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Armatura i Systemy Premium
System „Cofloor” do suchej zabudowy

Informacje techniczno-monta˝owe

Dane techniczne

„Cofloor” – ogrzewanie pod∏ogowe z regulatorem naÊciennym
„Unibox”

„Copipe” – rura 14 x 2 mm do systemu suchej zabudowy 
„Cofloor”

Opis:
System „Cofloor” firmy Oventrop – w wersji do zabudowy suchej
– przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych
i biurowych. Du˝y wybór elementów systemu umo˝liwia wykonanie in-
stalacji grzewczej o sprawnoÊci dopasowanej do ˝àdanego zapotrze-
bowania. 
System mo˝e byç uk∏adany na stropach masywnych lub drewnianych
i przykryty suchà p∏ytà jastrychowà wzgl´dnie – po szczelnym pokry-
ciu instalacji folià polietylenowà – jastrychem mokrym, o ile spe∏nia on
wymagania okreÊlone normà DIN 18560.

Komponenty systemu:
Rura wielowarstwowa „Copipe” 14 x 2 mm.
P∏yty do zabudowy suchej do mocowania rur w ró˝nych rozstawach.
Blachy radiacyjne ciep∏oprzewodzàce (proste i zginajàce) do mocowa-
nia rury wielowarstwowej „Copipe” 14 x 2 mm.
TaÊmy brzegowe (dylatacja Êcienno-pod∏ogowa) oraz profile dylatacyj-
ne do wykonywania fug brzegowych i dylatacyjnych.

Pozosta∏y osprz´t do zastosowania przy rozk∏adaniu i mocowaniu:
– z∏àczki „Cofit S” i „Cofit P”, 
– rozdzielacze „Multidis SF” ze stali szlachetnej, armatura i ele-

menty do regulacji temperatury pomieszczenia, np. regulator na-
Êcienny „Unibox”, termostaty elektryczne, nap´dy nastawcze,
termostaty elektryczne z nadajnikiem radiowym,

– zestawy regulacyjne do regulacji temperatury zasilania.
– oprogramowanie do liczenia instalacji.

Opis produktu:
Rury wielowarstwowe „Copipe” (PE-Xc/AL/PE-X),
do zastosowania w instalacjach ogrzewania i/lub ch∏odzenia p∏aszczy-
znowego wzgl. do innych zastosowaƒ.
Rury i z∏àczki posiadajà dopuszczenie DVGW, nr rejestr. DW-
-8501AT2407.
Rura jest szczelna dyfuzyjnie.
Dopuszczalne ciÊnienie i temperatura: 
10 bar przy 95°C / 16 bar przy 20°C
Minimalny promieƒ gi´cia: 
5 x Êrednica zewn´trzna rury (gi´cie r´czne)
3 x Êrednica zewn´trzna rury (gi´cie mechaniczne z u˝yciem narz´dzi
zginajàcych)
DN Wymiary D∏ugoÊç zwoju Numer artyku∏u
10 14 mm x 2 mm 50 m 150 10 54
10 14 mm x 2 mm 100 m 150 01 54
10 14 mm x 2 mm 200 m 150 02 54

Zastosowanie:
„Copipe” – rury wielowarstwowe (PE-Xc/AL/PE-X), 
do zastosowania w instalacjach ogrzewania i ch∏odzenia p∏aszczyzno-
wego z cyrkulacjà wymuszonà.
Doczo∏owo spawana warstwa aluminiowa zapewnia szczelnoÊç dyfu-
zyjnà rury, co umo˝liwia monta˝ systemu z rur wykonanych z ró˝nych
materia∏ów bez koniecznoÊci rozdzia∏u instalacji. 
Du˝a elastycznoÊç rur u∏atwia sprawne rozk∏adanie ich tak˝e w niskich
temperaturach.
Rury wielowarstwowe „Copipe” posiadajà ni˝szy wspó∏czynnik rozsze-
rzalnoÊci termicznej od rur „Copex” z polietylenu PE-Xc i zdecydowa-
nie bardziej nadajà si´ do zastosowania w systemie suchej zabudowy.
Dok∏adne dane techniczne znajdujà si´ w „Danych technicznych”,
w prospektach „Combi-System” – technika prasowana oraz „Combi-
-System” – technika skr´cana.
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Schemat uk∏adu z rozdzielaczami „Multidis SF”
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Flächenheizung

Opis produktu:
P∏yty do zabudowy suchej
P∏yty do osadzania rury wielowarstwowej „Copipe” 14 x 2 mm (w bla-
chach radiacyjnych prostych i zaginajàcych). 
Do rozk∏adania rur w rozstawach 12,5 lub 25 cm.
Wykonane ze styropianu EPS, przewodnictwo cieplne WLG 035, gru-
boÊç 25 mm.
Maksymalne obcià˝enie ruchowe: 60 kN/m2

Klasa budowlana B1 wg DIN 4102
Wspó∏czynnik oporu cieplnego: R = 0,5 (m2 K)/W
Powierzchnia u˝ytkowa p∏yty: 1,00 m x 0,50 m = 0,5 m2

Dost´pne opakowanie: 10 p∏yt w opakowaniu foliowym. 
Art. nr 140 28 00 (= 1 p∏yta)

