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Комфорт през цялата година

Дори в Италия, системите за подово отопление са се утвърдили 
като оптимално решение за отопление през зимата. 
Наредби, целящи намаляване на вредните емисии, 
усъвършенствани електронни системи за управление, опитни 
конструктори и ясна и точна информация допринасят за  
логичното широко разпространение на това решение. 
Днес, достигнатото високо технологично ниво на електронните 
системи за управление ни позволява да използваме безопасно 
типичните предимства на подовото отопление за охлаждане 
през лятото, като предлагаме системи за контрол на климата, 
които могат да бъдат използвани 365 дни в годината.

Икономия на енергия

Намаляването на консумацията на енергия в сградите е 
приоритетна цел за опазване на нашата планета.
Това е възможно чрез подобряване на ефективността на 
системите, ползвайки термопомпени системи снабдени с 
фреони, които могат да работят при ниски температури през 
зимата и високи температури през лятото.
Това е единственият начин да се възползваме от безплатната 
слънчева енергия благодарение на соларни панели и да 
използваме електрически термопомпи със соларни панели 
като алтернатива на топлинните генератори, работещи с 
изкопаеми горива. 
С Emmeti Clima Floor, ниската температура на водоснабдителната 
система през зимата подобрява ефективността на кондензните 
котли, като по този начин драстично се намалява разхода на 
гориво.
През лятото, температурата на водата постоянно се регулира 
от електронния блок за управление и се поддържа между 15°С 
и 20°С.
По този начин, има рязко намаляване в ел. консумацията на 
чилърите, които са с по-малък размер в сравнение с тези, 
използвани в системите с вентилаторни конвектори. 

4



5

Завършена система

Пълната гама от компоненти на Emmeti Clima Floor, използвана 
само за отопление, сега е по-разширена, благодарение на 
включването на компоненти, нужни за охлаждане.
По време на работа в режим охлаждане, системата се 
контролира от електронен блок за управление, който 
постоянно регулира температурата и относителната 
влажност на заобикалящата среда.
Температурата на помещението се регулира чрез настройване 
на температурата на водата посредством електронния 
смесител.
Относителната влажност се проследява благодарение на 
специални датчици и, ако е нужно (когато е близо до точката 
на оросяване), се редуцира чрез обезвлажнители.
В крайна сметка, с добавянето на някои прости компоненти 
за изсушаване на въздуха, подовата отоплителна система се 
превръща в цялостна климатична система за зимата и лятото.

21°

22°

24°
27°

24°

Охлаждане през лятото

През лятото степента на комфорт в стаите се постига 
чрез комбинация от температурата на въздуха, средната 
температура на излъчване (представляваща температурата 
на пода или стените в стаите), а също така и от относителната 
влажност на въздуха.
Emmeti Clima Floor позволява да се редуцира средната 
температура на излъчване, като гарантира чувство на комфорт 
с температура на въздуха малко по-висока отколкото на 
конвенционалните системи.
Този принцип, комбиниран с контрол на влажността, гарантира 
ефективността на системата за климатизация през лятото.

Предимства на системата

Emmeti Clima Floor е най-удобното и безопасно решение за 
използване на пода за отопление през зимата и за охлаждане 
през лятото.
Топлинната енергия (топлина и студ) винаги ще бъде 
перфектно разпределяна в помещението, без досадни 
течения на студен въздух, без никакъв шум или прах и чрез 
една невидима система.

.

23°

18°

19°
19°

19°

Топлина през зимата

През зимата, най-добрата тенденция в съответствие с 
височината на стаите е постигната с подова отоплителна 
система, в резултат на което се постигат идеални условия във 
всяка точка на сградата.
Нулево визуално въздействие, състоянието на околната среда 
и икономиите на енергия правят тази система най-доброто 
решение за отопление през зимата.
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Изолационни панели, 

тръби, фитинги 

и аксесоари
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Монтаж
Панелите са свързани заедно благодарение на специални 
заключващи се жлебове по ръбовете, които прикрепват 
повърхността на изолиращия слой, като по този начин се 
избягват топлинните мостове. 
По-специално, за панелите с дебелина H = 10/20/30 mm, 
свързването е гарантирано чрез иновативна цилиндрична 
система. 
Панелите могат лесно да бъдат изрязани използвайки 
обикновен нож с голямо острие. 
PE-X и Alpert тръбите могат лесно да бъдат монтирани от един 
инсталатор чрез натискане с крак. 
Тръбата остава блокирана благодарение на специалната 
форма на издатините, като се има впредвид, че подходящи 
ребра между издатините пазят тръбата повдигната, като 
подобряват вграждането на замазката. С модела H=10 mm, 
многослойната Alpert тръба ограничава тенденцията на PE-X 
тръбата да повдига панелите по ъглите на стаите. 

Изолационен панел Standard Floor

Стандартният под е резултат от най-добрите технологии за 
формоване и топлинно слепване на полистирена.
Профилната повърхност с релефни издатини на високоплътния 
(30 kg/m3 за панели с ефективна изолация 20, 30, 40, 50 и 60 
mm; 40 kg/m3 за по-ниския модел от 10 mm) полистиренов 
панел е покрита със специален твърд полистиренов слой.
Слоят е топлинно свързан към панела, който произвежда 
хомогенен материал, с отлични характеристики на:
• Влагоустойчивост на замазката
• Устойчивост на удари и нарязване на резбите по време на 

монтажните фази.
Формата на релефните повърхностни издатини позволяват 
разполагането на тръбни кръгове на разстояние 50 mm един 
от друг, което дава на проектанта максимална свобода при 
определяне на размера на системата.

Моделът с ефективна изолация от 30 mm се харектеризира 
отпред с малки издатини - пъпки (дебели 5 mm), за да се 
подобри закрепването на панела към повърхността на 
подовата плоча.

Гама
Панелът се предлага в шест модела, с ефективна изолация (без 
издатините) от 10-20-30-40-50-60 mm, и цялостна дебелина 
съответно 32-48-63-68-78-88 mm.

Предназначение
Панелът Standard Floor се използва като изолиращ и подсилващ 
слой при полагане на тръби за подово отопление и охлаждане. 
Физично-механичните характеристики и трите вида го правят 
подходящ за използване във всякакъв тип сгради. 

Съответствие със стандарти и сертификати
Стандартните подови панели са произведени в съответствие 
със стандарт UNI EN 13163 (топлоизолация за сгради - 
фабрично произведени продукти от експандиран полистирол) 
и сертифицирани по Наредба (EU) N. 305/2011. 
Панелите и етикетите на опаковките са със CE маркировка. 

UNI EN
13163

Сглобяване на панели Модели H=40/50/60mm

Сглобяване на панели Модели H=10/20/30mm
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Обозначителен код

Модели H=10 mm Модели H=20, 30, 40, 50, 60 mm
UNI EN 13163 EPS-EN13163-T2-L3-W3-S2-P5-

D S(70,-)1-BS350-CS(10)250-DS(N)2-WL(T)5
EPS-EN13163-T2-L3-W3-S2-P5-

DS(70,-)1-BS250-CS(10)200-DS(N)2-WL(T)5

Опаковка
Модел

H=10 mm
Модел

H=20 mm
Модел

H=30 mm
Модел

H=40 mm
Модел 

H=50 mm
Модел 

H=60 mm
Тип Картонена кутия Картонена кутия Картонена кутия Картонена кутия Картонена кутия Картонена кутия
Брой панели в 
пакет 22 12 10 8 7 6

Покривна 
повърхност на 
пакет

14.52 m2 7.92 m2 6.6 m2 5.28 m2 4.62 m2 3.96 m2

Размер (mm) 1155 x 665 x 520 1155 x 665 x 450 1155 x 665 x 520 1155 x 655 x 555 1155 x 665 x 520 1155 x 655 x 555

Материали

Панел Експандиран полистирол (EPS)
Покривен слой Твърд полистирол

Физични свойства
Свойства Стандарт Стойност 

Тип мод. H=20 mm, H=30 mm, H=40 mm, H=50 mm и H=60 mm UNI EN 13163 EPS 200
Тип мод. H=10 mm UNI EN 13163 EPS 250
Топлопроводимост λD (λins) мод. H=20 mm, H=30 mm, H=40 mm, H=50 mm и H=60 
mm EN 12939 (UNI EN 1264) 0.035 W/mK

Топлопроводимост λD (λins) мод. H=10 mm EN 12939 (UNI EN 1264) 0.034 W/mK
Номинална плътност мод. H=20 mm, H=30 mm, H=40 mm, H=50 mm и H=60 mm UNI EN 1602 30 kg/m3

Номинална плътност мод. H=10 mm UNI EN 1602 40 kg/m3

Устойчивост при 10% унищожение
мод. H=20 mm, H=30 mm, H=40 mm, H=50 mm и H=60 mm UNI EN 826 ≥ 200 kPa

Устойчивост при 10% унищожение мод. H=10 mm UNI EN 826 ≥ 250 kPa
Реакция при огън UNI EN ISO 11925 Euro class E
Водоабсорбация EN 12087 < 5%
Дифузионно съпротивление на водната пара Фактор μ EN 12086 40÷100
Дебелина на фолиевото покритие 0.16 mm

Технически спецификации

Описание Стандарт Модел 
H=10 mm

Модел 
H=20 mm

Модел 
H=30 mm

Модел
H=40 mm

Модел
H=50 mm

Модел
H=60 mm

Термоустойчивост RD EN 12939 0.45 m2 K/W 0.75 m2 K/W 1.05 m2 K/W 1.35 m2 K/W 1.65 m2 K/W 1.90 m2 K/W
Обща дължина 1135 mm 1135 mm 1135 mm 1120 mm 1120 mm 1120 mm
Обща ширина 635 mm 635 mm 635 mm 620 mm 620 mm 620 mm
Обща дебелина 32 mm 48 mm 63 mm 68 mm 78 mm 88 mm

Дебелина на листа UNI EN 
1264 10 mm 20 mm 30 mm 30 mm 50 mm 30 mm

Еквивалентна дебелина Sins UNI EN 
1264

15,78 mm 27,03 mm 37,03 mm 47,03 mm 57,03 mm 67,03 mm

Термоустойчивост Rλ,ins  (Sins / 
λins)

UNI EN 
1264

0,45 m2 K/W 0,75 m2 K/W 1,05 m2 K/W 1,35 m2 K/W 1,65 m2 K/W 1,90 m2 K/W

Използваема повърхност 0.66 m2 0.66 m2 0.66 m2 0.66 m2 0.66 m2 0.66 m2

Разстояние между тръбите 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Външен Ø на 
инсталационните тръби 16-17 mm 16-17 mm 16-17 mm 16-17 mm 16-17 mm 16-17 mm
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Размери (mm)

1100

60
0

100 50

A

A

35

10
0

50

35

Модел H = 10
35

35

1100

60
0

A

A

10
0

100 50

50

Модел H = 20/30

110020

20

10
0

50

60
0

100 50

A

A

Модел H = 40/50/60

Диаграма за свързване на панелите
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Периметрична изолационна лента
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Пример за монтаж на изолационен панел Standard Floor

Разрези (mm)
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Електрически 
заварена мрежа
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изолационна лента

Alpert тръба 
PE-X тръба

Панел Standard Floor

Полиетиленов лист

Замазка

Панел 1100 x 600   H 10

Разрез А-А
Панел 1100 x 600   H 20

Разрез А-А

Панел 1100 x 600   H 30
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Панел 1100 x 600   H 60

Разрез А-А
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Минимални размери (mm)

*       Традиционна циментова замазка
**          Саморазливна замазка
Бележка:    Подовите замазки не са осигурени от Emmeti
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Монтаж
Панелите са свързани заедно благодарение на специални 
заключващи се жлебове по ръбовете, които прикрепват 
повърхността на изолиращия слой, като по този начин се 
избягват топлинните мостове. Панелите могат лесно да бъдат 
изрязани използвайки обикновен нож с голямо острие. 
PE-X и Alpert тръбите могат лесно да бъдат монтирани от един 
инсталатор чрез натискане с крак. 
Тръбата остава блокирана благодарение на специалната 
форма на издатините, като се има впредвид, че подходящи 
ребра между издатините пазят тръбата повдигната, като 
подобряват вграждането на замазката. 

Съответствие със стандарти и сертификати
Стандартните подови панели са произведени в съответствие 
със стандарт UNI EN 13163 (топлоизолация за сгради - 
фабрично произведени продукти от експандиран полистирол) 
и сертифицирани по Наредба (EU) N. 305/2011. 
Панелите и етикетите на опаковките са със CE маркировка. 

Изолационен панел Standard Combi Floor

Standard Combi Floor е панел с издатини, които оптимално 
посрещат изискванията за максимална якост и здравина по 
време на монтажа. 
Той се състои от класически EPS панел с дебел, твърд, черен 
полиестиренов лист от фолиево покритие, който го прави 
външно устойчив на разрушаване, причинено от настъпването 
на панелните издатини от работниците преди и по време на 
нанасянето на замазката. Термично обработеното фолиево 
покритие е снабдено с цилиндрични заключващи се жлебове 
по ръбовете, което прави повърхността на изолиращия слой 
водоустойчива и предпазваща, идеална за използване на 
течни, саморазливни замазки. Формата на издатините по 
релефната повърхност позволява разполагането на тръбни 
кръгове на разстояние 50 mm един от друг, което дава на 
проектанта максимална свобода при оразмеряването на 
системата.

Гама
Панелът се предлага в 3 модела, с ефективна изолация (без 
издатините) от 10-20-30 mm при стандартния модел, както и 
при модела с добавен графит (общо 6 модела). 

Предназначение
Панелът Standard Floor се използва като изолиращ и подсилващ 
слой при полагане на тръби за подово отопление и охлаждане. 
Физично-механичните характеристики и трите модела го 
правят подходящ за използване във всякакъв тип сгради. 

