100 m/colac

Conductă de protecţie din polietilenă - culoare albastră

19/24

UFH 0054052

100 m/colac

Descriere

Conducte PE-Xa cu strat anti-difuziv EVOH
Conductă de încălzire PE-Xa din polietilenă reticulată,
cu barieră anti-difuzie, parametri maximi de lucru:
temperatură 90°C, presiune 6 bar,

m

m

Conducte PE-RT cu strat anti-difuziv EVOH
Conductă de încălzire PE-RT pentru încălzire prin pardoseală,
din polietilenă înnobilată, cu barieră anti-difuziune, parametri
maximi de lucru: temperatură 60 °C, presiune 6 bar,

17x2
17x2

UFH 0054054
UFH 0054055

carton 240 m
carton 600 m

m

16x2
16x2

CSY 0052994
CSY 0052995

240 m/colac
600 m/colac

m

1000x15000
1000x12000

UFH 0054241
UFH 0054242

15 m²
12 m²

m²
m²

1000x12000
1000x9000

UFH 0050242
UFH 0050248

12 m²
9 m²

m²
m²

Conducte multi-stratificate PE-RT/Al/PE-RT
Conductă multi-stratiﬁcată PE-RT/Al/PE-RT proﬁtherm AL
pentru sistemele de încălzire prin pardoseală şi radiatoare
de joasă temperatură, din polietilenă înnobilată cu inserţie
din aluminiu, parametri maximi de lucru: temperatură 70 °C,
presiune 6 bar

Izolaţii
Rolljet
pentru solicitări de până la 1200 kg/m²
Placă din polistiren EPS 80 acoperită cu folie cu suprafaţă
hașurată și plasă de ﬁxare
- gr. 20 mm
- gr. 25 mm

Rolljet
pentru solicitări de până la 2000 kg/m2
Placă din polistiren EPS 100 - 038 acoperită cu folie cu
suprafaţă hașurată și plasă de fixare
- gr. 25 mm
- gr. 35 mm
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Fotograﬁe

Elementele sistemului
Descriere

Dimensiune
(mm)

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

1000x12000
1000x9000

UFH 0054212
UFH 0054218

12 m²
9 m²

m²
m²

1000x12000
1000x10000

UFH 0050252
UFH 0050254

12 m²
10 m²

m²
m²

1000x2000

UFH 0050350

10 m²

m²

UFH 0050262

7,7 m²

m²

Izolaţii
Rolljet
pentru solicitări de până la 500 kg/m2
Placă din polistiren EPST 5,0 - 26÷28 dB (acustică) acoperită cu
folie cu suprafaţă hașurată și plasă de fixare
- gr. 27/25 mm
- gr. 38/35 mm

Rolljet
pentru solicitări de până la 3500 kg/m2
Placă din polistiren EPS 200 - 0,36 acoperită cu folie cu
suprafaţă hașurată și plasă de fixare
- gr. 25 mm
- gr. 30 mm

Flatjet
pentru solicitări de până la 2000 kg/m²
Placă din polistiren EPS 100 – 038 acoperită cu folie cu
suprafaţă hașurată și plasă de ﬁxare
- gr. 50 mm

Noppjet
Placă cu nuturi pentru conducte 16 - 20 mm,
grosime: 20 - 27 mm (placă + nut);
dimensiune: 1100 x 700 mm.
Placă pentru solicitări de până la 3500 kg/m2.

Grosimea recomandată a stratului de izolare
Exemplu

RλD [m2K/W]

Grosimea [mm]

Numărul de straturi

Izolarea

[mm]

A

0,75

35

1

Rolljet 35

35

31

2

Noppjet 11
Polistiren EPS 100-038

11
20

55

2

Rolljet 25
Polistiren EPS 100-038

25
30

51

2

Noppjet 11
Polistiren EPS 100-038

11
40

74

1

Faltjet 74

74

105

2

Rolljet 25
Polistiren EPS 100-038

25
80

101

2

Noppjet 11
Polistiren EPS 100-038

11
90

74

1

Faltjet 74

74

115

2

Rolljet 25
Polistiren EPS 100-038

25
90

111

2

Noppjet 11
Polistiren EPS 100-038

11
100

B

C

D

1,25

2,62

2,86

4

încălzirea
prin pardoseală

Elementele sistemului
Fotograﬁe

Descriere

Dimensiune
(mm)

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

1200x800

UFH 0050201

9,6 m²

m²

1250x200

UFH 0050199

10 buc.

bucată

1200x100

UFH 0050195

10 buc.

bucată

100x50

UFH 0050198

10 buc.

bucată

Izolaţii
Noppjet - placă din polistiren EPS 200-035
cu nuturi pentru conducte 14-17 și film PVC
pentru solicitări de până la 6000 kg/m2
- gr. 11 mm

Elemente de îmbinare pentru plăcile Noppjet în locul de
dilatare (fără izolare)

Elementele de îmbinare pentru plăcile Noppjet (fără izolare)

Element de fixare a conductei care trece transversal
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Fotograﬁe

Elementele sistemului
Descriere

Dimensiune
(mm)

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

8x160

UFH 0050220

30 m

m

8x100x2000

UFH 0050077

2m

m

Elemente de dilatare
Bandă perimetrală cu folie; Preia dilatările șapei

Bandă de izolare pentru profilul de dilatare

Elemente de încălzire ale pardoselei
Eljet - covor electric de încălzire alimentat dintr-o singură parte
(150 W/m²); include:
- covor electric
- regulator de temperatură cu ceas, ecran LCD, cu senzor de
temperatură a aerului şi pardoselei
- multimetru digital

500x2000
500x4000
500x6000
500x8000
500x12000
500x16000
500x20000

UFH 0051301
UFH 0051302
UFH0051303
UFH0051304
UFH0051306
UFH0051308
UFH00513010

1 m²
2 m²
3 m²
4 m²
6 m²
8 m²
10 m²

Setul de completare: covor electric fără regulator

500x4000
500x6000
500x8000

UFH0051322
UFH0051323
UFH0051324

2 m²
3 m²
4 m²

Datele tehnice ale termostatului:
Tensiunea de lucru

230 V 50/60 Hz

Curentul maxim de branşare

16 A

Puterea maximă de branşare

3200 W

Intervalul de control

5-40°C

Modul de lucru

Controlul pe două nivele

Clasa de siguranţă

II

Culoarea

RAL 9010 (Alb)

Certiﬁcare

FI, VDE, CE

Datele tehnice ale covorului:
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Dimensiunile covoarelor de încălzire

1, 2, 3, 4, 6, 8 sau 10 m²

Lăţimea covorului

0,5 m

Grosimea

aproximativă 4 mm

Tensiunea de operare

230 V, 50/60 Hz

Capacitatea

150 W/m²

Lungimea cablului de branşare

3,5 m

m²

încălzirea
prin pardoseală

Elementele sistemului
Fotograﬁe

Dimensiune
(mm)

Descriere

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

UFH 0050227

carton 300 buc.

bucată

UFH 0050229

20 m

m

UFH 0050075
UFH 0050075P

20 l
5l

litr

75

UFH 0050225

66 m

bucată

2000

UFH 0050076

2m

m

400

UFH 0050078

individual

bucată

14-17
20
25

UFH 0050070
UFH 0050071
UFH0050072

individual

bucată

Accesorii
Agrafe fixare în unităţi a câte 30 buc.

