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Componentele THERMODUL
Componentele THERMODUL
Imagine

art.

descriere

SL

Element de amenajare interioară din aluminiu
cu radiator frontal şi şurub superior pe capac
disponibil pe alb standard
Ral 9010, vopsea
oxidată naturală şi bronz închis, 2 tije de
suport din aluminiu prevăzute cu şurub şi diblu
pentru fixare şi profil din plastic
(în bare de 2.5 m)

KA

Miez de încălzire cu conducte de alimentare
şi retur din cupru
Diametru extern de 14,8 mm, grosime 0,6 mm
şi elemenţi din aluminiu
(în bare de 2.5 m)

OA

Colţ extern din PVC

OI

Colţ intern din PVC

OS

Cap din PVC

OB

Cot de retur de 180° din cupru, diam. de 14,
grosime
1 mm

Cot de retur de 180° din cupru cu supapă de
OBS ventilaţie, diam. de 14, grosime 1 mm (pentru
soluţia verticală dublă)

OC

Pereche de cot de 90° din cupru, diam. de 14,
grosime 1 mm

RC
Fitinguri THERMODUL de compresie de 14-15
1415 mm
RC
Fitinguri THERMODUL de compresie de 15-15
1515 mm
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Pregătirea înainte de instalare
UNELTE NECESARE
- FERĂSTRĂU DE BETON (pentru tăierea profilelor din aluminiu)
- EXTRUDER PENTRU ŢEVI CU CAPETE Ø 14-16 mm (soluţia pentru sudură)

- pag. 8-10

- ARZĂTOR DE SUDARE (soluţia pentru sudură) - pag. 8-10
- CLEŞTE PENTRU CRIMPAREA FITINGURILOR (fitinguri de crimpare)

- pag. 11

- FITINGURI DE CRIMPARE FF15-14, FF15-15 (fitinguri de crimpare)

- pag. 11

- FITINGURI DE COMPRESIUNE (art. RC 1415) (fitinguri de compresiune) -

FITINGURI DE COMPRESIUNE (art. RC 1515) (fitinguri de compresiune)
FERĂSTRĂU (pentru tăierea miezului de încălzire)
ŞURUBELNIŢE DREPTE ŞI ÎN CRUCE
PERII DE SÂRMĂ DIN OŢEL ŞI ŞMIRGHEL (curăţarea ţevilor)
CLEŞTE
LINIE DE CRETĂ
ŞURUBELNIŢE
CHEIE PENTRU ŢEVI
BORMAŞINĂ
RULETĂ

pag. 12-13

- pag. 12-13

PREGĂTIREA
Instalarea trebuie să fie efectuată de personal calificat şi trebuie să fie în
conformitate cu regulile şi regulamentele din ţara respectivă.
Sistemul Thermodul de încălzire prin plintă trebuie instalat la sfârşitul lucrărilor de
interior
Protejaţi pardoseala înainte de instalare, pentru a evita pagubele.
Ambalajele (din polistiren, nailon, ...) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor.
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Fazele de instalare
Instalarea sistemului Thermodul are loc în 5 faze

F1- FIXAREA BRAŢELOR - pag. 5-6
F2- AMPLASAREA PROFILELOR ŞI A COMPONENTELOR
DIN PVC (OS, OI, OA) - pag. 7
F3- INSTALAREA MIEZULUI DE ÎNCĂLZIRE
F3-1 - Soluţia pentru sudură - pag. 8-10
F3-2 - Fitinguri de crimpare - pag. 11
F3-3 - Fitinguri de compresiune - pag. 12-13

F4- INSTALAREA UNITĂŢII PENTRU PLINTĂ - pag. 14
F5- EVACUAREA ŞI ECHILIBRAREA SISTEMULUI - pag.
15
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F1

Fixarea braţelor

PROFIL

Înclinaţi profilul pe pardoseală conform ilustraţiei din imagine. Aşezaţi un
braţ invers la capete, marcaţi peretele prin orificiile braţelor.
Pe pereţii marcaţi, efectuaţi găuri cu un burghiu de 6 mm şi introduceţi
un diblu din PVC. Introduceţi şuruburi de 4x4,5 (furnizate).
Trasaţi cu linia pentru cretă între cele 2 şuruburi pentru a vă asigura că
braţele sunt paralele între ele.

TRASAŢI CU
LINIA DE CRETĂ

Fixaţi braţele la intervale de 50-60 cm cu ambele şuruburi pentru a
fixa profilele pe perete.
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Fixarea braţelor

Fixaţi braţele în paralel cu cele deja fixate (fotografia de mai jos),
asigurându-vă că toate sunt conectate între ele.
Marcaţi peretele şi repetaţi procedura utilizată pentru braţele inferioare şi
efectuaţi găuri.

