projektovanie I dodávka materiálov I montáž

Vytvárame zdravú tepelno-vlhkostnú mikroklímu v budovách

DESATORO KAPILÁRNYCH ROHOŽÍ
1.) Kapilárne rohože inštalujeme do podláh, stien a stropov. Zapájanie je do rozvodov podľa Tichelmanna.

2.) Jeden okruh kapilárnych rohoží môže mať maximálne 20 m²
3.) Výrobný modul/šírka kapilárneho segmentu (KS) je nemenný 0,55 m
Výrobné moduly rozdeľujeme podľa typu na typ H a typ U
4.) Max. dĺžka kapilárneho segmentu 3m. Nikdy nekombinovať krátke a dlhé kapilárne rohože spolu.
Max. do 30% dĺžky (príklad: KS 2700 v kombinácii s min. dĺžkou segmentu KS 1900).
5.) Prívodné a vratné potrubia sa nemôžu križovať
6.) Kapilárne segmenty umiestňujeme na konštrukcie (podlahy, steny, stropy) 10 až 15 cm
od okraja konštrukcie
7.) Prívod do kapilárnych rohoží navrhujeme vždy od ochladzovanej/obvodovej steny s oknom
8.) Vykurovací výkon kapilárnych rohoží je max. 250 W/m²
Chladiaci výkon kapilárnych rohoží je max. 80 W/m²
9.) Objem vody v systéme 0,1 l /m²
Objem vody v rozvodoch 0,2 l/m²

SKLADBA KONŠTRUKCIÍ
S KAPILÁRNYMI ROHOŽAMI

10.) Prevádzkové teploty a tlak

Tabuľka č.1
Max. prevádzková teplota

°C

45

Min. prevádzková teplota

°C

16

Min. montážna teplota

°C

6

Odporúčaný prevádzkový tlak

bar

0,5 až 2

MJ

Hodnota

Zhrnutie bodov 1 až 10:
Vlastnosti výrobku
1. Inštalácia - podlahy, steny, stropy; Tichelmann
2. Max. plošný rozmer jedného okruhu

m²

20

3. Výrobná šírka kapilárnej rohože

m

0,55

4. Max. dĺžka kapilárnej rohože

m

3

5. Zákaz križovania prívodu a spiatočky

-

-

6. Uloženie 10 až 15 cm od okraja konštrukcie

-

-

7. Prívod vždy na ochladzovanej stene

-

-

8. Merný výkon kapilárneho systému

-

-

- vykurovanie

W/m² max. 250

- chladenie

W/m²

max. 80

l/m²

0,1

l/m²

0,2

-

-

9. Objem vody v systéme
Objem vody v rozvodoch
10. Prevádzkové teploty a tlak (viď. tab. 10)
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Kapilárny segment

Prvky kapilárneho segmentu

Príklady inštalácie kapilárnych rohoží

GEOMETRICKÉ PARAMETRE KAPILÁR

SPÁJANIE KAPILÁRNYCH ROHOŽÍ

Tabuľka č.2
KS 1300
a1

PODLAHA

KS 2600
a1

10,73 m2

RZ 1/6

STENA

STROP
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