Plinta pentru montarea conductelor asamblată prin clipsare,
pentru conductele 14-17
200x40

Aditivul (plastifiant) pentru șapă se poate folosi pentru toate tipurile de
șapă de ciment sau anhidrică, micșorează consumul de apă, îmbunătăţește
conductibilitatea termică a șapei. Consumul 0,1 l/m2 pentru șapa cu o grosime
de 65 mm (1,5 ÷ 2,0 l/m3 amestec)
Reţetă exemplu: Amestecul de șapă se pregătește în betonieră, dozând
ingredientele în ordinea următoare:
1. 6 lopeţi de nisip cu granulare 0-8 mm, 0-16 mm, pentru o grosime a șapei
mai mare de 4 cm (aprox. 30l) 2. 50 kg ciment 3. 10 l apă 4. 0,25 l aditiv
5. 20/22 de lopeţi de nisip (aprox. 110 l) 6. adăugaţi apă până la obţinerea
consistenţei dorite (aprox. 6-8 l apă)
Bandă de lipit rolă

Profil de dilatare din material sintetic

Element protector - conductă PESZEL cu lungimea 40 cm

Ghidaj conductă la separare - cot
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Fotograﬁe

Elementele sistemului
Dimensiune
(mm)

Descriere

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

UFH 0050216

individual

bucată

UFH 0050230

individual

bucată

UFH 0050018

individual

bucată

UFH 0050017

individual

bucată

CSY 0053918

individual

bucată

16x2 pe ½”

CSY 0053020

10 buc.

bucată

14x2 pe ¾”
16x2 pe ¾”
17x2 pe ¾”
20x2 pe ¾”

CSY 0053032
CSY 0053033
UFH 0050114
CSY 0053035

10 buc.
10 buc.
10 buc.
10 buc.

bucată

Instrumente
Taker - echipament pentru introducerea agrafelor

Instrument de întindere din metal pentru banda de lipit

Derulator din metal, rabatabil, pentru conductele
în rolă 120-600 m
500x300x200

Derulator pe cărucior metalic pentru conductele în rolă de 120 - 600 m

Pompă de presiune pentru instalaţii

Elemente de îmbinare din alamă
Conexiune de îmbinare Uni cu ﬁlet exterior

Conexiune nichelată (conductă-distribuitor)
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Elementele sistemului
Fotograﬁe

Dimensiune
(mm)

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

16x2 - 16x2
17x2 - 17x2
20x2 - 20x2

CSY 0053040
UFH 0050010
CSY 0053042

10 buc.
10 buc.
10 buc.

25x2,3 - 25x2,3

IND 0050010

individual

16x2 pe ½”
17x2 pe ½”
20x2 pe ½”

CSY 0053023
UFH 0050082
CSY 0053025

10 buc.
10 buc.
10 buc.

bucată

25x2,3 pe ¾”

IND 0050011

individual

bucată

16x2 - 16x2
17x2 - 17x2
20x2 - 20x2

CSY 0053241
UFH 0050049
CSY 0053243

10 buc.
10 buc.
10 buc.

bucată
bucată
bucată

16
17
20

CSY 0053291
UFH 0050051
CSY 0053293

10 buc.
individual
10 buc.

bucată
bucată
bucată

16
17
20

CSY 0053295
UFH 0050052
CSY 0053297

10 buc.
individual
10 buc.

bucată
bucată
bucată

16
17
20

CSY 0053133
UFH 0050050
CSY 0053135

individual
individual
individual

bucată
bucată
bucată

Descriere

Unitate

Elemente de îmbinare din alamă
Conexiune nichelată (conductă-conductă)

bucată
Conexiune cu ﬁlet (conductă-conductă)

Conexiune nichelată de legătură cu filet exterior
şi garnitură de tip O-ring (conductă-radiator)

Conexiune de îmbinare cu ﬁlet exterior

Conexiune presată (conductă-conductă)

Bucşă din oţel inoxidabil cu inel de control

Garnitură O-ring

Instrument pentru presare
Atenţie: Celelalte dimensiuni ale instrumentelor în sistemul de
conducte Purmo HKS, se vor alege în funcţie de dimensiunile
elementelor de îmbinare.
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Elementele sistemului

Fotograﬁe

Dimensiune
(mm)

Descriere

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

Distribuitoare/Colectoare dotate cu robineţi și cu console cu suporţi
de micșorare a vibraţiilor, verificate la presiunea de 8 bari
1” - GZ 1” din alamă (M 63)
în set:
- ştuţuri de racordare GZ ¾”,
- robineţi pentru montarea capetelor
termoelectrice,
- robineţi de reglare a debitului,
- aerisitoare cu robineţi de evacuare

1”- GZ 1” din oţel oxidabil
în set:
- flanşe de racord GZ ¾”
- ventile termostatabile pentru montarea
capetelor termoelectrice
- ventile pentru reglarea debitului
- sistem pentru aerisire şi golire

2 circuite
3 circuite
4 circuite
5 circuite
6 circuite
7 circuite
8 circuite
9 circuite
10 circuite
11 circuite
12 circuite

165x293x77
220x293x77
275x293x77
330x293x77
385x293x77
440x293x77
495x293x77
550x293x77
605x293x77
660x293x77
715x293x77

UFH 0050402
UFH 0050403
UFH 0050404
UFH 0050405
UFH 0050406
UFH 0050407
UFH 0050408
UFH 0050409
UFH 0050410
UFH 0050411
UFH 0050412

individual

set

2 circuite
3 circuite
4 circuite
5 circuite
6 circuite
7 circuite
8 circuite
9 circuite
10 circuite
11 circuite
12 circuite

190x330x86
245x330x86
300x330x86
355x330x86
410x330x86
465x330x86
520x330x86
575x330x86
630x330x86
685x330x86
740x330x86

UFH50402VA
UFH50403VA
UFH50404VA
UFH50405VA
UFH50406VA
UFH50407VA
UFH50408VA
UFH50409VA
UFH50410VA
UFH50411VA
UFH50412VA

individual

set

individual

set

individual

set

2 buc.

bucată

Distribuitoare/Colectoare cu indicatoare de debit montate și robineţi,
dotate cu console cu suporţi de micşorare a vibraţiilor, verificate la presiunea de 8 bar.
1” - GZ 1” din oţel inoxidabil
în set:
- indicatori de debit
- flanşe de racord GZ ¾”
- ventile termostatabile pentru montarea
capetelor termoelectrice
- ventile pentru reglarea debitului
- sistem pentru aerisire şi golire

2 circuite
3 circuite
4 circuite
5 circuite
6 circuite
7 circuite
8 circuite
9 circuite
10 circuite
11 circuite
12 circuite

190x330x86
245x330x86
300x330x86
355x330x86
410x330x86
465x330x86
520x330x86
575x330x86
630x330x86
685x330x86
740x330x86

UFH50302VA
UFH50303VA
UFH50304VA
UFH50305VA
UFH50306VA
UFH50307VA
UFH50308VA
UFH50309VA
UFH50310VA
UFH50311VA
UFH50312VA

Distribuitoare modulare din alamă 5/4” - GZ/GW 1” cu dotare completă, cu indicatoare de debit
5/4” - GZ/GW 1” din alamă (M 63)
în set:
- vane de separare la intrare în distribuitorul 5/4",
- ștuţuri de racord cu vane de separare GW 3/4",
- vane de reglare cu indicatoare de debit,
- sistem pentru aerisire și golire.

2 circuite
3 circuite
4 circuite
5 circuite
6 circuite
7 circuite
8 circuite
9 circuite
10 circuite
11 circuite
12 circuite

330x405x135
430x405x135
530x405x135
630x405x135
730x405x135
830x405x135
930x405x135
1030x405x135
1130x405x135
1230x405x135
1330x405x135

UFH 0050802
UFH 0050803
UFH 0050804
UFH 0050805
UFH 0050806
UFH 0050807
UFH 0050808
UFH 0050809
UFH 0050810
UFH 0050811
UFH 0050812

Robineţi cu bilă pentru distribuitoare/colectoare
Robineţi cu bilă de 1” pentru distribuitoare/colectoare din
seriile:
– UFH 50302 VA-312 VA
– UFH 0050402-412
– UFH 50402 VA-412 VA
– CSY 0053433-443
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GW 1” - GW 1” UFH 0050420VA
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Elementele sistemului
Fotograﬁe

Dimensiune
(mm)

Descriere

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

UFH 0050085

individual

bucată

UFH 0050086

individual

bucată

UFH 0054084

individual

bucată

UFH 0054200

individual

set

Elemente de automatică - sistemele de amestecare
Blocul de amestec pentru instalaţiile până la 25 kW, cu patru
circuite de amestec, pompă U55-25, bypass reglabil, supapă
siguranţă, două termometre; colaborează cu sistemele de
comandă SM4

Distribuitor / Colector

SCHEMA MONTAJ

Regulator climatic

GW 1"
Servomotor

Senzor temp. exter.
Senzor temp. cu contact

Blocul de amestec
GW 1"

Sursa de căldură

Carcasa de izolare a blocului de amestec

Panou de comandă SM4 pentru blocul de amestec
momentul maxim de rotaţie 6 Nm, timpul de deschidere
150 s/90°