Blachy radiacyjne proste
Do osadzania rury wielowarstwowej „Copipe” 14 x 2 mm.
Z ocynkowanej blachy stalowej, z naci´ciami u∏atwiajàcymi skracanie
po d∏ugoÊci.
Do uk∏adania na p∏ycie do suchej zabudowy.
D∏ugoÊç: 998 mm
SzerokoÊç: 122 mm
GruboÊç: 0,4 mm
Dost´pne opakowanie: 48 szt. w kartonie.
Art. nr 140 28 50 (= 1 profil)

Blachy radiacyjne zaginajàce
Do osadzania rury wielowarstwowej „Copipe” 14 x 2 mm w miejscach
zmiany kierunku w uk∏adzie meandrujàcym, w rozstawie 12,5 cm.
Z ocynkowanej blachy stalowej, do uk∏adania na p∏ycie do suchej za-
budowy.
D∏ugoÊç: 110 mm
SzerokoÊç: 245 mm
GruboÊç: 0,5 mm
Dost´pne opakowanie: 25 szt. w kartonie.
Art. nr 140 28 55 (= 1 profil)

Zastosowanie:
P∏yty do zabudowy suchej, blachy radiacyjne proste i zaginajàce
P∏yty do zabudowy suchej s∏u˝à jednoczeÊnie jako izolacja ciepl-
na oraz konstrukcja noÊna dla obu rodzajów blach radiacyjnych. Spe-
cjalny sposób rozmieszczenia rowków na powierzchni p∏yt umo˝liwia
rozk∏adanie rury wielowarstwowej „Copipe” 14 x 2 mm w uk∏adzie me-
andrujàcym lub Êlimakowym.
P∏yty do zabudowy suchej umo˝liwiajà sprawne osadzanie i ∏àczenie
ze sobà obu rodzajów blach radiacyjnych. Zw´˝ane ku górze rowki,
w których umieszczane sà rury, zapewniajà pewne mocowanie rury
„Copipe” 14 x 2 mm. Do rozk∏adania rur wystarczy jedna osoba.
P∏yta jest wykonana w sposób umo˝liwiajàcy dochowanie obliczonych
wczeÊniej rozstawów rur.
Pokrywajàce znacznà cz´Êç powierzchni p∏yt blachy radiacyjne za-
pewniajà równomierne rozprowadzanie ciep∏a. Blachy sà fabrycznie
ponacinane (co u∏atwia skracanie na d∏ugoÊci), dzi´ki czemu mo˝liwe
jest optymalne rozmieszczenie instalacji na pod∏odze pomieszczenia.

Zaginajàce blachy radiacyjne zapewniajà nie tylko lepsze rozprowa-
dzenie ciep∏a na obrze˝ach instalacji, lecz tak˝e optymalne poprowa-
dzenie rury „Copipe” (zw∏aszcza w uk∏adzie meandrujàcym).

Schemat uk∏adu z regulatorem „Unibox”

Wymiary p∏yty do zabudowy suchej

Blacha radiacyjna zaginajàca

Blacha radiacyjna prosta
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Opis produktu:
TaÊma brzegowa (dylatacja Êcienno-pod∏ogowa)
z pianki polietylenowej, z naci´ciami u∏atwiajàcymi skracanie wysoko-
Êci. TaÊma kompensuje ruchy jastrychu o wi´cej ni˝ 5 mm (wywo∏ane
rozszerzalnoÊcià termicznà), zgodnie z normami DIN EN 1264-4,
DIN 18560-2.

Naklejona zak∏adka z folii do uszczelniania styku taÊmy brzegowej
z p∏ytà systemowà.

Przystosowana do jastrychów cementowego lub samopoziomujàce-
go, spe∏niajàcych odpowiednie normy, oraz do systemu zabudowy su-
chej.
WysokoÊç: 150 mm, gruboÊç: 10 mm 
D∏ugoÊç rolki: 25 m
Dost´pne opakowanie: 8 rolek w opakowaniu foliowym (=200 m)
Art. nr 140 20 90 (= 1 rolka)

Zastosowanie:
TaÊma brzegowa (dylatacja Êcienno-pod∏ogowa)
Do wykonywania dêwi´koch∏onnych fug dylatacyjnych mi´dzy jastry-
chem a Êcianà pomieszczenia. Elastyczna taÊma brzegowa w wystar-
czajàcym stopniu kompensuje ruchy p∏yty jastrychowej wywo∏ane np.
rozszerzalnoÊcià termicznà.
Dzi´ki wykonaniu z nienasiàkliwej pianki taÊma zachowuje swoje w∏a-
ÊciwoÊci tak˝e po po∏o˝eniu jastrychu.

Naklejona folia zapobiega wnikaniu jastrychu pod warstwy izolacyjne.
TaÊma brzegowa przystosowana jest do po∏o˝enia jastrychów cemen-
towego lub samopoziomujàcego lub do zastosowania w systemie za-
budowy suchej.

Specjalne naci´cia umo˝liwiajà ∏atwe usuni´cie cz´Êci dylatacji wysta-
jàcej po wykonaniu kompletnej pod∏ogi. 