DETALIU

Asiguraţi-vă că este perfect aliniat capătul superior al braţului inferior
cu baza braţului unde va fi instalată bateria de încălzire.
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F1

Amplasarea profilelor şi a componentelor F2
din PVC

Introduceţi profilul în capătul superior al braţului şi fixaţi acelaşi braţ de
perete prin înfiletare.
Aşezaţi componentele din PVC (borna şi colţurile interne tăiate şi furnizate),
efectuaţi găuri şi fixaţi pe perete (vezi fotografia de mai jos).
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Amplasarea miezului de încălzire

F3-1

Soluţia pentru sudură

Art. KA

Verificaţi
contoarele miezului de
încălzire necesar (art. KA) conform
schemelor şi identificaţi pereţii pe
care vor fi amplasate acestea.
Pentru a evita risipa de materiale,
amplasaţi mai întâi pe toate care au
2,5 m şi completaţi amplasând
elementele rămase tăiatepe măsură

Când miezul de încălzire este tăiat,
este necesar să înlăturaţi unele
dintre fibre cu ajutorul cleştelui,
curăţaţi pentru a evita formarea
mizeriei.
Ţevile trebuie lăsate neacoperite pe o
lungime de4-5 cm

CAP

EXTRUDER

Curăţaţi bine capătul miezului de
încălzire din cupru cu un burete din
sârmă înainte de sudură

Deoarece ţevile miezului de încălzire
au diametrul de 14,8 mm, este
necesar să-l expandaţi cu ajutorul
unui extruder (Rems sau similar)
Pentru a conecta la celelalte ţevi din
cupru, utilizaţi:
- capul de 14 mm pentru ţevile de 14
mm
- capul de 16 mm pentruţevile de
16mm
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F3-1

Amplasarea miezului de încălzire

CONEXIUNE KA-KA:
ø int.:14,7
mm

Pentru a lega cele 2 miezuri de încălzire (art.
KA), expandaţi ţevile mai întâi cu ajutorul capului
de 14 mm (expandare până la capăt) pentru a
creşte diametrul intern de la 13,5 la 14 mm.
Apoi utilizaţi capul de 16 mm pentru a expanda
uşor diametrul de la 14 la 14,8 mm.
Este recomandat să nu expandaţi prea mult
pentru a evita compromiterea prizei conexiunii.

Sudaţi ţevile cu ajutorul unui arzător de sudare şi
al unei tije din aliaj sau pistol electric şi aliaj de
cositor-argint.
Este recomandat ca procedurile de sudură să fie
efectuate cât mai mult posibil pe un banc de
lucru.

CONEXIUNE KA-OB:
ø int.:14 mm

Art. OC

Art. OB

În ceea ce priveşte cotul de 90°, sudaţi miezul de
încălzire (art. KA) de cotul de 90° (art. OC) după
expandarea ţevilor miezului de încălzire cu un
cap de 14 mm.

La capătul circuitului, sudaţi miezul de încălzire
(art. KA) de cotul final de 180° (art. OB) după
expandarea ţevilor miezului de încălzire cu capul
de 14 mm

IMPORTANT: partea neagră a bateriei
trebuie să fie orientată spre încăpere
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Amplasarea miezului de
încălzire

F3-1

Art. PL

Important!
Introduceţi profilele din PVC (art. PL) între braţ (art. OC) şi miezul de
încălzire (art. KA), fixându-le direct pe miezul de încălzire.
Acestea sunt necesare pentru a evita contactul dintre braţ şi miezul de încălzire
în timpul expansiunii termice.

ÎNAINTE DE POZIŢIONAREA
MIEZURILOR ŞI DE SUDURĂ,
ÎNLĂTURAŢI COLŢUL (ART. OIOA) PENTRU A-L REPOZIŢIONA
IMEDIAT DUPĂ ACEEA.

Amplasaţi unităţile miezului de
încălzire deja sudate împreună
direct pe braţe între cele 2 cleme.
Obţineţi conductele necesare pentru a
finaliza conexiunile prin sudură la faţa
locului sau conectare prin adaptor.

Asiguraţi-vă că miezul de încălzire
(art. KA) este bine amplasat pe
braţe.
Efectuaţi o funcţionare de test
cu aer comprimat.
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Amplasarea miezului de încălzire
Fitingurile deîncălzire
crimpare

F3-2

Art. KA
Verificaţi contoarele miezului de încălzire
necesar (art. KA) conform schemelor şi
identificaţi pereţii pe care vor fi amplasate
acestea.
Pentru a evita risipa de materiale, amplasaţi
mai întâi pe toate care au 2,5 m şi
completaţi amplasând elementele rămase
tăiatepe măsură

Când miezul de încălzire este tăiat, este
necesar să înlăturaţi unele dintre fibre
cu ajutorul cleştelui, curăţaţi pentru a
evita formarea mizeriei.
Ţevile trebuie lăsate neacoperite pe o
lungime de4-5 cm

Legaţi miezul de încălzire cu ajutorul
sistemelor de presiune precum
adaptoarele Viega şi priza Viega. Utilizaţi
adaptoare din cupru FF 15 x 15, art.
2415.
Important:Partea neagră a bateriei trebuie
să fie orientată spre încăpere.