Regulator de temperatură pentru controlul funcţionării
blocului de mixare;
în set: senzor de temperatură externă, senzor atașat
pentru temperatură de alimentare, placă pentru montarea
temporizatorului pe perete, conlucrează cu servomotorul SM4
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Fotograﬁe

Elementele sistemului
Dimensiune
(mm)

Descriere

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

UFH 0050418

individual

set

UFH 0050470

individual

set

UFH 0050470E

individual

set

UFH 0050473

individual

bucată

Elemente de automatică - sistemele de amestecare
Sistem de amestec cu pompă și robinet termostatic pentru
montarea pe distribuitor 1” GZ; menţine o temperatură stabilă
(setată pe cadran) pentru alimentare
în set:
• Pompă 25/40 cu senzor de temperatură de adiacenţă și
întrerupător de temperatură,
• Robinet termostatic ½” cu cap și senzor de temperatură
(interval de setare 20-50°C),
• Robinet de reglare a debitului ½”,
• Termometru,
• Supapă de aerisire și evacuare
de exemplu 70/55˚C

de exemplu 40/30˚C
lăţimea separatorului

retur

către sursa
de căldură
alimentare

retur UFH

de la sursa
de căldură

retur UFH

Sistem de amestec cu pompă, pentru ataşarea directă la una sau două*
conducte de încălzire prin pardoseală, pentru instalaţia de încălzire (nu
necesită distribuitor)
în set:
• pompă,
• robinet de reglare a debitului,
• capul termostatic cu senzor de contact ,
• aerisitor
* - pentru a ataşa 2 conducte trebuie să se folosească 2 ramificaţii

Set pentru mixare cu pompă şi cap termoelectric**
pentru conectarea directă a uneia sau a două* circuite de încălzire prin
pardoseală pentru instalaţii de încălzire în set:
- pompă
- ventil pentru reglare debit
- cap termoelectric
- racord aerisire
*pentru conectarea a două circuite trebuie folosite două bifurcaţii
**conlucrează cu termostate de 230 V (termostatul nu este inclus în set)

Ramificaţie pentru un sistem mic de amestec, permite
ataşarea a 2 conducte de încălzire prin pardoseală (pentru a
ataşa 2 conducte trebuie să se folosească 2 ramificaţii).
Posibilitatea de branşare a conductelor de 16, 17, 20 mm
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¾”

încălzirea
prin pardoseală

Elementele sistemului
Fotograﬁe

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

UFH 0051000

individual

bucată

Termostat TempCo Comfort 230 V
Termostat TempCo Comfort 24 V
Regulator electronic PI • Senzor pentru temperatura aerului
Montare rapida pe soclu sub tencuială
Reducerea temperaturii pe timpul nopţii
Adaptat pentru încălzire şi răcire
Conlucrează cu termostat TempCo Central
Exactitatea măsurării temperaturii 0,1°C

UFH 0051001
UFH 0051021

individual
individual

bucată
bucată

Termostat TempCo Digital 230 V
Termostat TempCo Digital 24 V
Regulator electronic PI • Ecran LCD cu iluminare
Senzor pentru temperatura aerului, opţional senzor pentru temperatura
pardoselei • Montare rapidă pe soclu sub tencuială
Reducerea temperaturii pe timpul nopţii • Adaptat pentru încălzire şi răcire
Conlucrează cu termostat TempCo Central
Exactitatea măsurării temperaturii 0,1°C

UFH 0051002
UFH 0051022

individual
individual

bucată
bucată

Termostat TempCo Central 230 V
Termostat TempCo Central 24 V
Regulator electronic PI
Ecran LCD cu iluminare • Posibilitate de programare pe 3 canale diferite de timp
Funcţie de control inteligent • Program săptămânal și de concediu
Senzor pentru temperatura aerului, opţional senzor pentru temperatura
pardoselei • Higrostat integrat • Montare rapidă pe soclu sub tencuială
Reducerea temperaturii pe timpul nopţii
Adaptat pentru încălzire și răcire
Poate coordona termostatele TempCo Comfort și TempCo Digital
Exactitatea măsurării temperaturii 0,1°C

UFH 0051003
UFH 0051023

individual
individual

bucată
bucată

Cap termoelectric (servomotor) 230 V
normal închis, comandat prin termostate de cameră 230 V,
colaborează cu cutia automatică 230 V
Cap termoelectric (servomotor) 24 V
normal închis, comandat prin termostate de cameră 24 V,
colaborează cu cutia automatică 24 V

UFH 0050140

individual

bucată

UFH 0050143

individual

bucată

Panou automat TempCo Connect 6M 230 V cu modul
de închidere a pompei pentru reglarea independentă a
temperaturii în încăperi, poate lucra cu maxim 6 termostate de
cameră şi 12 capete termoelectrice
Panou automat TempCo Connect 6M 24 V cu modul de
închidere a pompei şi transformator
vezi mai sus

UFH 0051012

individual

bucată

UFH 0051032

individual

bucată

Modul de extindere TempCo Connect 6S 230 V
pentru conectarea a încă 6 termostate la un panou automat TempCo Connect 6M

UFH 0051014

individual

bucată

Modul de încălzire-răcire TempCo Cool 230 V
Posibilitate de conectare şi control al echipamentelor de încălzire şi răcire
Lucrează cu un panou principal UFH 0051012

UFH 0051015

individual

bucată

Descriere

Dimensiune
(mm)

Elemente de automatică cu fir
Termostat TempCo Basic 230 V
Regulator electronic în două puncte
Senzor pentru temperatura aerului
Montare rapida pe soclu sub tencuială
Limitarea mecanică a temperaturii min. şi max.
Diodă LED pentru semnalizarea conectării
Exactitatea măsurării temperaturii 0,1°C
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încălzirea
prin pardoseală

Elementele sistemului
Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

Termostat TempCo Comfort RF
Regulator electronic PI • Senzor pentru temperatura aerului
Pentru montare pe perete sau poziţionare pe masă
Frecvenţă 868 MHz • Reducerea temperaturii pe timpul nopţii
Adaptat pentru încălzire şi răcire
Diodă LED • Alimentare cu baterii 2xAAA
Conlucrează cu termostatul TempCo Central
Exactitatea măsurării temperaturii 0,1°C

UFH 0051041

individual

bucată

Termostat TempCo Digital RF
Regulator electronic PI • Ecran LCD cu iluminare
Senzor pentru temperatura aerului, opţional senzor pentru temperatura
pardoselei • Pentru montare pe perete sau poziţionare pe masă
Reducerea temperaturii pe timpul nopţii
Poate lucra în mod de încălzire şi răcire • Alimentare cu baterii 2xAAA
Conlucrează cu termostatul TempCo Central
Exactitatea măsurării temperaturii 0,1°C

UFH 0051042

individual

bucată

Termostat TempCo Central RF 230 V
Regulator electronic PI • Ecran LCD cu iluminare
Posibilitatea de programare pe 24 canale diferite de timp
Funcţie de control inteligent • Program săptămânal şi de concediu
Senzor pentru temperatură aerului, opţional senzor pentru temperatură
pardoselei • Higrostat integrat • Montare rapidă pe soclu sub tencuială
Reducerea temperaturii pe timpul nopţii • Adaptat pentru încălzire şi răcire
Poate coordona termostatele TempCo Comfort şi TempCo Digital
Exactitatea măsurării temperaturii 0,1°C

UFH 0051043

individual

bucată

UFH 0051052

individual

bucată

UFH 0051054

individual

bucată

UFH 0051050

individual

bucată

UFH 0051091

1

buc.