UNI EN
13163
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Обозначителен код
Модел H=10 mm Модели H=20, 30 mm

UNI EN 13163 EPS-EN13163-T2-L3-W3-S2-P5-
DS(70,-)1-BS250-CS(10)200-DS(N)2-WL(T)5

EPS-EN13163-T2-L3-W3-S2-P5-
DS(70,-)1-BS200-CS(10)150-DS(N)2-WL(T)5

Опаковка
Модел H=10 mm Модел H=20 mm Модел H=30 mm

Тип Картонена кутия Картонена кутия Картонена кутия

Брой панели в пакет 19 14 10
Покривна повърхност на пакет 18.24 m2 13.44 m2 9.60 m2

Размери 895 x 1255 x 455 mm 895 x 1255 x 455 mm 895 x 1255 x 455 mm

Материали
Панел Standard Floor Експандиран полистирол (EPS)
Покривен слой Твърд полистирол

Физични свойства

Свойства Стандарт Стойност 
Тип мод. H=20 mm и H=30 mm UNI EN 13163 EPS 150
Тип мод. H=10 mm UNI EN 13163 EPS 200
Топлопроводимост λD (λins) EN 12939 (UNI EN 1264) 0.035 W/mK*  -  0.031 W/mK**
Номинална плътност мод.H=20 mm и H=30 mm UNI EN 1602 25 kg/m3

Номинална плътност мод.H=10 mm UNI EN 1602 30 kg/m3

Устойчивост при 10% унищожение мод. H=20 mm и H=30 mm UNI EN 826 ≥ 150 kPa
Устойчивост при 10% унищожение мод. H=10 mm UNI EN 826 ≥ 200 kPa
Реакция при огън UNI EN ISO 11925 Euro class E
Водоабсорбация EN 12087 < 5%
Дифузионно съпротивление на водната пара Фактор μ EN 12086 40÷100, мод. H=10 mm

30÷70, мод. H=20 mm и H=30 mm
Дебелина на фолиевото покритие 0.65 mm

Технически спецификации

Описание Стандарт Модел H=10 mm Модел H=20 mm Модел H=30 mm
Термоустойчивост RD EN 12939 0.45 m2K/W*

0.50 m2K/W**
0.75 m2K/W*

0.80 m2K/W**
1.00 m2K/W*

1.15 m2K/W**

Обща дължина 1250 mm 1250 mm 1250 mm

Обща ширина 850 mm 850 mm 850 mm

Обща дебелина 32 mm 42 mm 52 mm

Дебелина на листа UNI EN 1264 10 mm 20 mm 30 mm
Еквивалентна дебелина Sins UNI EN 1264 16,09 mm 26,09 mm 36,09 mm
Термоустойчивост Rλ,ins  (Sins / λins) UNI EN 1264 0.45 m2K/W*

0.50 m2K/W**
0.75 m2K/W*

0.80 m2K/W**
1.00 m2K/W*

1.15 m2K/W**

Използваема повърхност 0.96 m2 0.96 m2 0.96 m2

Разстояние между тръбите 50 mm 50 mm 50 mm

Външен Ø на инсталационните тръби 16-17 mm 16-17 mm 16-17 mm

* Стойност, отнасяща се за стандартен панел   
** Стойност, отнасяща се за панел с добавен графит 
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Периметрична изолационна лента

Женска сглобка Мъжка сглобка 

Диаграма за свързване на панелите

Пример за монтаж на панел Standard Combi Floor

Под Мазилка

Изолационна лента 
по париметъра

Alpert тръба
PE-X тръба

Панел Standard Combi 
Floor

Полиетиленов лист

Перваз

Електрически 
заварена мрежа

Замазка
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Модели H = 10/20/30

Разрези (mm)

Минимални размери (mm)

Панел 1200 x 800   H 10

Панел 1200 x 800   H 30

Панел 1200 x 800   H 20

*      Традиционна циментова замазка
**         Саморазливна замазка
Бележка   Подовите замазки не са осигурени от Emmeti
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Монтаж
Панелите са свързани заедно благодарение на специални 
заключващи се жлебове по ръбовете, които прикрепват 
повърхността на изолиращия слой, като по този начин се 
избягват топлинните мостове. 
Панелите могат лесно да бъдат изрязани използвайки 
обикновен нож с голямо острие. 
PE-X и Alpert тръбите могат лесно да бъдат монтирани от 
един инсталатор чрез натискане с крак. 
Тръбата остава блокирана благодарение на специалната 
форма на издатините, като се има впредвид, че подходящи 
ребра между издатините пазят тръбата повдигната, като 
подобряват вграждането на замазката.

Съответствие със стандарти и сертификати

Classic Floor панелите са произведени в съответствие със 
стандарт UNI EN 13163 (топлоизолация за сгради - фабрично 
произведени продукти от експандиран полистирол) и 
сертифицирани по Наредба (EU) N. 305/2011. 
Панелите и етикетите на опаковките са със CE маркировка.

Изолационен панел Classic Floor

Classic Floor е експандиран полистиренов панел с отлични 
физико-механични характеристики, термоформован 
използвайки най-добрите технологии за отливане. 
Резултатът е панел с ниска водоабсорбация, компактен и 
устойчив, който позволява сигурното фиксиране на тръбите 
в тръбни кръгове на разстояние 75 mm един от друг.
Формата на издатините значително увеличава 
устойчивостта му, поддържайки натиска докато се поставят 
тръбите и цимента.
Фолиевото покритие е топлинно свързано към панела (за 
версията с покритие), което позволява произвеждането на 
хомогенен материал, с отлични характеристики на:
• Влагоустойчивост на пода
• Устойчивост на удари и нарязване на резбите по време на 

монтажните фази.

Гама
Панелът се предлага в следните видове:
Без фолиево покритие
•  ефективна изолация (без издатините) от 20 mm (общо 50) 
 и плътност 25 kg/m3

С фолиево покритие
• ефективна изолация (без издатините) от 30 mm (общо 65) 
 и плътност 25 или 30 kg/m3

Предназначение
Classic Floor  панелът се използва като изолиращ и подсилващ 
слой при полагане на тръби за подово отопление и 
охлаждане.
Физично-механичните характеристики на широката гама и 
структурата на отливките го правят подходящ за използване 
в цивилни сгради и за лъчисти подове с широка повърхност, 
като позволяват разполагането на тръби с външен диаметър 
до 20 mm.

UNI EN
13163
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Обозначителен код
Модел H=20 mm

Плътност 25 kg/m3
Модел H=30 mm

Плътност 30 kg/m3
Модел H=30 mm

Плътност 25 kg/m3

UNI EN 13163
EPS-EN13163-T2-L3-W3-S2-P5-

DS(70,-)1-BS200-CS(10)150-
DS(N)2-WL(T)5

EPS-EN13163-T2-L3-W3-S2-P5-
DS(70,-)1-BS250-CS(10)200-

DS(N)2-WL(T)5

EPS-EN13163-T2-L3-W3-S2-P5-
DS(70,-)1-BS200-CS(10)150-

DS(N)2-WL(T)5

Опаковка
Модел H=20 mm

Плътност 25 kg/m3
Модел H=30 mm

Плътност 25 kg/m3           Плътност 30 kg/m3

Тип Картонена кутия Картонена кутия

Брой панели в пакет 12 10
Покривна повърхност на пакет 10.8 m2 9 m2

Размери 1235 x 785 x 530 1235 x 785 x 530

Материали

Панел Standard Floor Експандиран полистирол (EPS)
Покривен слой Твърд полистирол

Физични свойства

Свойства Стандарт Стойност
(плътност 25 kg/m3) 

Стойност
(плътност 30 kg/m3)

Тип UNI EN 13163 EPS 150 EPS 200
Топлопроводимост λD (λins) EN 12939 (UNI EN 1264) 0.035 W/mK 0.035 W/mK
Номинална плътност UNI EN 1602 25 kg/m3 30 kg/m3

Устойчивост при 10% унищожение 
мод.

UNI EN 826 ≥ 150 kPa ≥ 200 kPa

Реакция при огън UNI EN ISO 11925 Euro class E Euro class E
Водоабсорбация EN 12087 < 5% < 5 %
Дифузионно съпротивление на 
водната пара Фактор μ EN 12086 30÷70 40÷100

Дебелина на фолиевото покритие (*) 0.16 mm 0.16 mm
* само за панели със синьо фолиево покритие

Технически спецификации

Описание Стандарт Модел H=20 mm
(плътност 25 kg/m3)

Модел H=30 mm
(плътност 25 kg/m3)

Модел H=30 mm
(плътност 30 kg/m3)

Термоустойчивост RD EN 12939 0.80 m2 K/W 1.10 m2 K/W 1.10 m2 K/W

Обща дължина 1220 mm 1220 mm 1220 mm

Обща ширина 770 mm 770 mm 770 mm

Обща дебелина 50 mm 65 mm 65 mm

Дебелина на листа UNI EN 1264 20 mm 30 mm 30 mm
Еквивалентна дебелина Sins UNI EN 1264 28,31 mm 38,31 mm 38,31 mm
Термоустойчивост Rλ,ins  (Sins / λins) UNI EN 1264 0.80 m2 K/W 1.10 m2 K/W 1.10 m2 K/W

Разстояние между тръбите 75 mm 75 mm 75 mm

Използваема повърхност 0.9 m2 0.9 m2 0.9 m2

Външен Ø на инсталационните тръби 
(mm) 16 - 17 - 20 16 - 17 - 20 16 - 17 - 20
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Пример за монтаж на изолационен панел Classic Floor

Перваз

Електрически 
заварена мрежа

Мазилка

Изолационна лента 
по париметъра

Под

Alpert тръба
PE-X  тръба

Панел 
Classic Floor 

Полиетиленов лист

Замазка

Периметрична изолационна лента

Женска сглобка Мъжка сглобка 

Диаграма за свързване на панелите
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Панел 1200 x 750   H 20

Разрез А-А
Панел 1200 x 750   H 30

Разрез А-А

Размери (mm)

Модел H = 20/30

Разрези (mm)

Панел 1200 x 750   H 30

Минимални размери (mm)

Панел 1200 x 750   H 20

*       Традиционна циментова замазка
**         Саморазливна замазка
Бележка   Подовите замазки не са осигурени от Emmeti
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Звукоизолационен панел Step Combi Floor

Step Combi Floor е иновативен релефен панел с три функции:
• структурна топлоизолационна основа за подово лъчисто 
отопление.
•  акустична изолация на помещението от съществуващите 
шумове.
•  закрепваща основа за тръба за подово лъчисто отопление.

Отличителна черта на този панел е материалът, от който е 
направен: експандиран полистирол със специфично влияние 
на звукоизолиращото качество (EPS T).

Еластичен експандиран полистирол
Синтерованият експандиран полистирол (EPS), използван в 
строителството, представлява твърд материал, но има слабо 
звукоизолационно качество.
От друга страна, EPS-T (придобит чрез високотехнологичен 
индустриален процес, в който продуктът се състои от два слоя с 
различна плътност) се характеризира със специфично влияние 
върху свойствата на звуковата изолация.
Инициалите EPS-T идентифицират (според стандарта UNI 
EN 13163:2003) продукти от експандиран полистирол със 
звукоизолационни свойства и се класифицират според 
определени нива на динамична устойчивост и свиваемост.
Физическите качества на Step Combi Floor панела го 
класифицират като отличен акустичен изолатор за „плаващи“ 
подове.
Ниво на динамична устойчивост: SD20 (≤ 20 MN/m3).
Ниво на свиваемост: CP2 панелът може да понесе намаляване 
на дебелината до 2 mm с максимум подово натоварване от 5.0 
kPa (510 kg/m2). 
Характеристиките на топлопроводимостта не са променени, 
което позволява панелът да запази отличните си 
топлоизолационни качества.
Панелът е покрит с дебел, твърд, черен полиестиренов лист 
от фолиево покритие, който го прави външно устойчив на 
разрушаване, причинено от настъпването на панелните 
издатини от работниците преди и по време на нанасянето 
на замазката. Термично обработеното фолиево покритие е 
снабдено с цилиндрични заключващи се жлебове по ръбовете, 
което прави повърхността на изолиращия слой водоустойчива 
и предпазваща, идеална за използване на течни, саморазливни 
замазки.

Гама
Панелът е достъпен с ефективна изолация + издатини = 30 + 
19 mm в стандартна версия и във версия с добавени графити. 

UNI EN
13163

Предназначение
Панелът Step Combi Floor се използва като изолиращ и 
подсилващ слой при полагане на тръби за подово отопление 
и охлаждане. 
Физично-механичните характеристики на панела го правят 
подходящ за използване в цивилни сгради, по-специално на 
места, където са необходими звукоизолиращи свойства.

Монтаж
Панелите са свързани заедно благодарение на специални 
заключващи се жлебове по ръбовете, които прикрепват 
повърхността на изолиращия слой, като по този начин се 
избягват топлинните мостове.  Панелите и покритието могат 
лесно да бъдат изрязани използвайки обикновен нож с голямо 
острие. Структурата на издатините, снабдени със специални 
куки на върха за по-добро заключване на тръбите, позволява 
прилагането на тръбни ортогонални кръгове на разстояние 50 
mm.
Ребрата между издатините пазят тръбата леко повдигната, 
като подобряват вграждането на замазката. 

Съответствие със стандарти и сертификати
Панелите Step Combi Floor са произведени в съответствие със 
стандарт UNI EN 13163 (топлоизолация за сгради - фабрично 
произведени продукти от експандиран полистирол) и 
сертифицирани по Наредба (EU) N. 305/2011. 
Панелите и етикетите на опаковките са със CE маркировка.
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Обозначителен код
Модел H = 30 mm

UNI EN 13163 EPS-EN13163-T0-L3-W3-S5-P10-DS(N)5-BS100-SD20-CP2

Опаковка
Модел H=30 mm

Модел H=30 mm с графит
Тип Твърда картонена кутия
Брой панели в пакет 6
Покривна повърхност на пакет 6.72 m2

Размери 1510 x 870 x 290 mm

Материали
Модел H=30 mm

Модел H=30 mm с графит
Панел Classic Floor Еластичен експандиран полистирол (EPS-T)
Покривен слой Твърд полистирол

Физични свойства

Свойства Стандарт Стойност
Модел H=30 mm

Стойност
Модел H=30 mm с графит

Тип UNI EN 13163 EPS-T EPS-T
Топлопроводимост λD (λins) EN 12939 (UNI EN 1264) 0.040 W/mK 0.032 W/mK

Динамична устойчивост EN 29052-1
UNI EN 13163

< 20 MN/m3

SD20
< 20 MN/m3

SD20
Свиваемост EN 12431

UNI EN 13163
≤ 2 mm

CP2
≤ 2 mm

CP2
Устойчивост при 10% унищожение UNI EN 826 ≥100 kPa ≥100 kPa
Реакция при огън UNI EN ISO 11925 Euro class E Euro class E
Дебелина на фолиевото покритие 0.6 mm 0.6 mm

Технически спецификации
Свойства Стандарт Стойност

Модел H=30 mm
Стойност

Модел H=30 mm с графит
Термоустойчивост RD EN 12939 0.75 m2K/W 0.93 m2K/W
ΔLw* (индекс за оценка на затихването 
на нивото на въздействие на звуковото 
налягане)

UNI EN 12354-2 28 dB 28 dB

Обща дължина 1450 mm 1450 mm

Обща ширина 850 mm 850 mm

Обща дебелина 51 mm 51 mm

Дебелина на листа UNI EN 1264 30-2 mm 30-2 mm
Еквивалентна дебелина Sins UNI EN 1264 30-2 mm 30-2 mm
Термоустойчивост Rλ,ins  (Sins / λins) UNI EN 1264 0.75 m2K/W 0.93 m2K/W

Разстояние между тръбите 50 50

Външен Ø на инсталационните тръби (mm) 16-17 mm 16-17 mm

Използваема повърхност 6.72 m2 6.72 m2

Вижте таблицата с технически данни: * Калкулационен метод 
за системи “замазка + еластичен слой” (плаващи подове), 
валидна с подове от бетон или бетон и зидария, според 
опростения модел предоставен от EN 12354-2 2:2004, табл. C1.

Условия: маса за единица площ на замазката: 100 kg/m2, 
Динамична устойчивост на еластичния слой: 30 MN/m3.
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Периметрична изолационна лента

Женска сглобка Мъжка сглобка 

Диаграма за свързване на панелите

Пример за инсталация на панел Step Combi Floor 

Под Мазилка

Изолационна лента 
по париметъра

Alpert тръба
PE-X тръба

Панел Classic Floor 
Standard Combi Floor

Полиетиленов лист

Перваз

Електрически 
заварена мрежа

Замазка
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Национално законодателство за пасивни акустични 
изисквания за сгради
Указът на Министър Председателя от 5 декември 1997г. за прилагане на рамков 
закон от 26 Октомври 1995г. n°447 (Рамков закон за допустими норми на шум) 
определя изискванията за пасивна акустика на жилищните сгради и техните 
компоненти, с цел да се намали излагането на хората на шум.