Opis produktu:
Profil dylatacyjny
z pianki polietylenowej, okleinowany warstwà z tworzywa sztucznego,
ze stopkà samoprzylepnà.

Kompensuje ruchy jastrychu wywo∏ane np. rozszerzalnoÊcià termicz-
nà, zgodnie z normami DIN EN 1264-4, DIN 18560-2.
WysokoÊç: 120 mm, gruboÊç 10 mm 
D∏ugoÊç: 1,20 m
Dost´pne opakowanie: 20 sztuk w kartonie (=24 m).
Art. nr 140 20 91 (= 1 profil dylatacyjny).

Zastosowanie:
Profil dylatacyjny
Do wykonywania fug dylatacyjnych np. nad dylatacjami konstrukcyjny-
mi lub w przejÊciach mi´dzy pomieszczeniami. Konstrukcja profilu za-
pewnia niezawodny rozdzia∏ p∏yt jastrychowych. 
Samoprzylepna stopka u∏atwia monta˝ i trwale mocuje profil na górnej
warstwie izolacyjnej.
Nienasiàkliwy profil dylatacyjny zachowuje swoje w∏aÊciwoÊci tak˝e
po po∏o˝eniu jastrychu. 

Opis produktu:
P∏yta wyrównawcza
Do uk∏adania w strefach przed rozdzielaczem lub niepokrytych p∏ytà
systemowà.
Wykonana ze styropianu (EPS), przewodnictwo cieplne: WLG 035,
gruboÊç: 25 mm.
Maksymalne obcià˝enie ruchowe: 75 kN/m2

Klasa budowlana B1 wg DIN 4102
Wspó∏czynnik oporu cieplnego: R = 0,71 (m2 K)/W
Powierzchnia u˝ytkowa p∏yty: 1,00 m x 0,50 m = 0,5 m2

Dost´pne opakowanie: 19 p∏yt w kartonie (= 9,5 m2)
Art. nr 140 28 57 (= 1 p∏yta)

Wymiary taÊmy brzegowej

Wymiary profilu dylatacyjnego

Wymiary p∏yty wyrównawczej

Folia pokrywajàca
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Zastosowanie:
P∏yta wyrównawcza
Do uk∏adania na tych fragmentach pod∏ogi, których nie da si´ ca∏-
kowicie przykryç p∏ytami do zabudowy suchej, np. tu˝ przy Êcia-
nach.

W miejscach zbiegania si´ wielu rur mo˝na po∏o˝yç p∏yty wyrów-
nawcze, w których no˝em termicznym wycina si´ rowki do moco-
wania rur.

Opis produktu:
Folia pokrywajàca
z polietylenu PE. 
Rozk∏adana jako warstwa rozdzielajàca przed po∏o˝eniem jastry-
chu.
GruboÊç: 0,2 mm, wymiary: 25 m x 4 m
Dost´pne opakowanie: rolka.
Art. nr 140 28 95 (= 1 rolka)

Zastosowanie:
Folia pokrywajàca
Foli´ pokrywajàcà stosuje si´ do oddzielenia instalacji wykonanej
w systemie zabudowy suchej od warstwy jastrychu. Chroni ona bla-
chy radiacyjne przed zetkni´ciem z jastrychem oraz umo˝liwia „Êli-
zganie si´” obu warstw. Przy zastosowaniu jastrychu mokrego
uniemo˝liwia ona ponadto przesiàkanie wody z jastrychu do war-
stwy izolacyjnej. 

Opis produktu:
Nó˝ termiczny do ci´cia p∏yt
Narz´dzie r´czne do wycinania rowków s∏u˝àcych do osadzania
rur.
Kabel o d∏ugoÊci 2 m zakoƒczony wtyczkà.
Czas nagrzewania koƒcówki tnàcej wynosi ok. 6–8 sek.
Napi´cie sieciowe: 230V – 50 Hz
Moc: 60 W
Klasa ochrony: II
Art. nr 140 28 91 (= 1 urzàdzenie)

Zastosowanie:
Nó˝ termiczny do ci´cia p∏yt
Nó˝ termiczny stosuje si´ do wycinania rowków w p∏ycie wyrów-
nawczej.

Opis produktu:
Marki (znaczniki) punktów pomiarowych
z tworzywa sztucznego.
Do oznaczenia punktów pomiaru wilgotnoÊci jastrychu.
Komplet zawiera 5 sztuk.
Dost´pne opakowanie: 10 kompletów w kartonie.
Art. nr 140 90 90 (=1komplet / 5 sztuk)

Zastosowanie:
Marki (znaczniki) punktów pomiarowych
Do zaznaczania punktów pomiaru (wartoÊci) wilgoci resztkowej
ogrzanego jastrychu cementowego lub gipsowego.

Umieszczenie marek punktów pomiarowych w odpowiednich miej-
scach, np. w ∏uku rury, pozwoli uniknàç uszkodzenia rury przy na-
wiercaniu próbek.