Pentru a lega miezul de încălzire de piesele
speciale (coturile de 90 de grade şi de 180
de grade), este necesar să utilizaţi
adaptoare de reducţie din bronz FF 15 x 14,
art. 2215/2.
Avertisment:Amplasaţi profilele din PVC
conform descrierii de la pagina 10.
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Amplasarea miezului de încălzire
Fitingurile de compresiune

Art. KA
Verificaţi contoarele miezului de încălzire
necesar (art. KA) conform schemelor şi
identificaţi pereţii pe care vor fi amplasate
acestea.
Pentru a evita risipa de materiale, amplasaţi
mai întâi pe toate care au 2,5 m şi
completaţi amplasând elementele rămase
tăiatepe măsură

Când miezul de încălzire este tăiat, este
necesar să înlăturaţi unele dintre fibre
cu ajutorul cleştelui, curăţaţi pentru a
evita formarea mizeriei.
Ţevile trebuie lăsate neacoperite pe o
lungime de4-5 cm

CAPAC
STRÂNGEŢI REDUCŢIA ŢEVILOR
GARNITURĂ

RACORD

Pentru a lega miezurile de încălzire (art. KA),
utilizaţi fitingurile de compresiune Thermodul
RC 1415 formate din, conform detaliilor, din
capac, strângeţi reducţia ţevilor, garnitura şi
racordul.

Strângeţi fitingurile de 24 mm cu o cheie
simplă cu gură deschisă pentru capac şi
racorduri.
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F3-3

Amplasarea miezului de încălzire

F3-3

CAPAC
STRÂNGEŢI REDUCŢIA ŢEVILOR
GARNITURĂ
ŞAIBĂ

RACORD

Pentru a lega miezurile de încălzire (art.
KA)
şi coturile de 90° (art. OC) şi de
180° (art. OB), utilizaţi fitingul de
compresiune Thermodul RC 1415.
În detaliu este prezentată instalarea
corectă afitingului.

Introduceţi şaiba pe ţeava de 14 mm, pentru
a permite impermeabilitatea corectă pe
ţeava de 14 mm.

Este important să strângeţi capacul pentru a permite
impermeabilitatea corectă a garniturii de pe ţeavă şi
pentru a preveni desfacerea fitingului.
Cuplul minim de strângere este de 40 Nm

Avertisment:
Amplasaţi profilele din PVC conform descrierii de la pagina 10.
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Instalarea unităţii pentru plintă
Înainte de a instala placa frontală, este important să verificaţi dacă toate
braţele sunt aliniate. Dacă nu sunt prea bine aliniate, utilizaţi cleştele pentru
a îndoi uşor dintele braţului în vederea ajustării.

Pentru pereţii cu o lungime mai mare de 2,5 m, fixaţi întreaga placă frontală
şi agăţaţi capătul superior de capătul superior al braţului. Împingeţi-l apoi
uşor în jos pentru a se fixa de capătul inferior al braţului.
Măsuraţi cu precizie lungimea plăcilor frontale rămase de instalat, tăiaţi cu un
ferăstrău pentru beton şi fixaţi-l cu ajutorul aceleiaşi proceduri prezentate
anterior.
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F4

Instalarea unităţii pentru plintă

Pentru partea din capătul superior, repetaţi aceleaşi operaţii descrise
până acum. Punctul de îmbinare a părţii capătului superior va fi uşor
detaşat în comparaţie cu capătul inferior, deoarece acesta se află
întotdeauna lângă braţe.

În punctul de îmbinare, daţi găuri cu un burghiu de 4 mm în ambele
plăci frontale din partea inferioară de-a lungul marcajului orizontal.
Introduceţi 2 şuruburi (furnizate) în orificii pentru a asigura fixarea
fermă a plăcilor frontale.
Repetaţi aceeaşi procedură pentru celălalt punct de
îmbinare.
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F4

Instalarea unităţii pentru plintă

Amplasaţi colţurile interne din PVC (art. OI). Măsuraţi cu precizie
lungimea plăcii frontale rămase de instalat, tăiaţi cu un ferăstrău
pentru beton şi fixaţi-o cu ajutorul aceleiaşi proceduri descrise
anterior.

Repetaţi aceeaşi procedură pentru celălalt perete.
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F4

Evacuarea şi echilibrarea sistemului
Odată finalizată instalarea, încărcaţi sistemul şi permiteţi aerului să iasă cu
ajutorul supapelor de evacuare din distribuitor sau direct din boiler, dacă nu
este disponibil niciun distribuitor.
Continuaţi cu testul de etanşeitate în conformitate cu reglementările în vigoare.
Presiunea maximă de exercitare este de 3 bari.
Pentru o funcţionare corespunzătoare a sistemului, este important să verificaţi
echilibrarea circuitelor, acţionând asupra supapelor distribuitorului pe lungimea
circuitului.
Este important să efectuaţi această operaţie pentru a evita favorizarea
lungimilor mai scurteîn detrimentul celor mai lungi.

Vedere frontală

Vedere posterioară

Magnum Hea�ng Consult SRL
www.klima-incalzire.ro
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0766 367 287
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F5