Жилищните сгради се разделят на категории, както е посочено в по-долната 
таблица А:

Категория Тип на сградата

A сгради, използвани за пребиваване или подобни

B сгради, използвани за офиси или подобни

C сгради, използвани за хотели, пансиони и други подобни

D сгради, използвани за болници, клиники, старчески домове 
и други подобни

E сгради, използвани за училищни дейности на всякакви нива 
и подобни

F сгради, използвани за развлекателни дейности, религиозни 
дейности и подобни

G сгради, използвани за търговски дейности или подобни

Taблица A

Граничните стойности на променливите, които определят пасивните акустични 
изисквания на отделните елементи на сградите, са следните:

В частност, параметъра относно нормализираното ниво на 
въздействие на ударните шумове на подовете, е L’n,w. 
Ниските стойности на L’n,W изискват по-високи стойности на 
звукоизолация.
Този параметър трябва да бъде проследен по време на 
строителството, като бъде измерван както е зададено от UNI 
EN ISO 717-2:1997.

Предаване на ударен шум между припокриващите се и 
съседни стаи

d

f1 f2

f2
f1

Категории в таблица A 
Параметри

R’ w(1) D 2m,nT,w L’ n,w L ASmax L Aeq

1. D 55 45 58 35 25

2. A, C 50 40 63 35 35

3. E 50 48 58 35 25

4. B,F,G 50 42 55 35 35

d = пряко предаване
f1, f2 = странично предаване
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Плаващи подове
Видовете под, използвани масово в национално гражданско 
строителство, са направени от бетон и зидария или 
стоманобетонни плочи, като „Predalles“.
Тези видове, докато се характеризират с висока маса на 
единица площ (kg/m2) и задоволителни стойности на 
акустична изолация от външен шум, и трудно посрещат 
изискваните стойности, поставени от указа на Министър 
Председателя от 5 декември 1997г., отнасящи се за нивото 
на ударни шумове, въпреки, че са покрити от замазка и от 
подово покритие.
Ударните шумове (вървене, падане на предмети, вибрации 
на уреди или машини по етажите) се разпространяват 
бързо чрез структурите на сградата, в повече или по-малко 
интензивен начин, във всички части на сградата, като оказват 
силно влияние върху благосъстоянието на хората.
За да се подобри нивото на акустична изолация на подовете, 
могат да бъдат приети две решения: 
1) използването на еластична настилка, която поглъща 

акустична енергия (килим, каучук);
2) вкарването на еластичен материал между плочата и 

замазката, създавайки "плаващ под".

Под

Перваз

Изолационна 
лента

Синтетични 
тръби

Подова 
плоча

Изолиращ 
панел

Стена

Характеристики на шумоизолиращия 
материал за плаващи подове
Принципът, на който се основава решението за плаващия 
под, е да се разделят хоризонталните структури на сградата 
от замазката, като по този начин се създава системата маса-
еластичност-маса, където функцията еластичност се изпълнява 
от еластичен шумоизолиращ материал.
Системата повишава ефективността си колкото са по-големи 
теглото на замазката и еластичността на изолиращия материал.
Главните параметри, които определят качеството на материала, 
който ще бъде използван под плаващия под, са следните:
1) Динамична устойчивост
Това определя капацитета на еластична деформация на 
материала, предмет на динамичен стрес.
Определя се според UNI EN 29052-1 и се измерва в MN/m3. 
Ниските стойности на динамична устойчивост (по-малко от 50 
MN/m3) предлагат по-добра ефективност на звукоизолацията.

2) Свиваемост
Това определя претоварването на пода, при която с течение на 
времето материалът е в състояние да поддържа непроменена 
стойността на динамичната устойчивост.
Определя се според UNI EN 12431 и се измерва в mm.

Ниво на динамична устойчивост

Ниво Изискване
MN/m3

SD50 ≤ 50
SD40 ≤ 40
SD30 ≤ 30
SD20 ≤ 20
SD15 ≤ 15
SD10 ≤ 10
SD7 ≤ 7
SD5 ≤ 5

Ниво на свиваемост

Ниво Натоварване върху слоя 
покритие kPa

Изискване
mm

Толеранс
mm

CP5 ≤ 2.0 ≤ 5 ≤ 2 за dl < 35

CP4 ≤ 3.0 ≤ 4 ≤ 3 за dl ≥ 35

CP3 ≤ 4.0 ≤ 3 ≤ 1 за dl < 35

CP2 ≤ 5.0 ≤ 2 ≤ 2 за dl ≥ 35

dl = дебелина под натоварването, равно на 250 Pa.
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Пример за оценка на шумоизолационното 
влияние между припокриващи се стаи с панел 
Step Floor.
Стандарт UNI EN 12354-2 предвижда опростен модел на 
изчисление, валиден за хомогенна подова настилка за общо 
ползване.
Индексът на нормализирано въздействие на шумовото ниво 
на етаж L’n,w се получава чрез:

L’n,w  = Ln,w,eq - ∆Lw + K (dB)

Където:
Ln,w,eq представлява индекс за оценяване на еднаквото ниво 
на нормализираното въздействие на звуковото налягане на 
пода (като се има в предвид подовата плоча, изключвайки 
плаващия под и еластичния слой).
За подови плочи с маса m’ между 100 и 600 kg/m2.

Ln,w,eq = 164 – 35 log m’ (dB)

ΔLw представлява индекс за оценка на затихването на  
нормализираното въздействие на звуковото налягане на 
плаващия под. 
За замазки, направени от цимент или гипс, стойностите могат 
да бъдат получени от диаграма А.

K представлява корекцията за предаване на шумовото 
въздействие чрез хомогенни странични конструкции (dB), тя 
е функция на масата на подовата плоча и на стените.
Таблица B показва корекционните параметри K за странично 
предаване в децибели.

Легенда

A Индекс за оценка на затихването на нормализираното 
въздействие на звуковото налягане, ∆Lw, в dB

B Маса на единица площ на плаващия под, в kg/m2

C Динамична устойчивост на единица площ/и, на еластичния 
слой, в MN/m3

Диаграма A
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Индекс за оценка на затихването на  нормализираното 
въздействие на звуковото налягане за плаващи подове, 
направени от циментова замазка или гипс
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Корекционен параметър K за странично предаване, в децибели

Маса на единица площ на 
разделителния елемент

(под) kg/m2

Средна маса на единица площ на хомогенни, открити странични елементи
с допълнителни покрития kg/m2

100 150 200 250 300 350 400 450 500
100 1 0 0 0 0 0 0 0 0
150 1 1 0 0 0 0 0 0 0
200 2 1 1 0 0 0 0 0 0
250 2 1 1 1 0 0 0 0 0
300 3 2 1 1 1 0 0 0 0
350 3 2 1 1 1 1 0 0 0
400 4 2 2 1 1 1 1 0 0
450 4 3 2 2 1 1 1 1 1
500 4 3 2 2 1 1 1 1 1
600 5 4 3 2 2 1 1 1 1
700 5 4 3 3 2 2 1 1 1
800 6 4 4 3 2 2 2 1 1
900 6 5 4 3 3 2 2 2 2

Taблица B

Примерни изчисления

Въведени данни:
- Сграда: жилищно ползване
- Подови плочи, предварително напрегнат стоманобетон и 

полистирен, дебелина 28.5 cm 
 (4 + 20,5 + 4) и разстояние между осите 120 cm.
 Маса на повърхността: 296 kg/m2* 
- Странични елементи: Кухина на зидарската тухла 12 x 25 x 

25, 15 хоризонтални отвори, двойна мазилка (1.5 + 12 + 1.5 
cm). 

 Маса на повърхността: 149 kg/m2*
- Циментова замазка, маса на повърхността 100 kg/m2

Изчислени стойности:
Ln,w,eq = 164 – 35 log 296 = 77 dB
∆ Lw  =  28 dB (диаграма A)
K = 2 db (Taблица B)
L’n,w  = 77 – 28 + 2 = 51 dB
Лимитирана стойност от закона: 63 db - удостоверена

*източник: ANDIL

Заключение
Излъчващите подови системи направени със 
звукоизолиращите панели Step Combi отговарят на 
изискванията за изолация на въздействието на шума, 
определени от указ на председателя на Министерски Съвет 
през декември 1997г. за 
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Предназначение
Панелът Plan Floor  се използва като изолиращ и подсилващ 
слой при полагане на тръби за подово отопление и 
охлаждане.
Физично-механичните характеристики на панела го правят 
подходящ за използване във всякакъв вид сгради, особено 
в стаи с неправилни форми, където е възможно тръбите да 
бъдат укрепени чрез Tracker клипси без ограниченията на 

издатините.

Монтаж
Панелите са свързани заедно благодарение на специални 
заключващи се жлебове по ръбовете, които прикрепват 
повърхността на изолиращия слой, като по този начин се 
избягват топлинните мостове. 
Панелите могат лесно да бъдат изрязани използвайки 
обикновен нож с голямо острие. 
PE-XC и Alpert тръбите могат да бъдат прикрепени по три 
начина:
• Tacker клипси. Тръбата е прикрепена директно към панела 

с помощта на клипси, които лесно се фиксират от изправено 
положение с помощта на специален инструмент Tacker.

• Мрежови клипси. Отгоре на панела е разположена метална 
мрежа с 3 или 6 mm, на която ръчно са прикрепени клипсите.

 След това тръбите са блокирани чрез клипсите.
• Насочващи скоби за тръби. На панела, насочващите скоби 

са прикрепени използвайки клипси или връзвайки скобите 
за металната мрежа.  

 След това тръбите са блокирани на скобите.

Съответствие със стандарти и сертификати
Панелите Plan Floor са произведени в съответствие със 
стандарт UNI EN 13163 (топлоизолация за сгради - фабрично 
произведени продукти от експандиран полистирол) и 
сертифицирани по Наредба (EU) N. 305/2011. 
Панелите и етикетите на опаковките са със CE маркировка.

Изолационен панел Plan Floor

Plan Floor е най-ефективният панел за постигане на 
традиционна подова система с клипси. 
Предимствата на този панел са две:
• повърхността на тръбата е почти изцяло в допир със 

замазката;
• използване на тръбна серпентина в стаите с неправилна 

форма.
Изолационните панели трябва да отговарят на две основни 
изисквания:
• термоустойчивост;
• устойчивост на натиск.

Термоустойчивостта на панелите Plan Floor е по-голяма от 
минималните стойности въведени от стандарта EN 1264-4 
(0.75 m2K/W инасталация над отопляема стая).
През годините, експандираният полистирол е потвърдил 
свойството си да бъде подлаган на натоварвания за дълги 
периоди от време, без да се наблюдава увисване.
Plan Floor опростява монтажа на изолацията и на 
тръбопроводи,  благодарение на заключващи се жлебове и 
направляващите кухини, които позволяват правилно да се 
инсталират тръбите според зададените разстояния в дизайна 
(5x5 cm мрежа). 
Фолиевото покритие е топлинно свързано към панела, което
позволява произвеждането на хомогенен материал, с
отлични характеристики на:
• Влагоустойчивост на замазката 
• Устойчивост на удари и нарязване на резбите по време на 

монтажните фази.

Plan Floor има женски-мъжки заключващи се жлебове, които, 
съчетани с характеристиките на фолиевото покритие, правят 
изолиращия слой водоустойчив и покриването на панелите с 
полиетиленови листи става ненужно. 

Гама
Панелът е достъпен с плътност от 25 или 30 kg/m3 и дебелина 
от 30 mm.

UNI EN
13163
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Обозначителен код

Модел H = 30
Плътност 25 kg/m2

Модел H = 30
Плътност 30 kg/m2

UNI EN 13163 EPS-EN13163-T2-L3-W3-S2-P5-DS(70,-)
1-BS200-CS(10)150-DS(N)2-WL(T)5

EPS-EN13163-T2-L3-W3-S2-P5-DS(70,-)
1-BS250-CS(10)200-DS(N)2-WL(T)5

Опаковка

Модел H = 30
Плътност 25 kg/m2

Модел H = 30
Плътност 30 kg/m2

Tип Картонена кутия Картонена кутия
Брой панели в пакет 16 16
Покривна повърхност на пакет 10.56 m2 10.56 m2

Размери 1160 x 660 x 540 mm 1160 x 660 x 540 mm

Материали

Изолационен панел Експандиран полистирол (EPS)
Покривен слой Твърд полистирол

Физични свойства

Свойства Стандарт Стойност
(плътност 30 kg/m3) 

Стойност
(плътност 25 kg/m3)

Tип UNI EN 13163 EPS 200 EPS150
Топлопроводимост λD (λins) EN 12939 (UNI EN 1264) 0.035 W/mK 0.035 W/mK
Номинална плътност UNI EN 1602 30 kg/m3 25 kg/m3

Устойчивост при 10% унищожение UNI EN 826 ≥ 200 kPa ≥ 150 kPa

Реакция при огън UNI EN ISO 11925 Euro class E Euro class E
Водоабсорбация EN 12087 < 5% < 5 %
Дифузионно съпротивление на водната 
пара Фактор μ EN 12086 40÷100 30÷70

Дебелина на фолиевото покритие 0.16 mm 0.16 mm

Технически спецификации

Описание Стандарт Стойност
(плътност 30 kg/m3) 

Стойност
(плътност 25 kg/m3)

Термоустойчивост RD EN 12939 0.85 m2 K/W 0.85 m2 K/W

Обща дължина 1120 mm 1120 mm

Обща ширина 620 mm 620 mm

Дебелина на листа UNI EN 1264 30 mm 30 mm
Еквивалентна дебелина Sins UNI EN 1264 30 mm 30 mm
Термоустойчивост Rλ,ins  (Sins / λins) UNI EN 1264 0.85 m2 K/W 0.85 m2 K/W

Отбелязано разстояние между тръбите 50 mm 50 mm

Използваема повърхност 0.66 m2 0.66 m2
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Пример за инсталация на панел Plan Floor

Перваз

Електрически 
заварена мрежа

Мазилка

Изолационна лента 
по париметъра

Под

Alpert тръба
PE-X тръба

Изолационен панел
Plan Floor

Полиетиленов лист

Замазка

Периметрична изолационна лента

Женска сглобка Мъжка сглобка 

Мъжки зъб

Диаграма за свързване на панелите



31

A
A

110020

10
0

50

60
0

20

Размери (mm)

Панел 1100x600 H 30

Разрез А-А

Разрези (mm) Минимални размери (mm)

 *      Традиционна циментова замазка

   **      Саморазливна замазка 

 Бележка Подовите замазки не се осигуряват от Emmeti

30 35

m
in

. 7
7*

*

47
m

in
. 

30
**

47
m

in
. 4

5*

m
in

. 9
2*

va
ria

bi
le

va
ria

bi
le



32

Монтаж
Панелът може да бъде развит лесно; излишъкът може лесно 
да се отреже с обикновен нож с голямо острие. Следващите 
редове могат да бъдат съединени чрез припокриване и 
намазване с лепило на лепящите ръбове на фолиото.
Тръбите могат да бъдат прикрепени по 3 начина:
• Tacker клипси.  Тръбата е прикрепена директно към панела 

с помощта на клипси, които лесно се фиксират от изправено 
положение с помощта на специален инструмент Tacker. 

 Повърхностното фолио, представляващо смес с алуминий 
цвят лико (в HDPE), което предотвратява клипсите от 
приплъзване.

• Мрежови клипси. Отгоре на панела е разположена 
метална мрежа с 3 или 6 mm, на която ръчно са прикрепени 
клипсите. След това тръбите са блокирани чрез клипсите.