Normy i przepisy:

EnEV Rozporzàdzenie o oszcz´dnym gospodarowaniu
energià 

DIN V 4108-6 Izolacja cieplna a oszcz´dne gospodarowanie
energià w budynkach

DIN V 4701-10 Ocena energetyczna instalacji
VOB Znormalizowane zasady zlecania i wykonywania

robót budowlanych; cz´Êç C
DIN EN 1264 Systemy i komponenty instalacji ogrzewania pod-

∏ogowego
DIN EN 12831 Instalacje grzewcze w budynkach – Metody obli-

czania zapotrzebowania ciep∏a 
DIN EN 13163 Materia∏y u˝ywane w izolacjach cieplnych w bu-

dynkach – wyroby ze styropianu
DIN 4102 OdpornoÊç ogniowa materia∏ów i cz´Êci budowla-

nych 
DIN 4108 Izolacja cieplna a oszcz´dne gospodarowanie

energià w budynkach
DIN 4109 Ochrona przed ha∏asem w budownictwie wysoko-

Êciowym
DIN 18164 Spienione tworzywa sztuczne jako materia∏y izola-

cyjne w budownictwie 
DIN 18195 Izolacje przeciwwilgociowe budynków
DIN 18202 Tolerancje w zakresie budownictwa wysokoÊcio-

wego
DIN 18336 Prace uszczelniajàce
DIN 18560 Jastrychy budowlane

Instalacja i monta˝:
Projektowanie, obliczenia
Przed przystàpieniem do monta˝u instalacji ogrzewania p∏aszczy-
znowego „Cofloor” firmy Oventrop nale˝y obliczyç zapotrzebowa-
nie na ciep∏o i okreÊliç na tej podstawie moc urzàdzeƒ.
Firma Oventrop udost´pnia przydatne w tym zakresie oprogramo-
wanie na CD lub na stronie internetowej www.oventrop.pl. Umo˝li-
wia ono zaprojektowanie systemu ogrzewania p∏aszczyznowego
„Cofloor” przy zachowaniu wymogów okreÊlonych normami
DIN 1264 i EnEV. Oprócz wyników obliczeƒ program drukuje zesta-
wienia materia∏owe. 

Wytyczne przepisów budowlanych
Zgodnie z normà DIN EN 1264-4 instalacje ogrzewania pod∏ogowe-
go zamontowaç mo˝na dopiero po zakoƒczeniu prac porzàdko-
wych w pomieszczeniu oraz po zamontowaniu okien i drzwi ze-
wn´trznych budynku (dla unikni´cia przeciàgów).

Zgodnie z normà DIN 18560-2, rozdzia∏ 4 – „Wymagania budowla-
ne”, muszà zostaç spe∏nione dalsze warunki odnoÊnie warstwy no-
Ênej pod∏o˝a, na którym ma byç montowana instalacja. Sà to m. in.:
– wystarczajàco sucha posadzka betonowa 
– wyrównana powierzchnia i brak wzniesieƒ punktowych, rurocià-

gów itp., które mog∏yby spowodowaç powstanie wypaczeƒ i/lub
wahaƒ gruboÊci warstwy jastrychu

– stabilne przymocowanie instalacji rurowych do posadzki betono-
wej i wyrównanie powierzchni np. poprzez po∏o˝enie warstwy wy-
równujàcej (materia∏y luêne (sypkie, niezwiàzane) sà niedozwolo-
ne).

– utworzenie liniowo prostych szczelin dylatacyjnych 

Dopuszczalne wahania wysokoÊci i spadku okreÊla norma
DIN 18202.

Zgodnie z normà DIN 18195 przed po∏o˝eniem jastrychu nale˝y
wykonaç izolacje przeciwwilgociowe zabezpieczajàce instalacj´
przed wilgocià oraz wodà nienaporowà (np. w przypadku pod∏ogi
na gruncie). Uszczelnienia z PVC lub tworzyw zawierajàcych mas´
bitumicznà muszà zostaç pokryte folià polietylenowà, jeÊli zastoso-
wane materia∏y izolacyjne wykonane sà z polistyrenu. 
JeÊli stropy masywne na pi´trach zawierajà jeszcze wilgoç resztko-
wà, nale˝y pod ca∏y system ogrzewania p∏aszczyznowego dodat-
kowo zamontowaç warstw´ przeciwwilgociowà, aby zapobiec póê-
niejszemu powstawaniu wad budowlanych.

Wszystkie Êrodki podj´te w celu wykonania niezb´dnego uszczel-
nienia muszà zostaç zatwierdzone przez inspektora nadzoru bu-
dowlanego.
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Anfang der Platte

Rest der Platte

„Multidis SF” – rozdzielacz ze stali szlachetnej w szafce

Uk∏adanie taÊmy brzegowej

Uk∏adanie p∏yty do zabudowy suchej

Opis produktu:
B´ben do rozwijania rury
do rur „Copex” z polietylenu PE-X i rur wielowarstwowych „Copipe”.
Art. nr 140 20 96

Zastosowanie:
B´ben do rozwijania rury
U∏atwia rozk∏adanie rur „Copex” z polietylenu PE-X i rur wielowarstwo-
wych „Copipe”, zw∏aszcza w przypadku rozk∏adania rur przez jednà
osob´. 