Fotograﬁe

Descriere

Dimensiune
(mm)

Elemente de automatică fără fir (unde radio)

Panou automat TempCo Connect 6M RF cu modul de închidere
a pompei şi antenă
pentru reglarea independentă a temperaturii în încăperi,
poate lucra cu maxim 6 termostate de cameră şi 12 capete
termoelectrice

Modul de extindere TempCo Connect 6S RF
pentru conectarea a încă 6 termostate la un panou automat
TempCo 6M RF

Modul TempCo Connect 1M RF 230 V
receptor pentru 1 termostat

Senzor de temperatură pentru pardoseală TempCo Sensor
lucrează cu termostate cu cablu şi fără cablu
Senzor tip NTC 3m 10 kΩ 25°C
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încălzirea
prin pardoseală

Elementele sistemului
Fotograﬁe

Dimensiune
(mm)

Descriere

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

UFH 0051092

individual

bucată

individual

bucată

individual

bucată

Elemente de automatică fără fir (unde radio)
Modul TempCo GSM
Posibilitate de control şi reglare a instalaţiei de încălzire cu
ajutorul telefonului mobil
- 1 ieşire, releu 5 A
- 2 ieşiri exterioare
- senzori de temperatură pentru interior şi exterior
- reglarea temperaturii în interiorul clădirii
- funcţie de alarmă – informarea utilizatorului prin SMS

Cutii pentru distribuitoare
Cutii pentru montarea distribuitoarelor amplasate sub tencuială (montate
în perete) din tablă de oţel zincată, posibilitatea de demontare simplă a ușiţei vopsite și a ramei pe perioada lucrărilor de instalare, tencuire și vopsire,
înălţimea și adâncimea reglabilă
Cutie 380/700-800/120-170 (Înc. Pard.- până la 2 circ, Înc. - până la 3 circ.)
Cutie 430/700-800/120-170 (Înc. Pard.- până la 3 circ, Înc. - până la 4 circ.)
Cutie 560/700-800/120-170 (Înc. Pard.- până la 6 circ, Înc. - până la 7 circ.)
Cutie 710/700-800/120-170 (Înc. Pard.- până la 8 circ, Înc. - până la 10 circ.)
Cutie 790/700-800/120-170 (Înc. Pard.- până la 10 circ, Înc. - până la 12 circ.)
Cutie 960/700-800/120-170 (Înc. Pard.- până la 12 circ, Înc. - până la 14 circ.)

380
430
560
710
790
960

CSY 0000999
CSY 0010000
CSY 0010001
CSY 0010002
CSY 0010003
CSY 0010008

Cutii pentru montarea distribuitoarelor amplasate pe tencuială
(montate pe perete) din tablă de oţel zincată, posibilitatea de
demontare simplă a ușiţei, înălţimea reglabilă
Cutie 420/700-800/110 (Înc. Pard.- până la 3 circ, Înc. - până la 4 circ.)
Cutie 550/700-800/110 (Înc. Pard.- până la 6 circ, Înc. - până la 7 circ.)
Cutie 700/700-800/110 (Înc. Pard.- până la 8 circ, Înc. - până la 10 circ.)
Cutie 780/700-800/110 (Înc. Pard.- până la 10 circ, Înc. - până la 12 circ.)
Cutie 950/700-800/110 (Înc. Pard.- până la 12 circ, Înc. - până la 14 circ.)

420
550
700
780
950

CSY 0010150
CSY 0010151
CSY 0010152
CSY 0010153
CSY 0010154

ATENŢIE!!! Dimensiunile distribuitoarelor indicate în paranteze sunt orientative. Pentru a evita greșelile, asiguraţi-vă că dimensiunile cutiilor vor fi
adecvate pentru distribuitor și dotarea adiţională a acestuia (valve de separare, sistemul de amestecare, ș.a.m.d.). În mod special aceste informaţii se
aplică pentru distribuitoarele de încălzire prin pardoseală.
Dimensiunile cutiilor de montat pe tencuială

Dimensiunile cutiilor de montat sub tencuială
170
max
120
min

110
80

"L"

195
H min - 700

70
110

H max - 800

50

62

H min - 700

H max - 800

45

215

110

140

62

65

"L"

Tipul

SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5

SW 6

"L"

420

1120

550

700

780

950

Tipul SWP 0 SWP 1 SWP 2 SWP 3 SWP 4 SWP 5 SWP 6
"L"

380

430

560

710

15

790

960

1130

Elementele sistemului

sistemul de conducte
Fotograﬁe

Descriere

Dimensiune
(mm)

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

14x2
16x2
16x2
20x2
26x3
32x3

CSY 0053003
CSY 0053000
CSY 0053005
CSY 0053007
CSY 0053009
CSY 0053026

carton 200 m
carton 100 m
carton 200 m
carton 100 m
carton 50 m
carton 50 m

m

16x2
20x2
26x3
32x3

CSY 0052999
CSY 0053006
CSY 0052993
CSY 0052991

carton 200 m
carton 200 m
carton 50 m
carton 50 m

m

16x2
16x2

CSY 0052994
CSY 0052995

240 m/colac
600 m/colac

m

32x3
40x3,5
50x4
63x4,5
75x5

CSY 0053027
CSY 0053028
CSY 0053029
CSY 0053030
CSY 0053010

carton 20 m
carton 25 m
carton 25 m
carton 25 m
carton 25 m

m
m
m
m
m

16x2
16x2
16x2
20x2
20x2
20x2

UFH 0054002
UFH 0054003
UFH 0054004
UFH 0054001
UFH 0054023
UFH 0054027

120 m/colac
240 m/colac
600 m/colac
120 m/colac
240 m/colac
600 m/colac

m

CSY 0053020

10 buc.

bucată

Conductă multi-stratificată cu inserţie din aluminiu
Conductă HKS-Sitec pentru instalaţiile de încălzire și sanitare
- conductă multi-stratificată PE-X/Al/PE între două straturi de
polietilenă reticulată se găsește o conductă de stabilizare din
aluminiu, care asigură etanșeitatea anti-difuzivă absolută;
se poate utiliza atât cu conexiunile mecanice, cât și cele
presate; parametri maximi de lucru: temperatura 95°C,
presiunea 10 bari, se livrează în colaci.

Conductă HKS-Sitec pentru instalaţiile de încălzire și sanitare
- conductă multi-stratificată PE-RT/Al/PE-RT între două straturi
de polietilenă cu rezistenţă sporită la temperatură înaltă
se găsește o conductă de stabilizare din aluminiu, care asigură
etanșeitatea anti-difuzivă absolută; se poate utiliza atât cu
conexiunile mecanice, cât și cele presate; parametri maximi de
lucru: temperatura 95°C, presiunea 10 bari, se livrează în colaci.

Conductă multi-stratiﬁcată PE-RT/Al/PE-RT proﬁtherm AL.
Se utilizează pentru încălzirea prin pardoseală şi pentru
radiatoarele de joasă temperatură, din polietilenă înnobilată, cu
inserţie din aluminiu; parametri maximi de lucru: temperatura
70 °C, presiune 6 bar

Conductă HKS-Sitec pentru instalaţiile de încălzire şi sanitare
- Conductă multi-stratificată PE-X/Al/PE , se utilizează cu
conexiunile presate, proprietăţile ca mai sus, dar este livrată
în bare de 5 m

Conectori de diametre mai mari sunt disponibili la comandă.

Conductă PE-X cu strat anti-difuziv
Conductă PE-X din polietilenă reticulată, cu barieră anti-difuzivă,
pentru instalaţiile de încălzire şi sanitare parametri maximi de
lucru: temperatura 90°C, presiune 6 bar

Conexiuni mecanice, din alamă, nichelate - piuliţă ½”
Conexiune de îmbinare Uni cu filet exterior

16x2 pe ½”

16

Elementele sistemului sistemul de conducte
Fotograﬁe

Descriere

Dimensiune
(mm)

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

16x2 pe ½”

CSY 0053021

individual

bucată

16x16x16
pe ½”

CSY 0053022

individual

bucată

16x2 pe ½”
20x2 pe ½”

CSY 0053023
CSY 0053025

10 buc.
10 buc.

bucată

26x3 pe ¾”
26x3 pe 1”

CSY 0053037
CSY 0053031

5 buc.
5 buc.

bucată

16x2-16x2
20x2-20x2

CSY 0053040
CSY 0053042

10 buc.

bucată

14x2 pe ¾”
16x2 pe ¾”
20x2 pe ¾”

CSY 0053032
CSY 0053033
CSY 0053035

10 buc.

bucată

16x16x16 pe ¾”
20x20x20 pe ¾”

CSY 0053060
CSY 0053046

10 buc.

bucată

Conexiuni mecanice, din alamă, nichelate - piuliţă ½”
Cot de îmbinare de montat pe tencuială Uni cu filet exterior

Teu Uni

Conexiuni mecanice prin filet, din alamă, nichelate - piuliţă ¾”
Clemă nichelată de legătură cu filet exterior şi garnitură de tip
O-ring (conductă-radiator)

Conexiune de îmbinare nichelată cu filet exterior

Conexiune HKS (conductă-conductă)

Conexiune HKS (conductă-separator)