• Насочващи скоби за тръби.  На панела, насочващите скоби 
са прикрепени използвайки залепващата основа чрез 
клипсите или връзвайки скобите за металната мрежа. След 
това тръбите са блокирани на клипсите.

Съответствие със стандарти и сертификати
Панелите Roll Floor са произведени в съответствие със стандарт 
UNI EN 13163 (топлоизолация за сгради - фабрично произведени 
продукти от експандиран полистирол) и сертифицирани по 
Наредба (EU) N. 305/2011. 
Панелите и етикетите на опаковките са със CE маркировка.

Изолационен панел Roll Floor

Roll Floor е подов панел за термична изолация, състоящ се от 
поредица от единични елементи (Размери 100x1000 mm) от 
отлят експандиран полистирол (EPS), покрит с алуминиево 
цветно HDPE фолио с червени насочващи линии за тръбите 
на интервали от 5 cm.
Страничният ръб на фолиото, с ширина 40 mm, е със залепващ 
слой и позволява създаването на водоустойчива повърхност, 
подходяща да бъде покрита с традиционна, саморазливна 
замазка.

Roll Floor се откроява сред гамата от подови отоплителни 
панели поради следните предимства:
• Отличен топлообмен, тъй като повърхността на тръбата е 

почти напълно в контакт със замазката;
• Полагането на тръбите не е обвързано с издатините и 

могат да се правят кръгове с неправилни форми.
• Бърза инсталация, осезаема особено в големи стаи. Всяка 

ролка покрива 10 m2 площ.
• Адаптивност към основи, които сa напълно плоски.

Изолационните панели трябва да отговарят две основни 
изисквания:
• Термоустойчивост, със стойност по-голяма от минималната 

стойност установена от стандарта EN 1264-4 (0.75 m2K/W 
инсталация над отопляема стая).

• Устойчивост на натиск.
 През годините, експандираният полистирол е потвърдил 

свойството си да бъде подлаган на натоварвания за дълги 
периоди от време, без да се наблюдава увисване.

Гама
Панелът е достъпен в три модела 30 mm, 40 mm и 50 mm.

Предназначение
Панелът Roll Floor се използва като изолиращ и подсилващ 
слой при полагане на тръби за подово отопление и 
охлаждане. 
Физично-механичните характеристики на панела го правят 
подходящ за използване във всякакъв тип сгради, особено 
в големи стаи или в стаи с неправилна форма, където е 
възможно тръбите да бъдат обезопасени с Tacker клипси, без 
ограниченията на издатините. 

UNI EN
13163
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Обозначителен код

Модел H = 30 mm Модел H = 40 mm Модел H = 50 mm

UNI EN 13163 EPS-EN13163-T2-L3-W3-
S2-P5-DS(70,-)1-BS200-

CS(10)150-DS(N)2-WL(T)5

EPS-EN13163-T2-L3-W3-
S2-P5-DS(70,-)1-BS200-

CS(10)150-DS(N)2-WL(T)5

EPS-EN13163-T2-L3-W3-
S2-P5-DS(70,-)1-BS200-

CS(10)150-DS(N)2-WL(T)5

Опаковка

Модел H = 30 mm Модел H = 40 mm Модел H = 50 mm

Тип EP bag EP bag EP bag
Дължина на опакованата ролка 10 m 10 m 10 m
Покривна повърхност на пакет 10 m2 10 m2 10 m2

Материали

Изолационен панел Единичен елемент (Размери 100x1000 mm) от експандиран полистирол (EPS)

Покривен слой Алуминиево цветно HDPE с червени насочващи линии на интервали от 50 mm и 
самозалепващи се ръбове

Физични свойства

Свойства Стандарт Стойност
Материал UNI EN 13163 EPS 150
Топлопроводимост λD (λins) EN 12939 (UNI EN 1264) 0.035 W/mK
Номинална плътност UNI EN 1602 25 kg/m3

Устойчивост при 10% унищожение UNI EN 826 ≥ 150 kPa

Реакция при огън UNI EN ISO 11925 Euro class E
Водоабсорбация EN 12087 < 5 %
Дифузионно съпротивление на водната пара 
Фактор μ EN 12086 30÷70

Дебелина на фолиевото покритие 0.16 mm

Технически спецификации

Описание Стандарт Модел H30 Модел H40 Модел H50
Термоустойчивост RD EN 12939 0.85 m2 K/W 1.15 m2 K/W 1.45 m2 K/W
Обща дължина 10000 mm 10000 mm 10000 mm
Обща дебелина 1000 mm 1000 mm 1000 mm
Дебелина на листа 30 mm 40 mm 50 mm
Еквивалентна дебелина Sins UNI EN 1264 30 mm 40 mm 50 mm
Термоустойчивост Rλ,ins  (Sins / λins) UNI EN 1264 0.85 m2 K/W 1.15 m2 K/W 1.45 m2 K/W

Използваема повърхност 10 m2 10 m2 10 m2

Разстояние между тръбите 50 mm 50 mm 50 mm
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Диаграма за свързване на панелите

Пример за инсталация на панел Roll Floor

Мазилка

Перваз

Под

Електрически 
заварена мрежа

Изолационна лента 
по париметъра

Alpert тръба
PE-X тръба

Панел Roll Floor 

Полиетиленов лист

Замазка

Периметрична 
изолационна лента

Залепващ ръб
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Монтаж
Панелите се доставят със самозалепваща основа, за да се 
гарантира тяхната стабилност докато тръбите се покрият. 
Свързването е гарантирано благодарение на специалните 
заключващи се жлебове тип лястовича опашка, които 
уплътняват повърхността на изолационния слой избягвайки 
топлинните мостове. 
Панелите могат лесно да бъдат изрязани използвайки 
обикновен нож с голямо острие. 

Съответствие със стандарти и сертификати

Панелите Thin Floor са произведени в съответствие със 
стандарт UNI EN 13163 (топлоизолация за сгради - фабрично 
произведени продукти от експандиран полистирол) и 
сертифицирани по Наредба (EU) N. 305/2011. 
Панелите и етикетите на опаковките са със CE маркировка.

Изолационен панел Thin Floor

Thin Floor е изолационен панел с релефни повърхностни 
издатини с намалена дебелина (19 mm), идеални за 
реставрирането на граждански сгради, тъй като позволяват 
създаването на лъчисти подови системи с обща дебелина 
от само 40 mm (без пода), използвайки последните течни 
замазки, които позволяват минимална дебелина от 20 mm (*) 
най-отгоре на системата.
Направен е от EPS 250 (експандиран полистирол) с голяма 
плътност (40 kg/m3) и добавен графит, за да се подобри 
термоустойчивостта му и свързан топлинно с твърдо 
полистиролово повърхностно фолио, което произвежда 
хомогенен материал, с отлични характеристики на: 
•  Водоустойчивост на замазката
• Устойчивост на удари и нарязване на резбите по време на 

монтажните фази.

Формата на издатините, които позволяват разполагането на 
тръбни кръгове на, значително увеличават устойчивостта му, 
поддържайки натоварването докато тръбите и цимента се 
поставят.
Панелът Thin Floor е конструиран да поддържа тръби с 
външен диаметър 12 mm.

(*)  истинската дебелина на замазката и методът на 
поставянето й трябва да бъдат уточнени с производителя/
доставчика на същата според характеритиките й, в 
зависимост от инсталационните условия (размери и тип 
на повърхността, тип на пода и т.н.) и тип на избраната 
замазка. 

Гама
Панелът е достъпен във версия с ефективна изолация 
(без издатините) от 5 mm и обща дебелина от 19 mm със 
самозалепваща основа. 

Предназначение
Панелът Thin Floor  се използва като изолиращ и подсилващ 
слой при полагане на тръби за подово отопление и 
охлаждане. Той е идеален за реставрирането на граждански 
сгради, като се поставя над съществуващи подове или над 
добре изравнени основи.

UNI EN
13163
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Обозначителен код

Модел H=5 mm

UNI EN 13163 EPS-EN13163-T2-L3-W3-S2-P5-DS(70,-)1-BS350-CS(10)250-DS(N)2-WL(T)5

Опаковка

Тип Картонена кутия

Брой панели в пакет 18

Покривна повърхност на пакет 12.96 m2

Материали

Изолационен панел EPS
Покривен слой Твърд полистирол

Физични свойства

Свойства Стандарт Стойност
Материал UNI EN 13163 EPS 250
Топлопроводимост λD (λins) EN 12939 (UNI EN 1264) 0.031 W/mK
Номинална плътност UNI EN 1602 40 kg/m3

Устойчивост при 10% унищожение UNI EN 826 ≥ 250 kPa

Реакция при огън UNI EN ISO 11925 Euro class E
Водоабсорбация EN 12087 < 5%
Дифузионно съпротивление на водната пара 
Фактор μ EN 12086 40÷100

Дебелина на фолиевото покритие 0.16 mm

Технически спецификации

Описание Стандарт Модел H30
Термоустойчивост RD EN 12939 0.45 m2K/W

Обща дължина 1215 mm

Обща ширина 615 mm

Обща дебелина 19 mm

Дебелина на листа UNI EN 1264 5 mm
Еквивалентна дебелина Sins UNI EN 1264 14,43 mm
Термоустойчивост Rλ,ins  (Sins / λins) UNI EN 1264 0,45 m2K/W

Разстояние между тръбите 100

Външен Ø на инсталационните тръби 12 mm

Използваема повърхност 12.96 m2
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Пример за инсталация на панел Thin Floor 

Перваз

Мазилка

Изолационна лента 
по париметъра

Под

PE-Xc тръба

Панел Thin Floor

Полиетиленов лист
Замазка
(пример с течна замазка 
с малка дебелина Knauf 
Autolivellina NE 425) 

Периметрична изолационна лента

Женска сглобка 

Женска 
сглобка 

Мъжка 
сглобка 

Мъжка 
сглобка 

Диаграма за свързване на панелите



39

14

19

Sezione A-A

Pannello 1200 x 600 H 5Pannello 1200 x 600 H 5

45
va

ria
bi

le
m

in
. 6

2*
17

30
va

ria
bi

le
m

in
.4

7*
*

17

Размери (mm)

Панел 1200x600    H 5

Разрез А-А

Разрези (mm) Минимални размери (mm)

 *      Саморазливна замазка или подсилена замазка

 **      Течна замазка с малка дебелина   
Пример:  Knauf Autolivellina NE 425
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инсталационните условия (размери и тип на повърхността, 
тип на пода и т.н.) и тип на избраната замазка. 
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AA

1200

60
0

1215

61
5

100

30
va

ria
bi

le
m

in
. 4

7*
17

20
va

ria
bi

le
m

in
.3

7*
*

17



40

Монтаж
Инсталационната повърхност трябва да бъде перфектно гладка и 
чиста. Ако е необходимо, първо осигурете завършена повърхност 
чрез саморазливна замазка. Препоръчва се първо да се залепят 
панелите, особено крайните панели, към основата оставаща 
отдолу, като се използва подходящо слепващо вещество.  
Крайните панели трябва да са съседни на най-ниската стена в 
стаята, в която са инсталирани, така, че кръгът ще има нужда 
от по-малко тръбни извивки и следователно по-малко загуби 
на налягане. Ако има нужда да се режат панелите, те трябва 
да се отрежат с подходящи средства, които позволяват право и 
правилно одрязване.
Слоят за разпределяне на натоварването и на отоплението за тази 
система е постигнат чрез характеристиките на двойното покритие 
на поцинкованите стоманени листи. 
Веднъж, когато инсталацията на кръговете е приключена, преди 
да се продължи с монтажа на двойния слой листи, е необходимо 
да се осигури монтирането на слой за разделяне, състоящ се от 
полиетиленов лист. 
Най-отгоре на този лист трябва да се разположи първият слой от 
поцинковани листи. 
За първия слой, листи без самозалепваща страна трябва да бъдат 
използвани.
От друга страна, за втория слой, листи със самозалепваща страна 
трябва да се използват, като самозалепящата се страна трябва да 
бъде обърната към първия слой (надолу). По този начин двата 
слоя се прикрепят. 
Също е необходимо да оставите разстояние от 1 или 2 mm между 
един лист и другите. 
Слоят за разпределяне на натоварването може да се постигне като 
опция чрез монтажа на двойни гипсови панели с влакнести нишки 
(също наричани сухи основи), характеристиките и методите на 
използване на които са отговорност на производителя. 

Подови настилки
В случай на дървени подови настилки, се препоръчва да 
използвате предварително завършен вид с жлебове, инсталирани 
без лепило.За залепянето на керамична или каменна настилка 
е необходимо да използвате специални лепила за метални 
повърхности (обикновено е полиуретаново лепило), за които 
трябва да се осигури пространство от поне 4/5 mm и фугиране с 
подходящи еластични влакна.
Целесъобразно е, че плочките са с размер не по-голям от 40 см.

Новата Emmeti Dry Alu Floor отоплителна/охлаждаща система 
представлява идеалното решение за инсталации, които изискват 
минимална дебелина, намалена тежест върху подовете и 
бърза инсталация. В действителност, Emmeti Dry Alu Floor е 
разработен за инсталации със системи за сухо поставяне, без 
замазка, приложими на съществуващи подове или на перфектно 
изравнени основи. Използване на тръбна серпентина. Достъпни в 
две различни дебелини (общо 30 и 40 mm), този панел е напълно 
подходящ за реставрация на сгради.

Гама
Системата се състои от:
• Отлят експандиран полистиренов панел (като EPS 200) за 

термична изолация, с оформена повърхност с надлъжни и 
взаимноперпендикулярни канали (на разстояние 150 mm) 
за 17x2 тръби, свързани с алуминиево проводимо фолио 
(дебелина 0.3 mm). Панелът е достъпен в две версии, с 
ефективна изолация от 10 и 20 mm, и обща дебелина от, 
съответно, 28 и 38 mm.

• Отлят експандиран полистиренов панел (като EPS 200) за 
термична изолация, с оформена повърхност с надлъжни и 
взаимноперпендикулярни и извити канали за 17x2 тръби, 
свързани с твърдо полистиролово фолио, за реализацията на 
крайните завъртания и пресичания в съответствие с каналите 
и колекторите.  Панелът е достъпен в две версии, с ефективна 
изолация от 10 и 20 mm, и обща дебелина от, съответно, 28 и 
38 mm.

• Полиетиленов лист, който действа като разделителен слой 
между панелите и поцинкованите стоманени листове.

• Два поцинковани стоманени листа (с или без залепяща страна) 
за реализирането на двоен горен слой за топлопроводимост и 
разпределяне на тежестта. 

• Изолационна лента по периметъра направена от затворен 
клетъчен експандиран полистирен, със самозалепваща лента за 
закрепвания по стените, дебелина от 5 mm и височина от 100 
mm.

Предназначение
Сухата система е предвидена за граждански сгради, тъй като 
отсъствието на замазка не гарантира подходяща устойчивост 
на високи налягания на пода. Характеристиките на намалената 
тежест и изключително бързата инсталация го правят особено 
подходящ за приложения на дървени подове или в стаи, 
които се отопляват от време на време (конферентни зали, 
ваканционни къщи и т.н.). Подовете могат да се положат веднага 
след тестването, като спестяват около 30 дни в сравнение с 
традиционните системи.  

