
Armatura Premium + Systemy

„Cofloor“ system do instalacji
ogrzewania pod∏ogowego



„Cofloor” – system do instalacji ogrzewania
pod∏ogowego – zawiera wszystkie kompo-
nenty umo˝liwiajàce wykonanie niezawod-
nej, ekonomicznej i nowoczesnej instalacji
ogrzewania p∏aszczyznowego – w szczegól-
noÊci ogrzewania pod∏ogowego. W jego
sk∏ad wchodzà m. in. rozdzielacze ze stali
szlachetnej, rury, z∏àczki, regulatory i p∏yty
systemowe. 

System ogrzewania pod∏ogowego „Cofloor”
zosta∏ zaprojektowany dla domów jednoro-
dzinnych, biur i budynków u˝ytecznoÊci pu-
blicznej. 

Dobór i obliczenia instalcji za pomocà pro-
gramów firmy Oventrop, z uwzgl´dnieniem
wytycznych normy DIN EN 1264.

1 „Multidis SF” rozdzielacz 1” ze stali szla-
chetnej do instalacji ogrzewania pod∏ogo-
wego z funkcjami termostatycznej lub elek-
tronicznej regulacji temperatury pomiesz-
czenia; w rozdzielaczu zbierajàcym zinte-
growana armatura regulacyjno-pomiarowa
„Topmeter”.

2 „Multidis SF” rozdzielacz 1” ze stali szla-
chetnej, z w´z∏em regulacyjnym Oventrop
do regulacji temperatury zasilania i z odbior-
nikiem radiowym do regulacji temperatury
pomieszczenia.

„Cofloor” ogrzewanie pod∏ogowe; rozdzielacze
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1 W´ze∏ regulacyjny
W´ze∏ regulacyjny sta∏otemperaturowy
montowany przed rozdzielaczem „Multidis
SF” (ze stali szlachetnej), w instalacjach
ogrzewania pod∏ogowego sk∏adajàch si´
z 2 do 12 p´tli grzejnych. W´ze∏ jest wst´p-
nie zmontowany i sprawdzony; wyposa˝ony
w elektronicznà pomp´ obiegowà „Alpha”
firmy Grundfos, trójdrogowy zawór rozdzie-
lajàcy z regulatorem temperatury na prze-
k∏adce termoprzewodzàcej. Elektryczny re-
gulator przylgowy zabezpiecza instalacj´
ogrzewania pod∏ogowego przed niebez-
piecznym zawy˝eniem temperatury zasila-
nia.

2 Nap´dy nastawcze 
Elektrotermiczne i elektromotoryczne nap´-
dy nastawcze do regulacji temperatury po-
mieszczenia
W ofercie:
– nap´dy dwupo∏o˝eniowe
– nap´dy i regulatory ciàgle (proporcjonal-

ne (0–10 V)
– nap´dy i regulatory 3-punktowe (wspó∏-

pracujàce z automatykà pieca)

3 Termostat 230 V z zegarem 
i termostat 230 V lub 24 V.
Termostaty s∏u˝à do regulacji temperatury
pomieszczenia po doprowadzeniu genero-
wanego przez nie sygna∏u do nap´dów na-
stawczych. Termostat z zegarem pozwala
na programowane w czasie obni˝enie tem-
peratury (tzn. nocne os∏abienie). W zwy-
k∏ych termostatach funkcja ta jest uzyskiwal-
na po po∏àczeniu ich z oddzielnym zegarem
sterujàcym. 

4 Odbiornik radiowy, termostat pokojowy
z nadajnikiem
Sygna∏ sterujàcy do regulacji wydajnoÊci
ogrzewania pod∏ogowego przekazywany
jest drogà radiowà z termostatów pokojo-
wych do odbiornika. Dla dok∏adnej regulacji
temperatry pomieszczenia wystarczy nie-
wielka liczba impulsów nadawczych. Regu-
lacja falami radiowymi nadaje si´ zarówno
do wyposa˝enia istniejàcych jak równie˝ do
wykonywanych instalacji ogrzewaƒ pod∏o-
gowych.

Regulatory, nap´dy, termostaty
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1 Rury „Copex” / „Copipe” w Êrednicach 
14 x 2 i 16 x 2
„Copex” – rura z polietylenu sieciowego, PE-
-Xc, z warstwà antydyfuzyjnà 
„Copipe” – rura wielowarstwowa PE-
-Xc/AL/PE-X

2 Z∏àczki zaciskowe „Ofix K” / „Cofit S” 
„Ofix K” z∏àczki zaciskowe do ∏àczenia rur
„Copex”. Koƒcówka, pierÊcieƒ zaciskowy
i nakr´tka kapturowa z mosiàdzu. Nakr´tka
niklowana. 
„Cofit S” z∏àczki zaciskowe do rury wielowar-
stwowej „Copipe” (wymagane dok∏adne
ogradowanie wlotu rury). Koƒcówka z mo-
siàdzu odpornego na odcynkowanie, pier-
Êcieƒ zaciskowy i nak∏adka kapturowa z mo-
siàdzu. Nakr´tka niklowana.

3 P∏yty systemowe z wypustkami do osadze-
nia rur 14 i 16 mm (w rozstawach 5, 10, 15,
20, 25, 30 cm), przystosowana do estrichu
cementowego i p∏ynnego (przy dotrzymaniu
re˝imu technologicznego). 
Dwa wykonania: 
– p∏yta systemowa NP – 35 z izolacjà dêwi´-
koch∏onnà z EPS, WLG 040, gruboÊç 35 –
2 mm, 
– p∏yta systemowa NP z t∏oczonej folii PS,
uk∏adana na zwyk∏ych p∏ytach izolacyjnych
ciep∏o- i d˝wi´koch∏onnych dost´pnych na
rynku.

4 Dylatacja Êcienno-pod∏ogowa z pianki po-
lietylenowej, z folià klejàcà. 
Profil dylatacyjny z pianki polietylenowej, ze
stopkà samoprzylepnà. 
Rura ochronna z LDPE do ochrony rury
grzejnej w miejscu skrzy˝owania ze szczeli-
nà dylatacyjnà, wejÊcia do estrichu i wyjÊcia
do estrichu. 

5 No˝yce do rur do Êrednicy 20 mm.

6 Dybel kotwiàcy z tworzywa sztucznego do
mocowania rur na matach izolacyjnych, np:
przed rozdzielaczem i w otworach drzwio-
wych. 
Jarzmo kolanowe z tworzywa sztucznego do
uk∏adania i mocowania rur PE-X w zgi´ciach
90°, np. przed rozdzielaczem i w miejscach
zmiany poziomu posadzki. 
Marki punktów pomiarowych (z tworzywa
sztucznego) do zaznaczania punktów po-
miaru wilgotnoÊci estrichu.

7 P∏yta CD zawierajàca katalogi, prospekty,
dane techniczne i oprogramowanie do
liczenia instalacji.

Pozosta∏e informacje w „Katalogu ogólnym”,
rozdzia∏ 13.

Do uzyskania w:
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Rury, p∏yty systemowe, osprz´t
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