Teu HKS cu set de elemente de legătură

17

sistemul de conducte
Fotograﬁe

Elementele sistemului

Descriere

Dimensiune
(mm)

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

16x16 pe ¾”
20x20 pe ¾”

CSY 0053050
CSY 0053043

10 buc.

bucată

16x2 pe ½”
20x2 pe ½”

CSY 0053051
CSY 0053044

10 buc.

bucată

16x2 pe ½”
20x2 pe ½”

CSY 0053045
CSY 0053052

10 buc.

bucată

16x½”
20x½”
20x¾”
26x½”
26x¾”
26x1”
32x1”
40x1 ¼”
50x1 ½”

CSY 0053223
CSY 0053227
CSY 0053226
CSY 0053222
CSY 0053228
CSY 0053229
CSY 0053230
CSY 0053231
CSY 0053232

10 buc.
10 buc.
10 buc.
10 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

16x½”
20x½”
20x¾”
26x¾”
26x1”
32x1”
40x1 ¼”
50x1 ½”

CSY 0053346
CSY 0053349
CSY 0053350
CSY 0053351
CSY 0053352
CSY 0053353
CSY 0053354
CSY 0053452

10 buc.
10 buc.
10 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

16x¾”
20x¾”
26x1”
32x1¼”
40x1½”

CSY 0053233
CSY 0053235
CSY 0053236
CSY 0053237
CSY 0053238

10 buc.
10 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

16x¾”
20x¾”

CSY 0053356
CSY 0053358

10 buc.
10 buc.

bucată

Conexiuni mecanice prin filet, din alamă, nichelate - piuliţă ¾”
Cot HKS cu set de elemente de legătură

Cot de îmbinare HKS cu filet exterior (GZ)

Cot de îmbinare HKS cu filet interior (GW)

Conexiuni presate Purmo HKS - Sitec Press (din alamă)
Conexiune cu filet exterior, cu bucşă din oţel inoxidabil

Conexiune cu filet interior, cu bucșă din oţel inox

Conexiune de branşare cu etanşare plată
cu piuliţă nichelată, cu bucşă din oţel inoxidabil,
pentru armături cu etanşare plată

Conexiune de branşare cu etanşare conică
cu piuliţă nichelată, cu bucşă din oţel,
pentru armături cu etanşare conică
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Elementele sistemului sistemul de conducte
Fotograﬁe

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

16x16
20x20
26x26
32x32
40x40
50x50

CSY 0053241
CSY 0053243
CSY 0053194
CSY 0053195
CSY 0053196
CSY 0053456

10 buc.
10 buc.
10 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

20x16
26x16
26x20
32x16
32x20
32x26
40x26
40x32
50x32
50x40

CSY 0053198
CSY 0053200
CSY 0053201
CSY 0053206
CSY 0053202
CSY 0053203
CSY 0053204
CSY 0053205
CSY 0053458
CSY 0053459

10 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

16x½”
20x½”
26x¾”
32x1”
40x1 ¼”

CSY 0053181
CSY 0053183
CSY 0053184
CSY 0053185
CSY 0053186

10 buc.
10 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

16x½”
20x½”
20x¾”
26x¾”
32x1”
40x1 ¼”
50x1½”

CSY 0053188
CSY 0053190
CSY 0053189
CSY 0053191
CSY 0053192
CSY 0053193
CSY 0053244

10 buc.
10 buc.
10 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

16x16
20x20
26x26
32x32
40x40
50x50

CSY 0053250
CSY 0053253
CSY 0053255
CSY 0053256
CSY 0053257
CSY 0053466

10 buc.
10 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

26x26
32x32
40x40

CSY 0053248
CSY 0053258
CSY 0053259

5 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

Cot de montat în perete - scurt,
cu bucşă din oţel inoxidabil - 39 mm

16x½”

CSY 0053280

individual

cu bucşă din oţel inoxidabil - 52 mm

16x½”
20x½”

CSY 0053287
CSY 0053282

individual
individual

cu bucşă din oţel inoxidabil - 78 mm

16x½”

CSY 0053288

individual

Descriere

Dimensiune
(mm)

Conexiuni presate Purmo HKS - Sitec Press (din alamă)
Conexiune (conductă-conductă) cu bucşă din oţel inoxidabil

Reducţie cu bucșă din oţel inoxidabil

Cot de conexiune cu filet exterior, cu bucşă din oţel inoxidabil

Cot de conexiune cu filet interior cu bucşă din oţel inoxidabil

Cot cu bucșă din oţel inoxidabil

Cot 45° cu bucșă din oţel inoxidabil
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bucată

sistemul de conducte
Fotograﬁe

Elementele sistemului

Descriere

Dimensiune
(mm)

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

16x½”
20x½”

CSY 0053276
CSY 0053278

individual
individual

bucată

16x½” GW
sau ¾” GZ

CSY 0053057

10 buc.

bucată

16x2

CSY 0053298

set

bucată

16x½” GW

CSY 0053284

10 buc.

bucată

16x2
20x2
26x3
32x3
40x3.5
50x4

CSY 0053260
CSY 0053262
CSY 0053301
CSY 0053302
CSY 0053303
CSY 0053304

10 buc.
10 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

20x16x16
26x16x20
26x20x20
32x20x26
32x26x26
40x26x32
40x32x32
50x32x40
50x40x40

CSY 0053269
CSY 0053323
CSY 0053324
CSY 0053325
CSY 0053326
CSY 0053327
CSY 0053328
CSY 0053481
CSY 0053320

10 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

20x16x20
26x16x26
26x20x26
32x20x32
32x26x32
40x26x40
40x32x40
50x26x50
50x32x50
50x40x50

CSY 0053268
CSY 0053306
CSY 0053308
CSY 0053309
CSY 0053310
CSY 0053311
CSY 0053312
CSY 0053313
CSY 0053476
CSY 0053477

10 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

Conexiuni presate Purmo HKS - Sitec Press (din alamă)
Cot, de montat în perete, cu conexiune dublă - 52 mm

Trecere prin peretele despărţitor 60 mm

Set pentru montarea bateriilor:
două coturi de aplicat pe tencuială, şină de montare,
şuruburi de fixare

Cot de rezervor cu bucșă din oţel inoxidabil

Teu presat - toate ieşirile egale, cu bucșă din oţel inoxidabil

Teu presat - ieşirile de trecere şi medie reduse, cu bucșă din oţel
inoxidabil

Teu presat - ieşirea medie redusă, cu bucșă din oţel inoxidabil
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Elementele sistemului sistemul de conducte
Fotograﬁe

Descriere

Dimensiune
(mm)

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

20x20x16
26x26x16
26x26x20
32x32x20
32x32x26
40x40x26
40x40x32
50x50x32
50x50x40

CSY 0053270
CSY 0053314
CSY 0053315
CSY 0053316
CSY 0053317
CSY 0053318
CSY 0053319
CSY 0053321
CSY 0053322

10 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

16x20x16
20x26x20
26x32x26
32x40x32

CSY 0053330
CSY 0053331
CSY 0053332
CSY 0053333

10 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

16x½”x16
20x½”x20
26x¾”x26
32x1”x32
40x1 ¼”x40

CSY 0053334
CSY 0053336
CSY 0053337
CSY 0053338
CSY 0053339

10 buc.
10 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

16x½”x16
20x½”x20
26x¾”x26
32x1”x32
50x1 ½”x50

CSY 0053340
CSY 0053342
CSY 0053343
CSY 0053344
CSY 0053480

10 buc.
10 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

16x16x16
20x16x20

CSY 0053173
CSY 0053175

individual
individual

bucată

16/15x1

CSY 0053065L

individual

bucată

16x2/15x1

CSY 0053054

individual

bucată

Conexiuni presate Purmo HKS - Sitec Press (din alamă)
Teu presat - ieşirea de trecere redusă, cu bucșă din oţel inoxidabil

Teu presat - ieşirea medie mărită, cu bucșă din oţel inoxidabil

Teu presat - ieşirea laterală cu filet interior, cu bucșă din oţel
inoxidabil

Teu presat - ieşirea laterală cu filet exterior, cu bucșă din oţel
inoxidabil

Îmbinare de teuri, cu bucșă din oţel inoxidabil

Tijă racord L, cu bucșă din oţel inoxidabil

scurt 300 mm

Tijă racord L cu bucșă din oţel inoxidabil, şi inel de control

lung 1100 mm
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Descriere

Dimensiune
(mm)