Съответствие със стандарти и сертификати
Системата Emmeti Dry Alu Floor е в съответствие с тип B (системи с 
тръби под поддържащия слой) както е посочено в UNI EN 1264-1.
Панелите Dry Alu Floor са произведени в съответствие със 
стандарт UNI EN 13163 (термична изолация за сгради - 
фабрично произведени продукти от експандиран полистирол) и 
сертифицирани от Регулация a (EU) N. 305/2011.
Панелите и етикетите на опаковките са със CE маркировка.

Изолационен панел Dry Alu Floor UNI EN
13163
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Обозначителен код
Модели H=10, 20 mm

UNI EN 13163 EPS-EN13163-L2-W2-T2-S2-P3-DS(N)2-CS(10)200-BS300-WL(T)2-MU40-100

Опаковка
Изолационен панел

H = 10 mm
Изолационен панел

H = 20 mm
Краен панел

H = 10 mm
Краен панел

H = 20 mm
Тип Картонена кутия Картонена кутия Картонена кутия Картонена кутия
Брой панели в пакет 16 12 32 24
Покривна повърхност 
на пакет 11.52 m2 8.64 m2 5.76 m2 4.32 m2

Размери 645 x 485 x 1235 645 x 485 x 1235 645 x 635 x 485 645 x 635 x 485

Материали на изолационните панели

Панел Експандиран полистирол
Горен слой Алуминиум

Материали за крайните изолационни панели

Панел Експандиран полистирол
Покривен слой Твърд полистирол

Физически характеристики на изолационния панел

Свойства Стандарт Стойност
Тип UNI EN 13163 EPS 200
Топлопроводимост λD (λins) EN 12939 (UNI EN 1264) 0.033 W/mK
Плътност UNI EN 1602 30 kg/m3

Устойчивост при 10% унищожение UNI EN 826 ≥ 200 kPa
Реакция при огън UNI EN ISO 11925 Euro class E
Водоабсорбация EN 12087 < 5 %
Дифузионно съпротивление на водната пара Фактор μ EN 12086 40÷100

Дебелина на Al слоя 0.3 mm

Технически спецификации на изолационния панел

Описание Стандарт Модел H = 10 mm Модел H = 20 mm
Термоустойчивост RD EN 12939 0.65 m2 K/W 0.85 m2 K/W

Обща дължина 1215 mm 1215 mm

Обща ширина 615 mm 615 mm

Обща дебелина 28 mm 38 mm

Дебелина на листа UNI EN 1264 10 mm 20 mm
Еквивалентна дебелина Sins UNI EN 1264 21,4 mm 31,3 mm
Термоустойчивост Rλ,ins  (Sins / λins) UNI EN 1264 0,65 m2 K/W 0,95 m2 K/W

Разстояние между тръбите 150 mm 150 mm

Външен Ø на инсталационните тръби 17 mm 17 mm
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Физични характеристики на крайния изолационен панел

Свойства Стандарт Стойност
Тип UNI EN 13163 EPS 200
Топлопроводимост λD (λins) EN 12939 (UNI EN 1264) 0.033 W/mK
Плътност UNI EN 1602 30 kg/m3

Устойчивост при 10% унищожение UNI EN 826 ≥ 200 kPa
Реакция при огън UNI EN ISO 11925 Euro class E
Водоабсорбация EN 12087 < 5 %
Дифузионно съпротивление на водната пара Фактор μ EN 12086 40÷100
Дебелина на фолиевото покритие 0,16 mm

Технически спецификации на крайния изолационен панел

Описание Стандарт Модел H = 10 mm Модел H = 20 mm
Термоустойчивост RD EN 12939 0.55 m2 K/W 0.85 m2 K/W
Обща дължина 615 mm 615 mm
Обща дебелина 315 mm 315 mm
Дебелина на листа UNI EN 1264 10 mm 20 mm
Еквивалентна дебелина Sins UNI EN 1264 18,1 mm 28 mm
Термоустойчивост Rλ,ins  (Sins / λins) UNI EN 1264 0,55 m2 K/W 0,85 m2 K/W

Разстояние между тръбите 150 mm 150 mm
Външен Ø на инсталационните тръби 17 mm 17 mm

Поцинковани стоманени листи с дебелина от 1 mm
Гама:
• Листи без самозалепяща страна, размер 600x600 и 600x300 mm.
• Листи със самозалепяща страна, размер 600x600 и 600x300 mm.

Периметрична изолационна лента
В затворен клетъчен експандиран полистирол (плъност 30 kg/m3), 
със самозалепваща повърхност за закрепяне към стената.
Височина 150 mm, дебелина 5 mm, дължина на ролката 50 mm.
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Диаграма за свързване на панелите

Пример за инсталация на система Dry Alu Floor

Женска сглобка 
Мъжка сглобка Мъжка сглобка 

Dry Alu Floor краен панел

Панел Dry Alu Floor 
с алуминиево фолио

Периметрична 
изолационна лента

Разделителен лист от полистирол

Мазилка

Перваз

Emmeti тръба 
PE-Xa 17x2

Саморазливен слой

Под

Emmeti тръба
PE-Xa 17x2

Основа

Поцинкован стоманен лист със самозалепяне 
(втори слой) залепен към първия

Поцинкован 
стоманен лист 
(първи слой)
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Secondo strato
lastra in acciaio adesiva 600x300

Secondo strato
lastra in acciaio adesiva 600x600

Primo strato
lastra in acciaio 600x600

Particolare fuga
fra le lastre

2 
m

m

Fase 1: Posa dei pannelli di testa

Fase 2: Posa dei pannelli laterali incastrati ai pannelli di testa Fase 3: Posa dei pannelli centrali (da tagliare se necesario)

Fase 4: Posa dei tubi a serpentina Fase 5: Posa del foglio in PE e delle lastre in acciaio

Incastri maschio da ritagliare (verso la parete)Мъжките свръзки да бъдат отрязани (към стената).

Втори слой
600x300 самозалепяща 
стоманена плоча 

Втори слой
600x600 самозалепяща 
стоманена плоча 

Първи слой
600x600 стоманена 
плоча

Етап 1: Монтаж на главни панели

Етап 2: Монтаж на страничните панели съединени с главните панели

Етап 4: Монтаж на тръбните кръгове 

Етап 3: Монтаж на централни панели (да бъдат отрязани, когато е 
необходимо)

Етап 5: поставяне на PE лист и стоманени плочи 

свързващ 
детайл между 

плочите
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Размери на изолационния панел (mm)

Секции на изолационния панел (mm)

Външни размери на изолационния панел (mm)

Външни размери на системите за граждански сгради, с двоен 
слой от поцинковани листи за разпределяне на товара (mm) 

Панел 1200 x 600   H 10

Разрез А-А

Панел 1200 x 600   H 10

Панел 1200 x 600   H 20

Разрез А-А

Панел 1200 x 600   H 20

AA
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Размери на крайния изолационен панел (mm)

Секции на крайния изолационен панел (mm)

Външни размери на крайния изолационен панел (mm)

Външни размери на системите за граждански сгради, с двоен 
слой от поцинковани листи за разпределяне на товара (mm)

Панел 600 x 300   H 10

Разрез А-А

Панел 600 x 300   H 10

Панел 600 x 300   H 20

Разрез А-А

Панел 600 x 300   H 20

AA
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Система от клипси за 
електрозаварена мрежа

Със системата от клипси за електрозаварена мрежа, 
армираната мрежа на замазката се използва, за да закрепи 
тръбите благодарение на специални пластмасови клипси. 
Тази система позволява максимална свобода, когато се избира 
типът на използваната изолацията (с равна повърхност), 
или позволява да се изгради подова система независимо от 
наличието или не на изолиращ слой. 

Описание на системата
Листите от електрозаварената мрежа, свръзките на които 
позволяват монтаж на множество тръбни кръгове на 
разстояние могат да бъдат разположени на:
• панелите Plan Floor
• панелите Roll Floor
• Изолационни панели с равни листи, покриващи условията 

изисквани от конструкторите, най-отгоре на които е 
разположен полиетиленов лист като водоустойчив слой.

• Баластра, разположена отдолу, подходящо уплътнена, най-
отгоре на която е разположен полиетиленов лист, като 
водоустойчив слой. 

Клипсите се закрепят ръчно към мрежата (вижте фиг. А, B, C), 
следвайки проекта на разположение на кръговете.

Фиг. A Фиг. B Фиг. C
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Moдели
За тръби PE-X 17x2 и Alpert 16x2 се използват клипсите от 
фиг. D, подходящи за електрозаварена мрежа с диаметър на 
нишката от 3 mm.

За PE-X 20x2 тръбите са използвани клипсите от фиг. E, 
подходящи за електрозаварена мрежа с диаметър на нишката 
от 6 mm.

Тръбите пасват в клипсите чрез натискане с крак. 

Области на приложение
Реализация на подови лъчисти системи във всякакъв тип 
сгради с широка площ на основата и с правилна форма. 
Идеални в индустриалния сектор, за размразяване на рампи 
и външни площи през зимата и за подове с високи статично-
динамични натоварвания. 
Системата от клипси намира класическо приложение в 
отоплението на оранжериите. 

Детайли по строителството:
Клипсовете, държат повдигната  мрежата от основата, 
в съответсвтие с дебелината на бетонното покритие на 
електрозаварените мрежи от основата на замазката (фиг. F и 
G).

Внимание:
Ако подовите замазки са от течен, саморазливен тип, мрежата 
трябва да се закрепи за изолиращия слой или за основата 
(вижте „Клипси и дюбели“, раздел „Аксесоари“).

Фиг. D Фиг. E

Фиг. F Фиг. G

Размери (mm)
Mрежова клипса 3 mm тел Mрежова клипса 6 mm тел

Минимални размери (mm)
Mрежова клипса 3 mm тел Mрежова клипса 6 mm тел

* Традиционна циментова замазка  -  **  Саморазливна замазка

Бележка:  Подовите замазки не са осигурени от Emmeti
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49

Система от насочващи скоби за тръби

Системата от насочващи скоби за тръби е най-универсалното 
решение за инсталацията на подови лъчисти системи на 
широки повърхности.

Проектантът е свободен да оразмерява подовата конструкция 
(изолиращият слой, армиращата мрежа на замазката), в 
зависимост от натоварванията и условията за експлоатация на 
системата.

Описание на системата
Скобите със свръзки могат да бъдат закрепени отгоре на 
плоския изолационен слой (панел Plan Floor- фиг. H - I, панел 
Roll Floor), използвайки Tacker клипси, или свързвайки ги към 
листите на електрозаварената мрежа на армираната замазка 
(фиг. L - M), разположена на плоските изолационни мрежи 
водоустойчиво благодарение на полиетиленовото покритие. 
Скобите са съединени благодарение на специални жлебове 
(фиг. N).

Фиг. L

Фиг. M

Фиг. NФиг. I

Фиг. H
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Модели
• За тръби Ø17-20-25, минимално разстояние 10 cm.
• За тръби Ø17-20-25, минимално разстояние  10 cm, със 
самозалепяща основа.
• За Ø16-17 тръби, минимално разстояние 5 cm.

Размери (mm) на насочващите скоби за тръби Ø17-20-25

Детайл

Детайл

Пълен изглед

950
50505050505050505050505050505050505050

50

 A B

A B

3933

8

8

Ø17 pipe Ø20 pipe Ø25 pipe

Области на приложение
Граждански сгради, промишлени сгради, отопление на външни 
площи, плаващи подове за спортни зали.

Размери (mm) на насочващи скоби за тръби Ø16-17

Пълен изглед

50

51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 18,3

14,6

33

1029,8

1029,8

1044,4

27
,8

5,1
13

,1

R9



51

Общи размери (mm) на насочващите скоби за тръби Ø16-17

Общи размери (mm) на насочващите скоби за тръби Ø17-20-25

Система от насочващи скоби за Ø 20 тръбиСистема от насочващи скоби за Ø 17 тръби

Система от насочващи скоби за Ø 16-17 тръби

* Традиционна циментова замазка       

** Саморазливна замазка или армирана замазка

 Бележка Подовите замазки не са осигурени от Emmeti.
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Закрепване на тръби чрез 
система от клипси Tacker 
Сградите с неправилна форма на стаите, където релефните 
панели с издатини по повърхността ограничават правилното 
поставяне на тръбите, улесняват фиксирането на тръбите 
чрез клипси и инструмент Tacker.
Чрез използването на панели Plan Floor или Roll Floor 
е възможно да се създадат кръгове от всякакъв тип 
(серпентина, спирала) и форма, с лекота и бързина.
Друго предимство на системата от клипси Tacker се дължи 
на намалените общи размери на системата: тръбата е 
добре захваната към повърхността на панела и масата на 
замазката на повърхността  е по-голяма отколкото на панела 
с издатините; това позволява използването на специални 
саморазливни подови замазки с намалена дебелина.

Описание на системата 
След полагането на изолационния панел Plan Floor или 
Roll Floor, пристъпете към полагането на тръбите, които 
са свързани чрез специални клипси (фиг. О) използвайки 
специалния Tacker инструмент (фиг. P и Q) от изправено 
положение. Клипсите, предвидени в редове от 30 клипси 
всеки, трябва да бъдат заредени в инструмента, тогава 
панелите могат да бъдат обезопасени чрез натискане на 
дръжката надолу.

Фиг. O

Фиг. P Фиг. Q
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Минимални размери (mm)
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Модели
Клипсите са подходящи за тръби с външен диаметър от 16, 
17 и 20 mm.
Модел H=45
Модел H=39
Подсилен модел H=42

Области на приложение
Граждански сгради (жилища, офиси, магазини, места за 
поклонение), промишлени сгради, училища и спортни зали, 
идеални във всички случаи на стаи с неправилна форма.

* Традиционна циментова замазка  -  **  Саморазливна замазка

 Бележка Подовите замазки не са осигурени от Emmeti

Система от клипси Tacker за Ø 20 тръбиСистема от клипси Tacker за Ø 17 тръби

Модел H=39 Модел H=45 Модел H=42 (подсилен модел)



54

Тръба PE-Xc с кислородна 
защита
Качеството на подовата отоплителна/охладителна 
система по същество зависи от качеството на използвания 
тръбопровод, особено на неговата гъвкавост и издръжливост. 
Омрежените полиетиленови тръби Emmeti PE-Xc перфектно 
отговарят на тези изисквания, като същевременно покриват 
международните референтни стандарти.
Многото проверки и контрола на качеството на тръбите 
гарантират максимална безопасност в течение на времето.

Омрежване
Референтният стандарт UNI EN ISO 15875-2 показва 
минималния процент на омрежване, според произведствения 
процес. 

Водородни атоми

Въглеродни атоми

Електронно лъчев процес на омрежване
Тръбата се пропуска при висока скорост, през електронен 
ускорител, където се подлага на бомбардиране с Beta лъчи.

Молекулярната структура на полиетилена, преди да се 
е образувала напречната връзка, не дава възможност за 
адекватна механично-химична устойчивост на тръбата. 

Благодарение на Beta лъчите, водородните атоми са 
премахнати.

На местата, където водородните атоми са били премахнати, 
два въглеродни атома са свързани заедно:

• молекулярната структура на омрежения полиетилен сега 
се е превърнала в триизмерна мрежа.

• Тръбата е придобила високи свойства на химико-
механична устойчивост. 