Rozdzielacz
Przed roz∏o˝eniem systemu ogrzewania i ch∏odzenia p∏aszczyznowe-
go „Cofloor” nale˝y we w∏aÊciwym miejscu umieÊciç rozdzielacz „Mul-
tidis SF” ze stali szlachetnej. Przy doborze szafki rozdzielaczowej na-
le˝y uwzgl´dniç wielkoÊç dodatkowych elementów, takich jak np. na-
p´dy nastawcze, przy∏àcze pràdu, listwy rozdzielcze, licznik ciep∏a,
modu∏ regulacyjny z pompà i in..

Ew. regulacja temperatury w pojedynczych pomieszczeniach wyma-
gaç b´dzie pod∏àczenia pràdu i okablowania termostatów pokojo-
wych.

Modu∏ „Unibox”
JeÊli do regulacji temperatury zastosowany b´dzie modu∏ „Unibox”, to
nale˝y go zamocowaç w Êcianie przed roz∏o˝eniem p´tli grzewczej.
Korzystne mo˝e okazaç si´ pod∏àczenie przy∏àcza powrotu do prawej
strony modu∏u jeszcze przed zamontowaniem kasety „Unibox-a”
w Êcianie pomieszczenia.

TaÊma brzegowa
Wzd∏u˝ Êcian i innych pionowych elementów konstrukcyjnych nale˝y
u∏o˝yç taÊm´ brzegowà. Musi ona si´gaç od warstwy noÊnej pod∏o˝a
a˝ do górnej kraw´dzi gotowej pod∏ogi. W przypadku izolacji wielowar-
stwowej dylatacj´ mo˝na roz∏o˝yç przed na∏o˝eniem ostatniej warstwy
izolacji.

W celu precyzyjnego u∏o˝enia taÊmy brzegowej w za∏amaniach, zale-
ca si´ naci´cie jej – od wypuk∏ej strony – do po∏owy gruboÊci.

Zak∏adka z folii klejàcej przymocowana trwale do taÊmy brzegowej s∏u-
˝y do uszczelnienia jej styku z p∏ytami systemowymi.
Specjalne naci´cia u∏atwiajà oderwanie paska taÊmy wystajàcego po-
nad gotowà pod∏og´. 

Izolacja cieplna i dêwi´koch∏onna
Zastosowanie p∏yty do suchej zabudowy nie zwi´ksza dêwi´koch∏on-
noÊci przegrody budowlanej. Ze wzgl´dów statycznych nie mo˝na sto-
sowaç mi´kkich p∏yt dêwi´koch∏onnych w po∏àczeniu z p∏ytami do za-
budowy suchej. Nale˝y równie˝ przestrzegaç wytycznych producenta
suchej p∏yty jastrychowej.

Przy zastosowaniu jastrychu mokrego nale˝y na wylewce betonowej
roz∏o˝yç izolacj´ cieplnà i dêwi´koch∏onnà zgodnie z obliczeniami.
P∏yty izolacji nale˝y uk∏adaç ÊciÊle obok siebie, tak, aby nie powstawa-
∏y mi´dzy nimi szczeliny. Izolacje wielowarstwowe nale˝y rozk∏adaç
„na zak∏adk´”. JeÊli warunki to umo˝liwiajà – izolacja dêwi´koch∏on-
na powinna byç uk∏adana pod izolacjà cieplnà.

Poczàtek p∏yty

Koƒcówka p∏yty
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P∏yty do zabudowy suchej, blachy radiacyjne
P∏yty do zabudowy suchej nale˝y rozk∏adaç d∏u˝szym bokiem wzd∏u˝
d∏u˝szej Êciany pomieszczenia, dbajàc jednoczeÊnie o to, aby p∏yty
ÊciÊle do siebie przylega∏y. Ostatnià p∏yt´ w rz´dzie przyciàç do pasu-
jàcego rozmiaru, a odci´tà jej cz´Êç u˝yç do rozpocz´cia nast´pnego
rz´du p∏yt. W razie potrzeby przyciàç t´ cz´Êç p∏yty dopasowujàc row-
ki, w których osadzane sà blachy radiacyjne, do przebiegu rowków
w p∏ytach sàsiedniego rz´du.
Na niepokrytych obrze˝ach pomieszczenia oraz w strefie przed roz-
dzielaczem nale˝y zastosowaç p∏yty wyrównawcze.
Nast´pnie – w zale˝noÊci od sposobu rozk∏adania rur (uk∏ad meandru-
jàcy lub Êlimakowy) – osadza si´ w p∏ycie proste lub zaginajàce blachy
radiacyjne. Naci´cia wykonane w prostych blachach radiacyjnych u∏a-
twiajà skracanie ich po d∏ugoÊci. Blachy radiacyjne pe∏nià dodatkowà
funkcj´ – wià˝à ze sobà p∏yty systemowe (wykonane sà one bez felcu
na obrze˝ach).
Zak∏adk´ z folii klejàcej przymocowanà do taÊmy brzegowej odchyla
si´ i przykleja do p∏yty systemowej. 