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

Conexiuni presate Purmo HKS - Sitec Press (din alamă)
Tijă racord T cu bucșă din oţel inoxidabil
scurt 300 mm

16x2/15x1
20x2/15x1

CSY 0053066
CSY 0053096

individual
individual

lung 1100 mm

16x2/15x1
20x2/15x1

CSY 0053055
CSY 0053097

individual
individual

16x2
20x2

CSY 0053048
CSY 0053047

individual

bucată

15x1

CSY 0053063

individual

bucată

16
20
26
32
40

CSY 0053291
CSY 0053293
CSY 0053359
CSY 0053360
CSY 0053361

10 buc.
10 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

16
20
26
32
40

CSY 0053295
CSY 0053297
CSY 0053362
CSY 0053363
CSY 0053364

10 buc.
10 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

16x2
20x2

CSY 0053122
CSY 0053123

10 buc.
10 buc.

bucată

bucată

Bloc de ataşare din spatele plintei, pentru radiator, nichelat, cu
bucșă din oţel inoxidabil

Tijă pentru conectarea radiatoarelor în sistem îngropat, nichelat

Bucşă din oţel inoxidabil cu inel de control

Garnitură O-ring

Dop pentru conducte, cu bucșă din oţel inoxidabil
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Elementele sistemului sistemul de conducte
Fotograﬁe

Descriere

Dimensiune
(mm)

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

Conexiuni presate Purmo HKS - Sitec Press (din material plastic PPSU)
Conexiune (conductă-conductă) cu bucşă din oţel inoxidabil
16x16
20x20
26x26
32x32

CSY 88616100
CSY 88620100
CSY 88626100
CSY 88632100

10 buc.
10 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

20x16
26x16
26x20
32x20
32x26

CSY 88620130
CSY 88626130
CSY 88626150
CSY 88632150
CSY 88632160

10 buc.
10 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

16x16
20x20
26x26
32x32

CSY 88616200
CSY 88620200
CSY 88626200
CSY 88632200

10 buc.
10 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

16x16x16
20x20x20
26x26x26
32x32x32

CSY 88616300
CSY 88620300
CSY 88626300
CSY 88632300

10 buc.
10 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

20x16x16
26x16x20
26x20x16
26x20x20
32x16x26
32x20x26
32x26x20
32x20x20
32x26x26

CSY 88620333
CSY 88626335
CSY 88626353
CSY 88626355
CSY 88632336
CSY 88632356
CSY 88632365
CSY 88632355
CSY 88632366

10 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

20x16x20
26x16x26
26x20x26
32x16x32
32x20x32
32x26x32

CSY 88620330
CSY 88626330
CSY 88626350
CSY 88632330
CSY 88632350
CSY 88632360

10 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

20x20x16
26x26x16
26x26x20
32x32x20
32x32x26

CSY 88620303
CSY 88626303
CSY 88626305
CSY 88632305
CSY 88632306

10 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

Reductor cu bucșă din oţel inoxidabil

Cot cu bucșă din oţel inoxidabil

Teu presat - toate ieşirile egale, cu bucșă din oţel inoxidabil

Teu presat - ieşirile de trecere şi medie reduse, cu bucșă din
oţel inoxidabil

Teu presat - ieşirea medie redusă, cu bucșă din oţel inoxidabil

Teu redus prin presare prevazut cu bucșă din oţel inoxidabil
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Dimensiune
(mm)

Descriere

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

Conexiuni presate Purmo HKS - Sitec Press (din material plastic PPSU)
Teu presat - diametrul mediu este mărit
cu bucșă din oţel inoxidabil

16x20x16
20x26x20
20x32x20
26x32x26
26x32x20

CSY 88616350
CSY 88620360
CSY 88620370
CSY 88626370
CSY 88626375

10 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

bucată

16x2
20x2

CSY 88616820
CSY 88620820

10 buc.
10 buc.

bucată

1 buc.

bucată

2 buc.

bucată

Dop pentru conducte, cu bucșă din oţel inoxidabil

Distribuitoare / Colectoare,
dotate cu console cu suporţi de micşorare a vibraţiilor, verificate la presiunea de 8 bar
1” - GZ 1” din alamă (M 63)
în set:
- ştuţuri de racordare GZ ¾”,
- dezaeratoare

2 circuite
3 circuite
4 circuite
5 circuite
6 circuite
7 circuite
8 circuite
9 circuite
10 circuite
11 circuite
12 circuite

160x293x77
210x293x77
260x293x77
310x293x77
360x293x77
410x293x77
460x293x77
510x293x77
560x293x77
610x293x77
660x293x77

CSY 0053433
CSY 0053434
CSY 0053435
CSY 0053436
CSY 0053437
CSY 0053438
CSY 0053439
CSY 0053440
CSY 0053441
CSY 0053442
CSY 0053443

Robineţi cu bilă pentru distribuitoare/colectoare
Robinet cu bilă de 1“ pentru distribuitoare/colectoare din
seriile:
– UFH 50302 VA-312 VA
– UFH 0050402-412
– UFH 50402 VA-412 VA
– CSY 0053433-443

GW 1” - GW 1” UFH 0050420VA

Instrumente
Set de calibratoare
pentru calibrarea conductelor HKS - Sitec, înainte de efectuarea
îmbinării presate

16, 20, 26, 32
40
50
63

CSY 0053130
CSY 0053147
CSY 0053149
CSY 0053151

individual

bucată

16

CSY 0053131

1 buc.

bucată

Calibrator pentru conducta HKS
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Elementele sistemului sistemul de conducte
Dimensiune
(mm)

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

14-20

UFH 0050040

individual

bucată

Instrument pentru tăierea conductelor 14 - 40 mm

14-40

CSY 0053087

individual

bucată

Instrument pentru tăierea conductelor 14 - 63 mm

14-63

CSY 0053088

individual

bucată

16
20
26

CSY 0053141
CSY 0053143
CSY 0053500

individual

bucată

16
17
20
26
32
40
50

CSY 0053133
UFH 0050050
CSY 0053135
CSY 0053144
CSY 0053145
CSY 0053146
CSY 0053148

1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.

bucată

CSY 0053136

1 buc.

acumulator de rezervă Ni-Cd
acumulator de rezervă Li-Ion
încărcătorul

CSY 0053137
CSY 0053137LI
CSY 0053138

1 buc.
1 buc.
1 buc.

Sistem de strângere Sitec Press
alimentare 230 V, pentru strângere 16-63 mm, în set este
inclusă cutia metalică pentru păstrare

CSY 0053139 E

1 buc.

CSY 0053900

1 buc.

Fotograﬁe

Descriere
Instrumente
Foarfece pentru tăierea conductelor HKS 14 - 20 mm

Arc de interior pentru îndoirea conductelor

lungimea 600 mm, 16 mm
lungimea 600 mm, 20 mm
lungimea 600 mm, 26 mm

Instrument pentru presare
pentru conexiunile Sitec-Press

Instrument de presare Sitec, cu acumulatori
aproximativ 150 de presări cu o singură încărcare;
pentru conexiuni 16-63 mm;
în set: geamantanul, încărcătorul şi acumulatorul,

bucată

Instrument de presare manual 16-26 mm
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Descriere

Dimensiune
(mm)

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

16

CSY 0053090

50 buc.

bucată

16

CSY 0053093

10 buc.

bucată

16
25

CSY 0053279
CSY 0053379

individual

bucată

8x90
9x90

CSY 0053085
CSY 0053086

50 buc.
50 buc.

bucată
bucată

CSY 0053069

individual

bucată

CSY 0053283

2m

m

CSY 0053286

50 buc.

bucată

Accesorii
Rozetă HKS simplă

Rozetă HKS dublă

Cot cu talpă

Suport fixare din PVC pentru o conductă
Suport fixare din PVC pentru două conducte

Șină de montare pentru coturile cu talpă, permite montarea
corectă şi adecvată a coturilor pentru baterii; în set sunt incluse
şuruburile de montare

Bandă perforată pentru montarea coturilor cu talpă
2000x50x3

Plăci pentru montarea coturilor cu talpă pe bandă perforată
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Elementele sistemului sistemul de conducte
Fotograﬁe

Descriere

Dimensiune
(mm)

Nr. de catalog

Cantitate
în ambalaj

Unitate

individual

bucată

individual

bucată

10 buc.