Новият материал получен по този начин има идеалните 
характеристики за използване във водноотоплителни системи: 

• устойчивост на температура и налягане във времето
• корозионна устойчивост
• химическа устойчивост
• ниско ниво на шум
• малки загуби на налягане
• гъвкавост
• лека тръба
• може да се използва при високи и ниски температури
• не е токсична

Тип омрежване Име     Процент Метод на изпитване

Пероксид PE-Xa ≥ 70% EN 579

Силан PE-Xb ≥ 65% EN 579

Електронно-лъчев PE-Xc ≥ 60% EN 579

Азониабицик PE-Xd ≥ 60% EN 579

PE

PE - Xc

EN ISO
15875-2



55

Сертифициране, област на приложение и 
маркировка
Тръба Emmeti PE-Xc с кислородна защита е съобразна със 
стандарт UNI EN ISO 15875-2 на европейските продукти и 
сертификат SKZ HR 3.2. 
В съответствие с този стандарт и с Министерско постановление 
n° 37/08  относно безопасността на системи, тръбата има 
маркировка, която указва точно нейния обхват на използване,  
показва класовете на приложения и относителното работно 
налягане при което тръбата може да се използва. 

Класове на приложение (UNI EN ISO 15875-1)

Клас TD Време при TD Tmax Време при Tmax Tmal Време при Tmal Област на приложение
1a) 60 °C 49 години 80 °C 1 година 95 °C 100 h Топла вода (60 °C)
2a) 70 °C 49 години 80 °C 1 година 95 °C 100 h Топла вода (70 °C)

4b)

20 °C 2.5 години

70 °C 2.5 години
100 °C 100 h

Подово отопление
Ниско температурно 

отопление с радиатори

следван от
40 °C 20 години

следван от
60 °C 25 години

следван от
(виж следващата колона)

следван от
(виж следващата колона)

5b)

20 °C 14 години

90 °C 1 година
100 °C 100 h

Високо температурно 
отопление с радиатори

следван от
60 °C 25 години

следван от
80 °C 10 години

следван от
(виж следващата колона)

следван от
(виж следващата колона)

Бележки:
TD : проектна темп. (работна)
Tmax : максимална темп. (върхова)
Tmal : критична темп.

Легенда

PE-Xc Тип "c" омрежен полиетилен
EVOH означение, показващо наличието на кислородна защита
Ø17X2.0 номинален диаметър на тръбата
C тип клас
AKZ 696 маркировка за съответствие SKZ и отличителен номер
EN ISO 15875-2 продуктов стандарт
Application class Клас на приложение комбиниран с работно налягане
oxygen barrier complying with DIN 4726 Кислородната пропускливост на защитата (EVOH) е в съответствие с DIN  4726.
XX00X Индивидуален буквено-цифров код за борба с измамите
(--)/(--)/(--) дата
time час
X.00.0000.00 партида n°
000m метри

EMMETI PE-Xc EVOH Ø17X2.0 C – AKZ 696 – EN ISO 15875-2 – Application class 1/10 bar, 2/8 bar, 4/10 bar, 5/8 bar – oxygen barrier complying with DIN 4726 – XX00X– (--)/(--)/(--) – ora – X.00.0000.00–000m – >I<

a): Една страна може да избере двете клас 1 или клас 2, за да се съобрази с националното 
законодателство 

b): Трябва ли да има повече от една проектна температура за всеки клас, то времената 
трябва да се сумират (например проектната температура за 50 години клас 5 е: 20 °C за 
14 години следван от 60 °C за 25 години, 80 °C за 10 години, 90 °C за 1 година и 100 °C за 
100 часа).

Класовете на приложения определят условията за употреба на 
тръбата по отношение на температурата и времето, като тези 
параметри трябва да се поддържат както е показано по-долу. 
Обхватът на употреба е напълно определен от стойността 
на налягането за съответния отделен клас. Очевидно е, че 
определен продукт (тръба) може да попадне в няколко класа 
на приложения.

Пример за маркировка на 17x2 тръба

EMMETI PE-Xc EVOH Ø17X2.0 C – SKZ A696 –  EN ISO 15875-2 – Application class 1/10 bar, 2/8 bar, 4/10 bar, 5/8 bar – oxygen barrier complying with DIN 
4726 – XX00X– (--)/(--)/(--) – time – X.00.0000.00–000m – >I<
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Производството на тръба Emmeti PE-Xc протича при строги проверки 
на качеството, за да се провери: 

• устойчивост на суровината
• степен на омрежване
• размерни характеристики на тръбите
• термична устойчивост на окисляване
• устойчивост на температура и налягане във времето
• контрол на кислородната защита
като по този начин се гарантира високо качество на тръбата, 
в съответствие с изискванията на стандартите.

Технически 
спецификации

Външен диаметър x 
дебелина на стената 

(17 x 2 mm)

Външен диаметър x 
дебелина на стената 

(12 x 2 mm)

Външен диаметър x 
дебелина на стената

(20 x 2 mm)
Водно съдържание 0.133 l/m 0.05 l/m 0.20 l/m
Минимален радиус на огъване 85 mm 60 mm 100 mm
Дължина на ролката 200-600 m 240 m 500 m
Класове на приложение  1   2   4   5        1    2    4    5        1   2   4   5       
Работно налягане 10  8  10  8   bar 10  10  10  10   bar  8   6   8   6  bar
Кислородна пропускливост < 0,32 mg/m2 d < 0,32 mg/m2 d < 0,32 mg/m2 d

Физични свойства
Свойстваt Дименсия Стойност
Плътност g/cm3 0.95
Степен на омрежване % ≥ 60
Обхват на приложение °C -100 / +110
Температура на омекване °C 135
Топлопроводимост W/mK 0.38
Якост на опън MPa 18
Удължение при скъсване % >600
Среден коефициент на линейно 
разширение mm/m K 0.19

Вътрешна грапавост µm 7

Опаковка 17 x 2 12 x 2 20 x 2

Tип Картонена кутия Картонена кутия Картонена кутия
Дължина на ролката 200 m 600 m 240 m 500 m

Размери
800 x 800 x 315 

mm
960 x 960 x 425 mm 790 x 790 x 315 mm 960 x 960 x 425 mm

Криви на регресия на тръба PE-Xc
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Разчитане на диаграма

Максималното допустимо напрежение (σmax ) в продължение 
на 50 год. при определена  температура се определя с 
пресичащата се права линия (вертикално), отнасяща се за 50 
години и с правата линия, отнасяща се до температурата.
Еквивалентната стойност на налягането се получава по 
формулата:
Pmax (bar) = 20 x σmax x Sp

D - Sp

Където:
σmax = максимално допустимо напрежение (MPa)
Sp = дебелина на тръбата (mm)
D = външен диаметър на тръбата Ø (mm)
Забележете, че след като работното налягане  (Pes) е известно, 
коефициентът на сигурност се определя  като  Ks=Pmax/Pes

Пример:
Температура на флуида = 60 °C
D = 17 mm
Sp = 2 mm
Продължителност = 50 години
Pmax (bar) =       20 x 6 x 2   =     240 = 16 bar

   17 - 2         15
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Тръба PE-Xa с кислородна 
защита
Качеството на подовите системи за отопление и охлаждане 
основно зависи от качеството на използваната тръба, 
особено от нейната гъвкавост и устойчивост. Тръбите Em-
meti PE-Xaс омрежен полиетилен напълно отговарят на тези 
изисквания, като същевременно съответстват на референтните 
международни стандарти. Извършените многобройни тестове 
и одити за качеството гарантират максимална сигурност 
на тръбите в течение на времето, което се демонстрира от 
извършената DIN CERTCO сертификация.

Омрежване
Референтният стандарт UNI EN ISO 15875-2 предвижда процент 
на минимално омрежване на тръбата, според производствения 
процес. 

EN ISO
15875-2

Водородни атоми

Въглеродни атоми

Процес на омрежване с пероксид
Процесът се състои в разлагане на пероксид при високи 
температури и създаване на въглеродни връзки по веригата 
на полиетилена. Омрежването се извършва в състояние на 
разтапяне. 
Процесът на напречно свързване с пероксиди може да се 
осъществи по различни начини; методът приет за Emmeti PE-Xa 
тръбата се нарича Pont a'Mousson.
 

Тръбата се потапя във високо температурна гореща солена 
вана, което води до разлагане на пероксида и получаване на 
радикали. 

Всеки пероксиден радикал реагира с молекулите на 
полиетилена, отделяйки водороден атом и причинявайки 
образуване на полимерни радикали. 
На местата, където водородните атоми са били отстранени, 
два въглеродни се свързват заедно: 

• Молекулярната структура на омрежен полиетилен сега се е 
превърнала в триизмерна мрежа. 

• Тръбата е придобила високи свойства на химико-
механична устойчивост. 

Новият материал придобит по този начин има всички идеални 
характеристики, за да се използва във водно-отоплителни 
системи: 

• устойчивост на температура и налягане във времето 
• корозионна устойчивост
• химическа устойчивост
• ниско ниво на шум
• малки загуби на налягане
• отлична гъвкавост
• лека тръба
• може да се използва при високи и ниски температури

Тип омрежване Име     Процент Метод на изпитване

Пероксид PE-Xa ≥ 70% EN 579

Силан PE-Xb ≥ 65% EN 579

Електронно-лъчев PE-Xc ≥ 60% EN 579

Азониабицик PE-Xd ≥ 60% EN 579

PE

PE - Xa

Пероксид

R1-O-O-R2+

+
Радикали

R1-O

+
Radicals

R2-O

+
Radicals

R1-OH

+
Radicals

R2-OH
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Сертифициране, област на приложение и 
маркировка
Тръба Emmeti PE-Xa с кислородна защита е сертифицирана 
от DIN-CERTCO в съответствие с европейския продуктов 
стандарт UNI EN ISO 15875-2. В съответствие с този стандарт и с 
Министерско постановление n° 37/08  относно безопасността 
на системи, тръбата има маркировка, която указва точно 
нейния обхват на използване,  показва класовете на 
приложения и относителното работно налягане при което 
тръбата може да се използва. 

Класове на приложение (UNI EN ISO 15875-1)

Клас TD Време при TD Tmax Време при Tmax Tmal Време при Tmal Област на приложение
1a) 60 °C 49 години 80 °C 1 година 95 °C 100 h Топла вода (60 °C)
2a) 70 °C 49 години 80 °C 1 година 95 °C 100 h Топла вода (70 °C)

4b)

20 °C 2.5 години

70 °C 2.5 години
100 °C 100 h

Подово отопление
Ниско температурно 

отопление с радиатори 

следван от
40 °C 20 years

следван от
60 °C 25 years

следван от
(виж следващата колона)

следван от
(виж следващата колона)

5b)

20 °C 14 years

90 °C 1 година
100 °C 100 h

Високо температурно 
отопление с радиатори

следван от
60 °C 25 years

следван от
80 °C 10 years

следван от
(виж следващата колона)

следван от
(виж следващата колона)

Бележки:
TD : проектна темп. (работна)
Tmax : максимална темп. (върхова)
Tmal : критична темп.

Пример за маркировка на 17x2 тръба

EMMETI PE-Xa EVOH Ø17x2.0 C DIN Geprüft 3V308 EN ISO 15875-2 -Application class 4/6 bar, 5/6 bar, - oxygen barrier complying with DIN 
4726 - 9 (26.08.08) - 18 - 599 m

Легенда

PE-Xa : Тип "а" омрежен полиетилен
EVOH : Означение, показващо наличието на кислородна защита
Ø17x2.0 : Номинален диаметър на тръбата
C : Тип клас
DIN Certified : Маркировка за съответствие на сертификат DIN CERTCO
3V308 : Партида n° издаден от DIN CERTCO
EN ISO 15875-2 : Стандарт на продукта
Application class 4/6 bar, 5/6 bar: Класове на приложение, комбинирани с работно налягане
oxygen barrier complying with DIN 4726 : Кислородната пропускливост на защитата (EVOH) е в съответствие с DIN  4726.
9 (26.08.08) - 18: Дата и производствен код:
599 : Метри

EMMETI PE-Xa EVOH Ø17x2.0 C DIN Geprüft 3V308 EN ISO 15875-2 - Application class 4/6 bar, 5/6 bar, - oxygen barrier complying with DIN 4726 - 9 (26.08.08) - 18 - 599 m

a): Една страна може да избере двете клас 1 или клас 2, за да се съобрази с националното 
законодателство 

b): Трябва ли да има повече от една проектна температура за всеки клас, то времената 
трябва да се сумират (например проектната температура за 50 години клас 5 е: 20 °C за 
14 години следван от 60 °C за 25 години, 80 °C за 10 години, 90 °C за 1 година и 100 °C за 
100 часа).

Класовете на приложение идентифицират условията за 
употреба по отношение на температурата и относителния 
период на поддържане на това ниво, както е показано по-
долу; областта на приложение е напълно идентифицирана от 
стойността на налягането, свързана с индивидуалния клас. 
Разбира се, даден продукт (тръба) може да принадлежи към 
повече от един клас на приложение.
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Производството на тръба Emmeti PE-Xа протича при строги проверки 
на качеството, за да се провери: 

• устойчивостта на суровината
• степента на омрежване
• размерните характеристики на тръбите
• устойчивостта на термо-окисляване 
• устойчивост на температура и налягане във времето
• контрол на кислородната защита
като по този начин се гарантира високо качество на тръбата, 
в съответствие с изискванията на стандартите.

Технически 
спецификации

Външен диаметър x дебелина на стената 
(17 x 2 mm)

Външен диаметър x дебелина на стената 
(20 x 2 mm)

Водно съдържание 0.133 l/m 0.20 l/m
Минимален радиус на огъване 85 mm 100 mm
Дължина на ролката  240-600 m 500 m
Класове на приложение 4  5 4  5 
Работни налягания * 6  6   bar 6  6   bar
Кислородна пропускливост < 0,32 mg/m2 d < 0,32 mg/m2 d

* минимална продължителност 50 години

Физични свойства
Свойства Дименсия Стойности
Плътност g/cm3 0.95
Степен на омрежване % ≥ 70
Обхват на приложение °C -100 / +110
Температура на омекване °C 135
Топлопроводимост W/mK 0.41
Якост на опън MPa 18
Удължение при скъсване % >600
Среден коефициент на линейно 
разширение mm/m K 0.14

Вътрешна грапавост µm 7

Опаковка 17 x 2 20 x 2

Тип                 Картонена кутия Картонена кутия
Дължина на ролките 240 600 m 500 m
Размери 790 x 790 x 225 mm 780 x 780 x 380 mm 780 x 780 x 380 mm

Криви на регресия за тръба PE-Xa 
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Разчитане на диаграма

Максималното допустимо напрежение (σmax) в продължение 
на 50 год. при определена температура се определя с 
пресичащата се права линия (вертикално), отнасяща се за 
50 години и с правата линия, отнасяща се до температурата. 
Еквивалентната стойност на налягането се получава по 
формулата:
Pmax (bar) = 20 x σmax x Sp

D - Sp

където:
σmax = максимално допустимо напрежение (MPa)
Sp = дебелина на тръбата (mm)
D = външен диаметър на тръбата Ø (mm)
Забележете, че след като работното налягане  (Pes) е известно, 
коефициентът на сигурност се определя  като Ks=Pmax/Pes

Пример:
Температура на флуида = 60 °C
D = 17 mm
Sp = 2 mm
Продължителност = 50 години
Pmax (bar) =       20 x 6 x 2    =  240 = 16 bar

  17 - 2    15

EMMETI PE-Xa EVOH Ø17x2.0 C DIN Geprüft 3V308 EN ISO 15875-2 - Application class 4/6 bar, 5/6 bar, - oxygen barrier complying with DIN 4726 - 9 (26.08.08) - 18 - 599 m
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Загуби на налягане на водата при 20°С при тръби PE-Xc (с кислородна защита) и тръби PE-Xa (с 
кислородна защита) 

Кислородна пропускливост на тръби PE-Xc и PE-Xa
Кислородна защита: за да се избегне дифузия на кислорода през 
PE-X молекулите, което ще увеличи агресивността на водата към 
металните компоненти на системата (напр. при котли), слой 
етилен-винил алкохол (EVOH) се нанася външно на тръбата, за да 
я направи херметически затворена в съответствие със стандарт 
DIN 4726.