Rozk∏adanie rur
Nast´pnà czynnoÊcià jest równe i zgodne z projektem roz∏o˝enie rur.
W systemie zabudowy suchej wskazane jest u˝ycie rury wielowarstwo-
wej „Copipe” 14 x 2 mm, poniewa˝ jej wspó∏czynnik rozszerzalnoÊci
jest wyraênie ni˝szy od wykazywanego przez rur´ „Copex” z polietyle-
nu PE-Xc.
Rozk∏adanie rur u∏atwia b´ben do rozwijania rur.
Proste blachy radiacyjne nale˝y osadzaç w p∏ycie tylko na odcinkach,
na których rura przebiegaç b´dzie w linii prostej. Blacha powinna koƒ-
czyç si´ zanim zaczniemy zmieniaç kierunek przebiegu rury (np. na ∏u-
ku). Przy skracaniu blach nale˝y zwróciç uwag´ na g∏adkie wykoƒcze-
nie ci´cia. Nierówno zakoƒczone brzegi blach mog∏yby uszkodziç ru-
r´ poruszajàcà si´ pod wp∏ywem zmian temperatury. Styki p∏yt do za-
budowy suchej powinny byç przekryte blachami radiacyjnymi. 

Do wycinania kana∏ów w g∏adkich p∏ytach izolacyjnych (np. wyrów-
nawczych lub wype∏niajàcych fragmenty pod∏ogi niepokryte p∏ytà sys-
temowà) s∏u˝y nó˝ termiczny. Nó˝ mo˝e byç te˝ u˝yty do naci´cia do-
datkowych kana∏ów w p∏ycie systemowej, np. w miejscu wyprowadze-
nia rur dolotowych.

Na ca∏à powierzchni´ gotowej instalacji pod∏ogowej rozk∏ada si´ foli´
polietylenowà o gruboÊci 0,2 mm. Pojedyncze pasma folii nale˝y roz-
k∏adaç tak, aby kolejne pasmo zachodzi∏o na poprzednie. Przy zasto-
sowaniu jastrychu samopoziomujàcego styki folii nale˝y dodatkowo
uszczelniç taÊmà samoprzylepnà. Aby zapobiec przenikaniu jastrychu
lub wody z jastrychu pod izolacj´ równie˝ przy Êcianach pomieszcze-
nia – nale˝y uszczelniç taÊmà tak˝e styki folii rozdzielajàcej z folià ta-
Êmy brzegowej.

Sposoby rozk∏adania rur, wskazówki
Rury mo˝na mocowaç na ró˝ne sposoby – np. w uk∏adzie Êlimako-
wym. Uk∏ad ten nale˝y wybraç zawsze w przypadku, kiedy do regula-
cji temperatury u˝yty zostanie modu∏ „Unibox”. Uk∏ad taki zapewnia
równomierne rozprowadzanie ciep∏a.
W uk∏adzie meandrujàcym temperatura odczuwana na powierzchni
pod∏ogi obni˝a si´ od zasilania do powrotu. Tego sposobu rozk∏adania
rur nie zaleca si´ przy instalacjach z modu∏em „Unibox”.

Zale˝nie od miejscowych warunków korzystne mo˝e okazaç si´ zasto-
sowanie ró˝nych uk∏adów, tak˝e uk∏adów mieszanych.
W strefach zagi´ç i nawrotów nale˝y zachowaç minimalny promieƒ
gi´cia, tj. 5 x Êrednica zewn´trzna rury (przy r´cznym nadawaniu
kszta∏tu). Przy u˝yciu narz´dzia zginajàcego mo˝na w przypadku rury
wielowarstwowej „Copipe” osiàgnàç promieƒ gi´cia 3 x Êrednica ze-
wn´trzna rury.

Uszkodzone (np. prze∏amane) miejsca wielowarstwowej rury „Copipe”
nale˝y wyciàç, a nast´pnie po∏àczyç rur´ przy u˝yciu z∏àczek (nypel
podwójny „Cofit S” + 2 rodzaje z∏àczek skr´canych do gwintu ze-
wn´trznego „Cofit S” lub z∏àczki prasowane „Cofit P”).

Z∏àcze nale˝y zabezpieczyç przed bezpoÊrednim kontaktem z jastry-
chem, np. przez owini´cie jej folià polietylenowà. Pozycja z∏àcza musi
zostaç naniesiona na powykonawczà dokumentacj´ instalacji.

W podobny sposób mo˝na tak˝e w razie potrzeby przed∏u˝aç rury.

Zgi´cia 90° w uk∏adzie Êlimakowym

Mocowanie rur w uk∏adzie Êlimakowym

Mocowanie rur w uk∏adzie meandrujàcym
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Rozplanowanie p´tli grzewczych i fug dylatacyjnych

Struktura pod∏ogi z p∏ytà do suchej zabudowy

1  Bodenkonstruktion

2  Randdämmstreifen

3  Trockenbauelement

4  Wärmeleitlamelle

5  „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr 14 x 2 mm

6  Abdeckfolie aus PE 0,2 mm

7  Lastverteilschicht 2 x 12,5 mm, z.B. Fermacell

8  Bodenoberbelag

Fugi dylatacyjne
Przebieg szczelin dylatacyjnych konstrukcji noÊnej stropu nale˝y od-
tworzyç planujàc przebieg fug dylatacyjnych w jastrychu grzewczym
(mokrym lub z p∏yty jastrychu suchego). 
Przy zastosowaniu jastrychu cementowego lub bezwodnego wymaga-
ne jest, zgodnie z normà DIN EN 1264-4, wykonanie dodatkowych fug
dylatacyjnych, jeÊli powierzchnia p∏yty jastrychu wyniesie wi´cej ni˝ 
40 m2 lub d∏ugoÊç którejÊ z kraw´dzi wi´cej ni˝ 8 m. W zale˝noÊci
od wskazówek producenta jastrychu fugi dylatacyjne nale˝y wykonaç
tak˝e w przejÊciach mi´dzy pomieszczeniami oraz w miejscach skoko-
wej zmiany poziomu posadzki, czyli w miejscach, gdzie mog∏oby
dojÊç do powstania p´kni´ç.