bucată

Elemente de conectare pentru radiatoare
Set de robineţi pentru conectare, simplu, unghiular

SAR0040126
¾” pe ½”
SAR0040121

Set de robineţi pentru conectare, simplu, drept

Set de robineţi pentru conectare, dublu, drept, nichelat

SAR0040127
¾” pe ½”
SAR0040128

Set de robineţi pentru conectare, dublu, unghiular, nichelat

Conexiune pentru conductele din cupru

15x1 pe ¾”

SAR0040213
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Informaţii generale sistemul de conducte
Purmo este un sistem complet pentru instalaţiile de încălzire și sanitare.
Utilizarea acestuia permite realizarea tuturor instalaţiilor din clădire - încălzire
centrală cu radiatoare și încălzire prin pardoseală, aducţiunea apei calde și reci.
Adaptarea sistemului pentru a fi utilizat în instalaţiile de apă potabilă este
certificată prin documente adecvate.
Tehnologia de montare
Montarea corectă a instalaţiilor sanitare și de încălzire în sistemul PURMO HKS
necesită utilizarea unor instrumente profesionale, care elimină posibilitatea
de curgere a îmbinărilor. Astfel, este garantată o funcţionare nedefectuoasă și
îndelungată a instalaţiei. După planificarea traseului de trecere a conductelor
într-un mod care permite ajungerea la fiecare punct receptor, se poate începe
montarea.
Tăierea conductelor
Prima operaţiune este tăierea conductelor la dimensiunile necesare. Pentru
tăiere se utilizează foarfece sau instrumente de tăiere în cruce. Aceste instrumente asigură păstrarea perpendicularităţii suprafeţei tăiate faţă de axa conductei. Nu este permisă utilizarea cuţitelor sau a altor instrumente de tăiere
care pot duce la apariţia șpanului de material - dificil sau chiar imposibil de
eliminat din instalaţie.
Îndoirea conductelor
Utilizând elasticitatea materialului conductelor, schimbarea direcţiei acestora
se face prin îndoire. Îndoirea se face cu „mâna liberă”, păstrând o rază de îndoire
egală cu cinci secţiuni ale conductei (5xd). Folosind arcul de interior se poate
efectua îndoirea fără teama de a contracta secţiunea interioară a conductelor.
Montarea conexiunilor
Capătul conductei deformat în timpul tăierii trebuie format. Aceasta se poate
realiza cu ajutorul unui calibrator de diametru adecvat, care conferă conductei forma rotundă și fazează partea exterioară a acesteia. Aceasta va permite
amplasarea corectă a bucșei în conductă, fără a avaria O-ringul. După aceste
operaţiuni indispensabile se poate începe montarea conexiunilor. În capătul
conductei se introduce piuliţa, iar apoi inelul tăiat; apoi ferm, se introduce
bucșa cu O-ring în conductă. După montarea tuturor pieselor conexiuni trebuie
să se înșurubeze piuliţa, mai întâi cu mâna, iar apoi cu o cheie de montare.
În cazul conexiunilor presate, toate operaţiunile de pregătire au loc în mod
identic. Conexiunea presată se introduce pe capătul conductei pregătit anterior, astfel ca întreaga suprafaţă a capătului conductei să fie vizibilă prin inelul
transparent din material sintetic. Pentru realizarea unei îmbinări trainice și
sigure a conexiunii cu conducta trebuie să se folosească instrumentele pentru
presare, care se găsesc în oferta Purmo.
Instalarea conductelor
În instalaţia interioară de încălzire centrală și de apă menajeră conductele
trebuie instalate în izolaţie termică sau în conducte de protecţie. În timpul proiectării traseelor conductelor nu trebuie uitată dilatarea liniară a conductelor,
având grijă ca suporturile de montare să fie amplasate adecvat, luând în considerare punctele fixe și compensările. Soluţia complexă de compensare trebuie
să aplice fenomenul de autocompensare și să fie luată în calcul încă de la proiectarea instalaţiei. La trecerea prin grinzi, conductele trebuie să fie amplasate
în bucșe din material sintetic.
Datele tehnice ale conductei
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura maximă de lucru tmax = 90 ˚C
Temperatura maximă de lucru pentru scurt timp tmax = 100 ˚C
Presiunea maximă de lucru pmax = 10 bar
Raza minimă de îndoire r = 5 x dz (cu arc 2,5 x dz)
Coeficientul de dilataţie liniară k = 0,025 mm/(mK)
Coeficient de conductivitate termica λ = 0,45 W/(mK)
Rugozitate absolută k = 0,007 mm
Diametre: 14 x 2 mm, 16 x 2 mm, 20 x 2 mm, 26 x 3 mm,
32 x 3 mm, 40 x 3,5 mm, 50 x 4 mm, 63 x 4,5 mm.

Construcţia conductei PURMO HKS
Suprafeţe speciale de lipire

14-63 mm
Stratul exterior
de polietilenă
Stratul de aluminiu
sudat longitudinal.
Stratul interior de
polietilenă
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încălzirea
prin pardoseală