3,0

2,50

2,00
1,50
1,25

1,00

0,75

0,50

0,25

20x217x2

10
10

100

1000

10000

100000

100 1000 10000

Q [l/h]

За
гу

би
 н

а 
на

ля
га

не
 P

a/
m

 [1
0 

Pa
/m

 =
 1

 m
m

/m
 H

2O
]

Ск
ор

ос
т н

а 
во

да
та

 [m
/s

]

   Полиетилен

EVOH

Лепило

    Полиетилен

EVOH

Лепило



61

Alpert тръба
Alpert: многослойна тръба PE-RT/AL/PE-RT за подово отопление, 
отоплителни системи и санитарни системи. 
Alpert тръбата принадлежи към новото поколение от 
многослойни тръби за термосанитарни системи. 
Тръбата е направена от композитен материал хомогенно 
изработен и здраво свързан чрез иновативен технологичн 
процес при който тръбата PE-RT (устойчив на висока 
температура неомрежен полиетилен) е подсилена с 
алуминиева сърцевина с дебелине 0.2 mm точково заварена и 
с външно покритие с още един слой от PE-RT.
Тръбата Alpert е комбинация от отличните характеристики на 
PE-RT със свойствата на тънкия метален слой, определящ нови 
предимства:
• стабилна форма, съчетана с отлична гъвкавост
• ограничено линейно разширение, подобно на метална 

тръба
• 100% предпазна кислородна защита
• добра топлопроводимост
• възможност да се използват прес фитинги. 

Alpert е идеалната тръба за лесно поставяне на подовите 
отоплителни кръгове.
Нейната способност да поддържа формата си позволява 
значително намаляване на захващането на панелите, което е 
особено забележимо при панел Plan Floor.

Конструкция
1 Вътрешна тръба в PE-RT.
2 Cвързващ слой, който съединява вътрешната тръба с 

алуминиевата тръба. 
3 Алуминиева тръба, точково заварена (дебелина 0.2 mm за 

размер Ø 16x2, дебелина 0.25 mm за размер Ø 20x2).
4 Свързващ слой, който съединява външната тръба с 

алуминиевата тръба. 
5 Външна тръба в PE-RT.

Сертифициране, област на приложение и 
маркировка
Тръбата Emmeti Alpert съответства на стандарт UNI EN ISO 
21003:2008 (клас 2/10 bar, клас 5/10 bar) и с Министерски указ 
174/2004. 
Също, тръбата Emmeti Alpert 16x2 е постигнала сетификати 
за качество DVGW (Технически правила W542 и W534) и KIWA 
(Технически документ Ki – 0410).
В съответствие с UNI EN ISO 2103 и с Министерски указ  n° 37/08, 
за безопасността на фабриките, тръбата има маркировка, 
която уточнява областта на приложение, идентифицирайки 
класовете на приложение и съответните работни налягания, 
за които е подходяща. 
Класовете на приложение идентифицират условията за 
употреба, свързани с температурата и съответният период 
за поддръжка на тази стойност, както е показано по-долу; 
областта на приложение е напълно определена от стойността 
на налягането, свързана с индивидуалния клас. 
Разбира се, определен продукт (тръба) може да принадлежи 
към повече от един клас на приложение.

A

3

2

D

5

CERT

UNI EN
ISO 21003
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Клас на 
приложение 

TD Време при
TD

Tmax Време при
Tmax

T mal Време при
Tmal 

Област на приложение

1 60 49 години 80 °C 1 година 95 °C 100 h Топла вода (60 °C)

2 70 49 години 80 °C 1 година 95 °C 100 h Топла вода (70 °C) 

4 

20 
+ 

40 
+ 

60 

2.5 години

20 години

25 години

70 °C 2.5 години 100 °C 100 h

Подово отопление
Ниско температурно 

отопление с радиатори
 

5 

20 
+ 

60
 + 
80 

14 години
 

25 години
 

10 години

90 °C 1 година 100 °C 100 h
Високо температурно 

отопление с радиатори
 

Класификация на условията за употреба (UNI ISO 21003)

Бележки:
TD : проектна темп. (работна)
Tmax : максимална темп. (върхова)
Tmal : критична темп.

a): Една страна може да избере двете клас 1 или клас 2, за да се съобрази с 
националното законодателство 

b): Трябва ли да има повече от една проектна температура за всеки клас, то 
времената трябва да се сумират (например проектната температура за 50 
години клас 5 е: 20 °C за 14 години следван от 60 °C за 25 години, 80 °C за 10 
години, 90 °C за 1 година и 100 °C за 100 часа).

Пример за маркировка на тръба Alpert 16x2

EMMETI Alpert PE-RT/AL/PE-RT Type II 16x2 for heating and sanitary systems T=70°C P=10 bar KQ UNI EN ISO 21003 Class 2/10 bar, 5/10 bar 
DVGW DW8501BR0520 Made in Italy hh:mm dd/mm/yy batch mtr m

Легенда

PE-RT/AL/PE-RT Type II Наименование на слоевете материал 
16x2 Външен диаметър и дебелина на стената (mm)
T=70 °C Максимална работна температура 
P=10 bar Максимално работно налягане
KQ Kiwa маркировка за качество
UNI EN ISO 21003 Стандарт на продукта
Class 2/10 bar, 5/ 10 bar Класове на приложение, комбинирани с работно налягане
DVGW
DW8501BR0520 Номер на сертификата 

hh:mm dd/mm/yy lot Време, час, партида на производство
mtr m Прогресивна дължина

EMMETI Alpert PE-RT/AL/PE-RT Type II 16x2 per impianti termici e sanitari T=70°C P=10 bar KQ UNI EN ISO 21003 Class 2/10 bar, 5/ 10 bar DVGW DW8501BR0520 Made in Italy hh:mm gg/mm/aa lotto mtr m
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Технически спецификации

Свойства Дименсия Стойности Стойности
Диаметър x дебелина mm 16 x 2 20 x 2
Класове на приложение (UNI EN 21003) / Работни 
налягания (bar)

2/10 bar
5/10 bar

2/10 bar
5/10 bar

Максимална работна температура °C 70 70
Максимално работно налягане bar 10 10 
Топлопроводимост W/mK 0.45 0.45
Коефициент на линейно разширение mm/m °C 0.026 0.026
Кислородна пропускливост g/m3 d 0 0
Минимален радиус на огъване mm 80 (5xD) 100 (5xD)
Вътрешна грапавост µm 7 7
Водно съдържание l/m 0.113 0.2
Дължина на ролките m 100, 200 и 500 100, 240 

Опаковка

16 x 2 20 x 2

Tип Черно фолио за 
опаковане

Черно фолио за 
опаковане Картонена кутия Черно фолио за 

опаковане
Черно фолио за 

опаковане
Дължина на 
ролките 100 m 200 m 500 m 100 m 240 m

Размер на 
опаковката

 Ø на рулона 780 mm, 
височина 98 mm

 Ø на рулона 780 mm, 
височина 170 mm 800 x 800 x 500 mm  Ø на рулона 780 mm, 

височина 133 mm
 Ø на рулона 780 mm, 

височина 235 mm

Линейно разширение на различни материали в 10 m тръби с ΔT 50 °C (стойности, изразени в mm)

1007550250

5,5
5,7

8,3

33
55

75
100

13

PE-X Cross-linked polyethylene

Stainless steel

PP Polypropylene

PB Polybutylene

PVC

Alpert

Copper

Steel

Стойности mm
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Загуби на налягане на водата при 20°С при тръби Alpert

Криви на регресия за тръба  Alpert (Ø 16 x 2)
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Пример за разчитане
Максималното допустимо налягане за период от 50 години 
при определена температура се определя от пресеичащата 
се права линия (вертикално) отнасящасе до 50 години с 
оцветената линия отнасяща се до температурата. 
Забележете, че след като работното налягане (Pes), ке известно, 
коефициентът на сигурност се определя  като Ks=Pmax/Pes
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3

Emmeti Clima Floor аксесоари

1 Втечнена добавка за замазки
 Супер втечнител, изключително намалява влагата в REO- 

пластичен бетон, увеличаващ механичните съпротивления. 
 Бех хлор.
 (В съответствие с UNI EN 934-2, UNI EN 480 (1-2), UNI 10765, 

ASTM C 494-92 (тип A и F).

 Описание и област на приложение 
 Сулфосинтетичен водоразтвор на полимерна основа.  

Добавен към бетона, той увеличава своя обем, което дава 
възможност за значително намаляване на съотношението 
вода / цимент. 

 Той също така увеличава устойчивостта на натиск на бетона, 
дори след кратък период на съхнене. 

 Препоръчително е да се постигне:
 • намаляване на времето, необходимо за изливане
 • бързо постигане на устойчивост на натиск
 • непромокаемост
 • трайност

 Ползи
 Добавката втечнител значително подобрява свойствата 

на бетона, и когато е пресен и когато се втвърди. Дава 
възможност да се подготвят висококачествени REO-
пластични подови замазки, не само заради тяхната 
високо механична устойчивост, но също за тяхната 
висока топлопроводимост, непромокаемост, твърдост 
и стабилност на размерите (висока еластичност, ниска 
свиваемост и деформация).

 Съвместимост
 Добавката е съвместима с всички видове цимент и 

аериращи добавки в съответствие с UNI и ASTM стандарти.

 Как да се използва
 Добавката втечнител е готова за използване течност, която 

е включена към сместа след като другите съставки на 
цимента са били добавени и смесени. 

 • Добавянето на добавка към инертни материали или 
към сухия цимент не се препоръчва, защото намалява 
втечняващия ефект или намаляването на влагата. 

 • За да се постигне максимален втечняващ ефект, се 
препоръчва  да се остави добавката за накрая, за да се 
овлажни бетона (консистенция S1) след като е добавена  
50-70% от водата към сместа и е разбъркано добре. 

2

Ако трябва да се използва цимент с ниска консистенция 
(S1 или S2), максималният ефект на намаляване на водата 
се получава след смесване на твърдите вещества и 80-90% 
изворна вода, за да се получи същата консистенция без 
добавка.
Технически спецификации
Форма:    Течен
Цвят:    Тъмно кафяв
Специфично тегло (g/ml при 20°C):  1.165 - 1.225

Дозиране
Обикновено втечняващата добавка се използва в оптимална 
доза от 0.8 до 1.2 litter на 100 kg цимент.
Различни дозировки са възможни според специфичните 
работни условия, и в някои случаи след консултиране с 
техниците на Emmeti.

Опаковане и складиране
Втечняващата добавка е достъпна в кутии от 10 и 25 liters. 
Препоръчва се продуктът да се съхранява при температура над 
+5°C. В случай на замръзване, загрейте продукта до поне 30°C 
и разбъркайте.

2 Периметрична изолационна лента
 Изработена от затворена клетъчна експандирана 

полиетиленова пяна (плътност 30 kg/m3), с добавена 
залепваща повърхност за закрепване към стените и 
плаваща полиетиленова ивица на страничния панел, за да 
се запечатат всички пукнатини.

 Височина 150 mm, дебелина 5 или 7 mm.

1

3 Профил за пластична разширяваща връзка
 Със залепваща основа и място за изолационна лента, 

дебелина 7-8 mm.
 Размер: 2000 x 35 x 20 mm (LxHxW).
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4 Изолационна лента за разширителни 
връзки

 Направена от затворен клетъчен експандиран полиетилен, 
плътност 30 kg/m3, да съответства на профил 3

 Височина 150 mm, дебелина 7 mm.

5 Обхващащи клипси
 Направени от пластмаса, поставят се на издатините на 

панелите, за да поддържат тръбите в критичните точки. 
 Размер: 90 x 29 x 14 mm (LxHxW).

6 Ръчно фиксиращи се клипси за тръби
 Направени от пластмаса, за допълнително блокиране на 

тръбите в критичните точки. 
 Размер: 30 x 50 x 4 mm (LxHxW).

7 Поддържащи колена
 Направени от синтетичен материал, подсилени със 

стъклени влакна.
 Те поддържат PE-X тръбите в основата на колекторите Top-

way.
 Размер на Ø на тръбите: 16 ÷ 18 mm - 20 mm.

8 Метална мрежа против свиване (на листа) 
 Електрозаварена мрежа от поцинкована стомана:
 •  Диаметър на телта Ø 1.8 mm, размер на квадратния 

отвор 50x50 или 75x75 mm, в пакет от 20 листа с размери 
1x2 m;

 •  Диаметър на телта Ø 3 mm, размер на квадратния отвор 
100x100 mm, с ребра, за да се увеличи укрепването, в 
пакет от 15 листа с размери 1x2 m. 

9 Полимерни фибри за замазки
 Макро синтетични влакна, получени чрез екструдиране 

на полипропилен на основата на синтетични полимери, 
с "вълнист" профил, оптимизирани за повишаване 
на адхезията на циментовата структура на сместа. Те 
позволяват да се увеличи якоста на армирания бетон, 
увеличавайки неговта еластичност и издръжливост, както и 
възпрепятствайки свиването му. Подходящ за реализацията 
на отопляеми замазки. Препоръчителна доза: кg / m³.

J Нетъкан текстил (на ролка)
 Пропускливи мембрани, не вплетени в полипропилен.
 Дебелина: 4 mm
 Плътност: 500 g/m2

 Размер: 2 x 25 m

K PP фиксиращ дюбел
 Подходящ за фиксиране на изолационни панели. Особено 

подходящ за Standard Floor H10.
 Размери:
 • 35x70 фиксиран;
  Ø Отвор 8 mm, дълбочина на фиксиране 20-30 mm

L Полиетиленов лист (на ролка)
 Единично загънат лист.
 Размери: ширина 2 x 1 m, 50 m ролка
 Дебелина: 0.2 mm

4 5
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M Макара за развиване на ролката
 Напълно разглобяема.
 Размер на ролките: Минимален Ø 35 cm, максимален Ø 

100 cm, максимална височина 50 cm.

N Права двойна връзка - Прав преход
 Да се използва с уплътнения  Monoblocco, за поправяне на 

PE-X тръби
 Размер: 24 x 19

O Прав вертикален междинен фитинг 
 Да се използва с инструментите на система Gerpex за 

свързване на тръби Alpert. 
 Размер: 16 x 2

P Калибратор фаска
 За Alpert тръба.
 Размери: 16 x 2 - 20 x 2

Q Ножици за тръба Alpert
 За тръби над DN 20.

R   Ножици за тръба PE-X
 За тръби над DN 20.

S Emmeti самoзалепяща се лента
 Размери: 75 mm x 132 m.

T Защита за високо или ниско температурни 
системи за отопление / климатични 
системи

 • Мултифункционален продукт с антикорозионно и 
антискалантно действие, за да се контролира корозията 
и лющенето на отоплителните и климатичните системи 
с ниско температурни лъчисти панели, включващи тези 
съдържащи алуминиеви части. 

 • Обогатен с биоциди, които елиминират риска от 
бактериална пролиферация и плесен.

 • Съдържащи защитни елементи против лющене (макс 25 
°F).