Profil dylatacyjny firmy Oventrop spe∏nia wszelkie wymogi stawiane
konstrukcji fugi dylatacyjnej.
Profil dylatacyjny mocuje si´ na jego samoprzylepnej stopce, na folii
okrywajàcej p∏yty izolacji.
Profil dylatacyjny odcina si´ po u∏o˝eniu i wyschni´ciu jastrychu tu˝
nad jego powierzchnià. Rysunek fug dylatacyjnych w p∏ycie jastrychu
powinien zostaç odtworzony przy planowaniu przebiegu elastycznych
fug pokrycia pod∏ogi (np. p∏ytek ceramicznych).
W przypadku monta˝u systemu zabudowy suchej Oventrop pokrytego
suchà p∏ytà jastrychowà w pomieszczeniach, których d∏ugoÊç nie
przekracza 20 m – wymagane jest jedynie wykonanie fug brzegowych
(prz u˝yciu taÊmy brzegowej). Nale˝y przestrzegaç wytycznych poda-
wanych przez producentów suchej p∏yty jastrychowej.

Pod∏àczenie instalacji, próby instalacji
Do ∏àczenia rury wielowarstwowej „Copipe” z króçcami rozdzielacza
„Multidis” ze stali nierdzewnej lub modu∏u „Unibox” u˝ywa si´ z∏àczek
skr´canych „Cofit S”. Nale˝y przy tym przestrzegaç wytycznych mon-
ta˝u.

Przed po∏o˝eniem jastrychu nale˝y przeprowadziç prób´ ciÊnieniowà
zgodnie z normà DIN EN 1264-4, stosujàc ciÊnienie dwukrotnie wy˝sze
od ciÊnienia roboczego, nie wy˝sze jednak ni˝ 6 bar. Po przeprowa-
dzeniu próby nale˝y sporzàdziç odpowiedni protokó∏ pokontrolny. Od-
powiedni formularz znaleêç mo˝na w Internecie na stronie www.oven-
trop.pl.
Rury nale˝y chroniç przed zamarzaniem. 
Systemowe p∏yty izolacyjne wzgl´dnie dodatkowa warstwa izolacyj-
na powinny dok∏adnie przylegaç do pod∏o˝a. Wzniesienia nale˝y likwi-
dowaç, np. przybijajàc je gwoêdêami z tworzywa sztucznego, dyblami
przytwierdzajàcymi lub przyklejajàc odstajàce fragmenty do pod∏o˝a.
W ka˝dym mieszkaniu, wzgl´dnie na ka˝dych 200 m2 powierzchni ja-
strychu nale˝y wyznaczyç co najmniej 3 punkty pomiaru wilgotnoÊci
jastrychu. Wskazane jest umieszczanie co najmniej jednego punktu
pomiarowego w ka˝dym pomieszczeniu.

Umieszczenie marek (znaczników) punktów pomiarowych w odpo-
wiednich punktach (np. wewnàtrz ∏uku rury przy zmianie kierunku
przebiegu) pozwoli uniknàç uszkodzenia rury przy nawierceniu pró-
bek.

Jastrych mokry, suche p∏yty jastrychowe 
Przed po∏o˝eniem jastrychu rury ogrzewania p∏aszczyznowego nale˝y
nape∏niç wodà z ew. domieszkà substancji zapobiegajàcej zamarza-
niu. W instalacji nale˝y przy tym utrzymywaç ciÊnienie kontrolne jak
podczas próby ciÊnieniowej.
U˝yty jastrych cementowy lub samopoziomujàcy powinien spe∏niaç
wymogi okreÊlone w obowiàzujàcych normach i przepisach oraz od-
powiadaç wczeÊniejszym obliczeniom. GruboÊç przekrycia rury wyno-
si z regu∏y 45 mm. Przy nak∏adaniu jastrychu nale˝y przestrzegaç wy-
tycznych jego producenta.
Dozwolone jest stosowanie wszelkich domieszek do jastrychu grzew-
czego, o ile sà one dopuszczone przez producenta rur z polietylenu
PE-X – np. domieszek poprawiajàcych przewodnictwo cieplne, ela-
stycznoÊç czy tych skracajàcych czas schni´cia; równie˝ domieszek
do jastrychu cienkopow∏okowego s∏u˝àcego do pokrywania rur grzew-
czych warstwà o gruboÊci 30 mm.
Do systemu zabudowy suchej stosuje si´ przede wszystkim gotowe,
suche p∏yty jastrychowe o gruboÊci 12,5 mm (produkowane np. przez
firm´ Fermacell). Rozk∏ada si´ je dwuwarstwowo z przesuni´ciem sty-
ku (styki p∏yt z górnej warstwy nie powinny pokrywaç si´ ze stykami
p∏yt z warstwy dolnej). Przy obróbce p∏yt nale˝y przestrzegaç wytycz-
nych producenta. Temperatur´ zasilania nale˝y ustawiç tak, aby tem-
peratura pod p∏ytami jastrychowymi nie przekracza∏a 45°C. Dodatko-
wo u∏o˝one warstwy izolacyjne muszà wykazywaç si´ wytrzyma∏oÊcià
co najmniej 150 kPa.