Încălzirea prin perete

Utilizare
Încălzirea prin pereţi are utilitate în clădirile istorice, unde nu se poate instala încălzire prin pardoseală datorită podelelor valoroase, în încăperile unde încălzirea altor
suprafeţe ar fi imposibil de realizat, dar și în cazul în care încălzirea prin pardoseală
nu poate acoperi necesarul de căldură. În construcţiile moderne este utilizată drept
metodă unică de încălzire.
Încălzirea prin perete Purmo poate fi montată atât pe pereţi interiori, cât și exteriori. Încălzirea prin perete pe pereţi exteriori necesită izolarea termică pe partea
interioară.
Economisire energiei
Parametrii de lucru pentru încălzirile prin suprafeţe sunt substanţial mai mici decât
aceia care apar în instalaţiile de încălzire clasice. De aici decurg economii însemnate
ce rezultă din limitarea pierderilor de căldură din canalele de alimentare. De multe
ori, pe lângă gaz și ulei, avem la dispoziţie alte surse de căldură, precum căldura
rebut sau pompe de căldură, care, datorită temperaturii prea joase a agentului
termic, nu pot fi utilizate în sistemele tradiţionale de încălzire. Temperatura obţinută prin aceste surse de căldură neconvenţionale este ideală pentru încălziri prin
suprafete.
Conductele de încălzire
De peste 30 de ani sunt cunoscute instalaţiile de încălzire prin suprafete cu conducte din mase plastice. Atât conductele din polietilenă reticulată, cât și cele din polietilenă cu inserţie din aluminiu se pretează foarte bine pentru acest tip de instalaţii.
Siguranţa instalaţiilor de încălzire cu conducte din mase plastice face ca acestea
să fie folosite pe scară largă în instalaţii de apă menajeră caldă și rece. Rezistenţa
acestor ţevi depășește 50 de ani, chiar și la parametri de lucru ridicaţi.
Toate elementele sistemelor de încălzire prin suprafete Purmo sunt testate regulat
de către institute independente și posedă toate certificatele necesare. Consultanţii
noștri tehnici vă vor sfătui în chestiuni legate de alegerea elementelor și de execuţie.
Calitate
Utilizatorii și executanţii cer ca aceste conducte să fie durabile și dotate cu un strat
care să prevină pătrunderea oxigenului în instalaţie. Dacă preţurile conductelor
existente pe piaţă diferă substanţial, cu siguranţă diferenţe vor apărea și în ceea ce
privește calitatea acestora.
Deoarece în sistemele de încălzire de suprafaţă conductele sunt legate permanent
de elementele construcţiei, iar repararea unei defecţiuni a instalaţiei, apărute ca
urmare a unei calităţi insuficiente a conductei, va implica întotdeauna un cost foarte ridicat, alegerea conductei este o chestiune majoră, iar calitatea ridicată a acestui
element important al sistemului ar trebui garantată chiar din faza de proiect.
Toate conductele oferite de Purmo posedă certificate de calitate emise de instituţii
de testare independente. Conductele îndeplinesc cerinţele normelor și prevederilor
în vigoare și au cel mai ridicat nivel de siguranţă și durabilitate, acesta fiind un
aspect deosebit de important în cazul încălzirii prin suprafete.
Calitatea ridicată a conductelor Purmo PE-X, precum și Purmo HKS reprezintă baza
garanţiei de 10 ani, pe care o acordăm pentru elementele sistemului și de doi ani
pentru componentele electrice.
Sistemul de încălzire prin perete
Cel mai frecvent utilizat sistem de încălzire prin perete este sistemul de încălzire
prin metoda umedă. Metoda umedă se utilizează mai ales în clădirile noi și în
timpul modernizării, iar metoda uscată mai ales în cazul renovării și al caselor construite prin metoda uscată.
Temperatura maximă a suprafeţei nu poate depăși 35°C. În plus, chiar din momentul proiectării sistemului de încălzire prin perete trebuie luate în considerare locurile
unde peretele va fi construit, ex. unde vor fi fixate rafturi sau dulapuri suspendate.
Suprafeţele respective trebuie eliminate din sistemul de încălzire prin perete sau
trebuie specificate pe proiect punctele unde vor fi găurite orificii pentru bolţuri.
Trebuie, de asemenea, luat în considerare faptul că și mobila, de ex. dulapurile, pot
îngreuna transmiterea căldurii în încăpere.
Căptușeala pereţilor executată din materiale izolatoare precum pluta, spuma, tapetul din ţesături, lambriurile din lemn nu vor fi lucra eficient cu instalaţia de încălzire
prin perete. Decizia de alegere a materialului căptușelii trebuie precedată de teste,
care să verifice dacă materialul respectiv poate fi utilizat pentru finisarea peretelui
de încălzire.
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Executarea instalaţiei prin metoda umedă
Sistemul de încălzire prin perete Purmo Railjet poate
conlucra cu toate tipurile de tencuială general utilizate.
Conductele sunt fixate direct pe peretele brut cu ajutorul
unor canale din mase plastice. Spaţiul dintre conducte
este de obicei de 150 mm.
Deoarece tencuiala trebuie să fie cât mai bine fixată pe
perete, conductele nu pot fi fixate pe stratul izolator.
Dacă încălzirea prin perete este executată pe peretele
exterior, acesta trebuie izolat din exterior.
Temperatura maximă de alimentare în cazul tencuielilor
pe bază de gips este de 50°C.
Tencuiala din gips se aplică într-un singur strat, astfel
încât conductele de încălzire să fie acoperite de un strat
de mortar de 10 mm.
Tencuielile din ciment și din lut se aplică în două etape.
Conductele trebuie acoperite de un strat cu o grosime
de 10 mm.
Grosimea totală a tencuielii are 26-28 mm. Pentru a
preveni apariţia eventualelor fisuri, ar trebui utilizată o
ţesătură specială de armare.
Șină pentru fixare ţevi
Canalul pentru fixare conducte în sistemul Purmo Railjet
UFH 0050229 este executată din mase plastice de calitate ridicată. Acesta poate fi utilizat pentru fixarea de
conducte cu diametre de 14-17 mm la distanţe de 50,
100, 150 etc.
Circuitele pot fi racordate la distribuitorul PURMO sau
de ex. prin teuri la ţeava HKS ce face înconjurul încăperii.
Așezarea conductelor
Șinele se fixează pe perete (de obicei vertical) la distanţă
de 400-500 mm cu bolţuri. Șinele Purmo se fixează cu
click, fapt ce permite fixarea perfectă a conductelor Purmo
cu diametre de 14, 16 și 17 mm la distanţe de 150 mm.
Conducta se așază în formă de meandru (de obicei,
orizontal). Eventual, poate să fie necesară o fixare adiţională a conductei pe bucle. Pentru conducta de 14 mm
lungimea maximă a circuitului este de 100 m, scăderea
presiunii nu ar trebui să depășească 200 mbar.

Utilizări speciale
Încălzire prin pardoseală – utilizări speciale
Încălzirea cu apă prin pardoseală, datorită atuurilor sale fără egal: lipsa elementelor de încălzire vizibile, redarea căldurii prin radiere pe toată suprafaţa
pardoselii, asigurarea unei temperaturi corespunzătoare și a unui confort
caloric, mai ales acolo unde este nevoie de acesta, și anume în zona unde
există oameni, găsește utilizare în obiective precum: grădiniţe, școli sau săli de
sport și hale industriale de producţie și depozitare. Sistemul de încălzire prin
pardoseală poate fi utilizat cu succes în obiective istorice, muzee și biserici.
La combinaţia între sistemul de pardoseală și pompa de căldură cu funcţie
de răcire sau generator de apă răcită vara se poate reduce temperatura din
încăperi.
Acest mod de încălzire nu este utilizat numai în interior. Iarna poate fi utilizat
ca sistem de degivrare pentru curţi, a rampelor și a stadioanelor, lasând suprafeţele deschise fără urmă de zăpadă și gheaţă.

încălzirea
prin pardoseală

Încălzirea prin pardoseală – săli de sport

Încălzirea prin pardoseală – săli de sport
Construcţie
Conductele de încălzire sunt întinse pe spaţiul dintre structurile de lemn ale.
Sunt fixate cu ajutorul agrafelor de un strat special de izolaţie termică.
Elemente:
Conducte DiffuPex 20x2 mm sau 25x2,3 mm.
Distribuitoare industriale cu mai multe secţiuni 5/4” cu ventile pentru reglarea
hidraulică. Izolaţia sistemului Rolljet pe bază de plăci poliuretanice sau Faltjet
pe bază de spumă poliuretanică.
Încălzirea prin pardoseală în obiectivele industriale
Construcţie
Conducta Purmo cu diametru de 20x2 sau 25x2,3 mm este legată cu fașete din
plastic de armătura inferioară a pardoselii din beton armat. Tipul de armare,
izolaţia și grosimea plăcii trebuie proiectate de către constructor datorită
încărcărilor dinamice mari. Izolaţia se așază de obicei ca izolaţie de perimetru
sub placa de pardoseală. Controlul de construcţii îl poate însă scuti de această
obligaţie, la cererea investitorului.
Distribuitoare industriale cu mai multe secţiuni 5/4” cu ventile pentru reglarea
hidraulică.

Încălzirea prin pardoseală în obiectivele industriale

Încălzirea prin pardoseală în spaţii deschise
Construcţie
Ţevile de încălzire se dispun de obicei direct în beton, eventual în stratul de
nisip. Stratul de beton și de pavaj de deasupra conductelor ar trebui să fie de
15-20 cm, în funcţie de încărcarea prevăzută. Deoarece, de obicei, pământul nu
îngheaţă la adâncimi de peste 80 cm sub suprafaţa solului, se poate renunţa
la izolare.
Datorită nivelului constant de temperatură pe suprafaţă, distanţa dintre conductele de încălzire nu ar trebui să depășească 20 cm. Conducte de încălzire
DiffuPex 20x2 mm sau 25x2,3 mm.
Distribuitoare industriale cu mai multe secţiuni 5/4” cu ventile pentru reglarea
hidraulică.
Analizând rezistenţa de debit conducte trebuie luat în considerare faptul că
adăugarea unei substanţe împotriva îngheţului poate dubla rezistenţa debitului.

Încălzirea prin pardoseală în spaţii deschise

Încălzirea și răcirea prin pardoseală
Elemente
Pentru montarea unei instalaţii combinate de încălzire și răcire prin pardoseală
PURMO se utilizează ţeava PE-X 16x2 mm 17x2 mm 20x2 mm și ţeava multistrat PE-X/AL./PE-X sau PE-RT/AL./PE-RT 16x2 mm 17x2 mm 20x2 mm și izolaţia
Rolljet/Faltjet. Totul se acoperă cu un strat standard de șapă de aprox. 65 cm.
Distribuitoare pentru încălzirea prin pardoseală dotate cu ventile termostatice
adaptate pentru montarea capetelor termoelectrice și indicatori de debit.
Pentru reglare se utilizează un instrument de reglare combinat pentru încălzirea și răcirea prin pardoseală împreună cu senzorii aferenţi.
Cea mai mare încărcare termică a instalaţiei apare în timpul răcirii, deoarece
temperatura de alimentare trebuie stabilită și nu trebuie să ducă la formarea
de condens. Se au în vedere aprox. 15°C (nu mai puţin), în plus, diferenţa dintre
temperatura de alimentare și de retur are doar 2-3 K. Pentru astfel de condiţii
se calculează distanţa dintre ţevi. De obicei, sunt așezate destul de aproape, cu
o distanţă maximă de 100-150 mm.

Încălzirea şi răcirea prin pardoseală
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