1 P∏yta konstrukcyjna

2 TaÊma brzegowa

3 P∏yta do suchej zabudowy

4 Blachy radiacyjne

5 „Copipe” rura wielowarstwowa 14 x 2 mm

6 Folia zakrywajàca z PE 0,2 mm

7 Warstwa przekazujàca obcià˝enie 2 x 12,5 mm, np. firmy Fermacell

8 Pokrycie pod∏ogi
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Uruchomienie instalacji
Poszczególne obiegi grzewcze nale˝y zrównowa˝yç hydraulicznie
zgodnie z wczeÊniejszymi wyliczeniami.

W przypadku u˝ycia jastrychów cementowego lub bezwodnego
nale˝y, przed po∏o˝eniem pokrycia pod∏óg, przeprowadziç próbne
nagrzewanie i sporzàdziç odpowiedni protokó∏. Odpowiedni formu-
larz z opisem sposobu post´powania znajduje si´ w Internecie
na stronie www.oventrop.pl. 

Nagrzewanie rozpoczàç najwczeÊniej:
-21 dni po po∏o˝eniu jastrychu cementowego
-7 dni po po∏o˝eniu jastrychu bezwodnego.

Nagrzewaç powoli!
3 dni z temperaturà zasilania ok. 25°C, a potem
4 dni z maksymalnà temperaturà obliczeniowà (maksymalnie 55°C)

Temperatur´ zasilania reguluje si´ przy u˝yciu automatyki kot∏a.
Nastawy zaworów powinny umo˝liwiaç osiàgni´cie we wszystkich
obiegach instalacji przep∏ywu obliczeniowego.

W przypadku instalacji ogrzewania pod∏ogowego wykonanej
przy zastosowaniu jastrychu cementowego lub bezwodnego do-
puszczalna maksymalna temperatura w bezpoÊrednim sàsiedztwie
rury grzewczej nie mo˝e przekraczaç 55°C.
Odbiegajàce treÊcià wytyczne producenta jastrychu majà priorytet
przed podanymi w niniejszej broszurze.
Materia∏y pokryciowe przewidziane do u∏o˝enia na pod∏odze nad
instalacjà ogrzewania pod∏ogowego powinny posiadaç stosowne
upowa˝nienie ich producenta. Przed po∏o˝eniem niektórych pokryç
pod∏ogowych wymagane jest dodatkowe, „wst´pne” podgrzanie
jastrychu. W sposobie post´powania oraz przy sporzàdzaniu pro-
toko∏u podgrzania wst´pnego nale˝y przestrzegaç wytycznych pro-
ducenta pokrycia pod∏óg.

Maksymalne temperatury na powierzchni pod∏ogi wynoszà:
29°C w holach i na korytarzach,
35°C w strefach brzegowych,
33°C w ∏azienkach.

Wg DIN 1264-4 próbne nagrzewanie instalacji wymagane jest rów-
nie˝ w przypadku typowej instalacji ogrzewania w systemie suchej
zabudowy, tj. z u˝yciem suchych p∏yt jastrychowych. Mo˝na je roz-
poczàç z chwilà po∏o˝enia p∏yt. Nale˝y przestrzegaç wytycznych
producenta suchych p∏yt jastrychowych odnoÊnie dopuszczalnej
temperatury zasilania.

Zalety systemu:
– kompletny system z jednej r´ki, od modu∏ów trzykot∏owych kot∏o-

wych po termostaty pokojowe
– pewne mocowanie rury wielowarstwowej „Copipe” 14 x 2 mm
– rozk∏adanie rur si∏ami jednego pracownika, zw∏aszcza z u˝yciem

b´bna do rozwijania rury
– szybkie i ∏atwe rozk∏adanie rur dzi´ki ∏atwoÊci dotrzymywania pro-

jektowanych rozstawów rur
– mniejsza gruboÊç instalacji w porównaniu z instalacjami wykona-

nymi z u˝yciem jastrychu mokrego 
– optymalne rozprowadzenie ciep∏a dzi´ki dwóm rodzajom blach

radiacyjnych
– ∏atwe skracanie blach radiacyjnych dzi´ki specjalnym naci´ciom

(bez koniecznoÊci u˝ycia narz´dzi)
– suche p∏yty jastrychowe umo˝liwiajàce chodzenie po pod∏odze

natychmiast po zamontowaniu instalacji ogrzewania p∏aszczy-
znowego

– przystosowanie równie˝ do monta˝u na powierzchniach piono-
wych

– szeroki zakres gwarancji