 • Предпазва всички метали (стомана-мед-алуминий).
 • Ефективен срещу корозия, лющене и биологично 

замърсяване. 
 • Предотвратява шума в кръговете. 
 • Предотвратява образуването на водороден газ. 
 • Защитна способност: 1 година в нормални условия на 

работа.
 • Външен вид: безцветен - с цвят на слама течност.
 • pH: 7±0,5.
 • Плътност (20 °C): 1,025±0,01 kg/l
 • Дозировка: 5% (5 литра на всеки 100 литра от водната 

система)

ON

QP

SR

M

T
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У21 Регенерираща течност за нови или стари 
ниско температурни отоплителни системи 

 • Ефективно отстранява плесени и метални оксиди в 
системи с ниско температурни лъчисти панели (също и 
с термо мебели).

 • Препоръчва се да се промие старата система преди и 
по време на инсталирането на новия котел

 • Възстановява цялата ефективност на топлообмена в 
лъчистите панели.  

 • Съдържа специфични и биоразпространими биоциди, 
които могат напълно да елиминират всяко отоложение 
от бактериален произход или наличието на метални 
оксиди. 

 • Подходящ за всяка отоплителна система, дори за тези 
съдържащи алуминиеви компоненти.

 • Анти киселинна и анти корозионна за метали и 
пластмаси.

 • Не променя pH-то.
 • Външен вид: безцветен - жълта течност.
 • pH: 5.5±0,5.
 • Плътност (20 °C): 1.035 kg/l
 • Дозировка: 5% (5 литра на всеки 100 литра от водната 

система)

22 Станция за зареждане на системата

 • Производителност: 5.2 - 50 l/min
 • Напор: 5 - 52 m. c. H20 
 • Захранване: 230 V - 50 Hz - Ел.ток = 2.6 A
 • Консумирана мощност: 500 W max
 • Брой ротации: 2900 rpm
 • Степен на защита: IP44
 • Обем на резервоара: 50 l
 • Доставен с 2 свързващи тръби L=3m

У21

22
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Колектори, 

смесителни устройства

и аксесоари
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24 mm

24x19

26 mm

Eurocono

3/4”

50 mm

Пълна и гъвкава система: предварително сглобеният Topway 
разпределителен колектор е перфектният отговор на нуждите 
на модерните подови отоплителни системи. 

Качество и надеждност: гаранцията за качество е следствие 
на високо автоматизиран процес, който определя 
последователността на дизайна и плавните динамични 
характеристики на производството.
Всички компоненти са подложени на строг контрол и 
допълнителните тестове се извършват в работна среда, за да 
се провери ефективносттапри критични работни условия. (*).
(*)   предварително сглобените колектори са 100% тествани преди 

опаковането им.

Индивидуален комфорт: с колекторите Topway има възможност 
да се регулира температурата във всяка стая благодарение 
- на монтажа на термоглави с електрически задвижки на 
спирателните вентили. 

Разпределителни колектори Topway и Topway Compact
Всеки кръг може да се регулира автоматично използвайки 
термостат. 
Лесен за монтаж, прецизен температурен контрол:
Emmeti предлага на инсталатора система направена от 
елементи, които се свързват заедно по лесен начин, като се 
радват на бърза и безопасна инсталация. 
Всеки кръг може да бъде проверен и калибриран прецизно 
като се използват термометрите и секретните вентили с 
вградени дебитомери.
Конструкция: всички Topway разпределителни колектори и 
аксесоари са произведени с никелово покритие. Месинговите 
колектори са изработени от прътов материал, съгласно 
изискванията на стандарт TN UNI EN 12168 CW614N. 
Уплътненията са от EPDM.

Topway гарантира цялата система с качеството на използваните 
материали и широката гама от компоненти, предлагайки 
пълно регулиране и контрол на системата. 

Колектори Topway: гамата

1”x (24x19), от 2 до 12 изводи, със секретни вентили
1”1/4 x (24x19), от 4 до 12 изводи, със секретни вентили
1”x 3/4” eurocono, от 2 до 12 изводи, със секретни вентили
1”1/4 x 3/4” eurocono, от 6 до 12 изводи, със секретни вентили
1”x (24x19), от 2 до 12 изводи, с дебитомери
1”1/4 x (24x19), от 4 до 12 изводи, с дебитомери
1”x 3/4” eurocono, от 2 до 12 изводи, с дебитомери
1”1/4 x 3/4” eurocono, от 6 до 12 изводи, с дебитомери

Предварително сглобеният Topway Compact се доставя заедно 
с:
• секретни вентили с двойна микрометрична настройка на 

входящия поток (с или без вградени дебитомери
• термостатни вентили с предпазни капачки. 
• 2 бр. тапи с O-пръстени. 
• 2 бр.  вентили за пълнене/източване на водата 1/2”. 
M-3/4” с холендри. 
• 2 бр.  автоматични обезвъздушители 1/2” с с горно 

обезвъздушаване. 
• 2 бр. регулируеми държачи 1” или фиксирани метални 

държачи 1 ¼“. 

Технически спецификации на колекторите 
Topway
• Максимална работна температура: 110 °C със секретни 

вентили 90 °C с дебитомери.
• Максимално работно налягане: 10 bar със секретни вентили 

и 6 bar с дебитомери.

• Резба на главата: G 1” женска, G 1”1/4 женска.
• Странични резби: 24х19 външна резба (24 mm диаметър 

на газова връзка, 19 навивки на инч), eurocono; разстояние 
между осите 50 mm.

• БЕЛЕЖКА  Уплътняване на резбите на главите САМО с 
О-пръстен.

Topway Compact колектори: гамата

1”x (24x19), от 2 до 12 изводи, с дебитомери

Предварително сглобеният Topway Compact се доставя заедно 
с:
• Секретни вентили с вградени дебитомери (0 ÷4 l/min)
• Ръчно регулируеми вентили за термоглави с електрически 
задвижки
• 2 бр. вентили за източване на водата ½“
• 2 бр.  държачи за монтаж в метална кутия или на стената

Технически спецификации 
на колектори Topway Compact
• Максимална работна температура: 90 °C с дебитомери
• Максимално работно налягане: 6 bar с дебитомери
• Резба на главата G 1”
•  Странични резби: М24х19 (24 mm диаметър на газова 

връзка, 19 навивки на инч)
• БЕЛЕЖКА  Уплътняване на резбите на главите САМО с 

О-пръстен. НЕ използвайте заострени резби.



71

Ръчен вентил (подходящ за електротермични 
глави)

1

5

2

9

3

4

6

8
7

A  Затвор от месинг TN UNI EN 1264 CW614N.
B О-пръстен от EPDM.
C Ствол от месинг TN UNI EN 1264 CW614N. 
D Уплътнение от EPDM.
E Месингово уплътнение TN UNI EN 1264 CW614N.
F О-пръстен за затора от EPDM.
G Втулка от месинг TN UNI EN 1264 CW614N с никелирано 

покритие.
H Ствол от неръждаема стомана AISI 304.
I Капачка от ABS  в син цвят (RAL 5005).

Пад на налягане (вентил с ръчна ръкохватка)

TO =  Напълно отворен. Отчетените стойности са при 
температура на водата от 15 °C.

 = номер на завъртанията на ръчката, за да се отвори 

Стойности на Kv (вентил с ръчна ръкохватка)

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Kv

брой обороти, на отваряне на ръкохватката 

10

100

1000

10 100 1000

∆
p 

[m
ba

r]

Q [l/h]

0,5 Kv=1,24
1 Kv=1,80
1,5 Kv=2,05 
2  Kv=2,20
2,5 Kv=2,32
TA Kv=2,40 
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Настройка на секретния вентил
Операцията за настройка се извършва, както следва:
1 -  Свалете капачката 1;
2 - Обърнете капачката обратно и използвайки 

вдлъбнатината в нея ръчно завъртете държача 2 по 
посока обратна на часовниковата стрелка до достигане 
на напълно отворена позиция (max 4 оборота);

3 - С ключ Allen ch 4 завинтете напълно до спирането
на регулатор  3. Секретният вентил сега е готов за 
настройване на желания дебит;
4 - Развъртете регулатора  3 до необходимия дебит;
5 - Поставете отново капачката 1.
Вие също така можете да затегнете вентила, чрез 
пръстеновидната гайка в позицията достигната чрез 
използване на отворите в ребрата 4, директно към 
колектора, за да предотвратите нежелано вмешателство. 
Бележка: Държач 2 трябва да бъде отворен преди 

извършване на самото настройване.
. 

Трансфермируем двойно регулиращ  
секретен вентил

2

3

4

1

∆p
 [m
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10 100 1000

0 Kv = 0,05
0,5  Kv =0,10
1    Kv = 0,26
1,5  Kv=0,46
2     Kv =0,75
2,5  Kv=1,08
T.A. Kv= 1,2

Q [ℓ/h]

Пад на налягането на секретния вентил

Kv стойности (секретен вентил)

0 

0 , 2 

0 , 4 

0 , 6 

0 , 8 

1 

1 , 2 

0 0 , 5 1 1 , 5 2 2 , 5 

Kv
 

N. giri apertura vite di regolazione detentore

TO =  Напълно  отворен. Докладваните стойности са получени 
с вода на температура от 15°C.

 =  брой завъртания на контролера, за да се отвори C

Подмяна на регулатора с пълнител на дебитомер
Новият трансфермируем секретен вентил на Emmeti. 
може да се окомплектова с пълнител на дебитомер,
докато система работи. Без загуба на вода. Лесно и бързо.
1 - Затворете държача използвайки капачката 1. Премахнете 
скобата с помощта на отвертка.
2 - Отстранете регулатора 2 с помощта на гаечен ключ и 

отвертка.
3 - Пъхнете измервателния пълнител 3. Поставете бялата 
пръстеновидна гайка 4 над пълнителя.

1
2

3

4

Брой завъртания на регулиращия винт на секретния вентил
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Пад на налягане за колектори Topway  (вентили* + секретни 
вентили)  
*напълно oтворен вентил

10

100

1000

10 100 1000

∆p
 [m
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r]

0    Kv= 0,05
0,5   Kv= 0,10
1    Kv= 0,26
1,5  kv=0,45
2    Kv = 0,72
2,5  Kv= 0,98
T.A.     Kv =1,07

Q [ℓ/h]

TO =  Напълно  отворен. Отчетените стойности са били 
постигнати са при температура на водата от 15 °C.

∆p =  ∆p подаване + ∆p връщане; 
 =  Брой обороти на отваряне на регилиращо устройство C 

Пример за изчисляване:
Как да се изчисли ∆p загубата на налягане при 200 l/h 
възможен дебит на вода определен от вентила и секретния 
вентил, при 2,5 оборота на отваряне на винта за настройка  3.
1-ви метод: Използвайте диаграмата за пад на налягане     
 Q = 200 ℓ/h             ∆p = 40 mbar

  Където Kv за Q – захранващ дебит в  m3/h  
съответстващо на ∆p равен на 1 bar:   Kv = Q /√∆p

 Връзката между ∆p (bar)  и Q – захранващ дебит   
 (m3/h ) е както следва: ∆p = Q2 / Kv2  

2-ри метод: Използвайте диаграмата за Kv

    Kv  = 0.98     Q = 0.2 m3/h 
 ∆p = 0.22 / 0.982 = 0.04 bar

Стойности на Kv  в зависимост от различни позиция на 
отваряне (вентил* + секретен вентил) 
(*вентил отворен)
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0 0 , 5 1 1 , 5 2 2 , 5 

Kv
 

N. giri apertura vite di regolazione detentoreБрой завъртания на регулиращия винт на секретния вентил
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Секретни вентили с вградени дебитомери
Устройство за регулиране и пресичане на дебита със 
запаметена калибровка и система за изобразяване на 
регулирания поток. Накратко, директно регулиране чрез 
индикатор, който показва дебита на потока.
Специалният дизайн също позволява да се почисти 
прозорчето или подмяна на целия механизъм за измерване 
без да се източи системата.

Технически спецификации
Обхват на измерване: 0-4 l/min
Грешка в показанията: +/- 10% от пълната скала
Максимално работно налягане: 6 bar
Максимална работна температура: 90 °C
Пад на налягане: Kv от  0,15 (1 l/min) до  0,55 (4 l/min)
Максималнен пад на налягане (извън скалата) Kv = 0,9.
Налягане при тестване (25 °C max): 10 bar

Регулиране на дебита  
Регулирането се извършва по следния начин: 
1. Повдигнете пръстена 1 и го завъртете ръчно по посока 

обратна на часовниковата стрелка, до пълното отваряне 
на държача (max 4 оборота). 

2. Смъкнете надолу пръстена 1 и калибрирайте чрез 
регулатора 2 достигането на необходимия дебит 
(показан директно на измервателния уред).

3. Повдигнете пръстена 1 докато той не шракне, 
индикирайки по този начин правилното му 
позиционоране.

Забележка: Всички тези дейности трябва да се извършат 
ръчно.

Вие също така можете да затегнете вентила, чрез 
пръстеновидната гайка в позицията достигната чрез 
използване на отворите в ребрата 3 за да подсигурите:
– директно към колектора, за да предотвратите нежелано 
вмешателство;
– към измервателното устройство, оставяйки възможност 
за преграждане на потока без да се променя зададената 
настройка за максимално отворено състояние. 

Почистване на прозорчето
–  Завъртете пръстена 1, по посока на часовниковата 

стрелка до пълното затваряне на секретния вентил.
– Отстранете прозорчето, чрез отвъртане на регулатора  2 

(*).
– Изчистете стъклото и го завъртете обратно в контролера 

2У
–  Почистете прозорчето и го завъртете обратно с регулатора  

2У

Завъртете пръстена 1 по посока обратна на часовниковата 
стрелка, до пълното отваряне на секретния вентил (max 4 
оборота).

2

1

3

3

4

1
1

2

1

Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3
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Никелиран колектор Topway с дебитомер 
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N. giri apertura regolatore
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Пад на налягане -
дебитомер при напълно отворен вентил
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TO =  Напълно  отворен. Отчетените стойности са били 
постигнати са при температура на водата от 15 °C.

∆p =   = Δp подаване + Δp връщане; 
=  брой завъртания на ръкохватката, за да се отвори 2

TO =  Напълно  отворен. Отчетените стойности са били 
постигнати са при температура на водата от 15 °C.

=  брой завъртания на ръкохватката, за да се отвори 2

Брой завъртания на ръчката, за да се отвори
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Размери на Topway

Предварително сглобен никелиран колектор Topway с двойно регулируеми секретни вентили

Модел 2 извода 3 извода 4 извода 5 извода 6 извода 7 извода 8 извода 9 извода 10 
извода

11 
извода

12 
извода 

1” L mm 172 222 272 322 372 422 472 522 572 622 672
1”1/4 L mm - - 282 332 382 432 482 532 582 632 682

Moдел 2 извода 3 извода 4 извода 5 извода 6 извода 7 извода 8 извода 9 извода 10 
извода

11 
извода

12 
извода

1” L mm 172 222 272 322 372 422 472 522 572 622 672
1”1/4 L mm - - 282 332 382 432 482 532 582 632 682

Предварително сглобен никелиран колектор Topway Compact с вградени секретни вентили и дебитомери

Размери 1” 1”1/4
A mm 39 30.5
B mm 65 58.5
C mm 69 60.5
D mm 96 89.5
E mm 354 364
F mm 97 133.5

Размери 1” 1”1/4
A mm 39 30.5
B mm 65 58.5
C mm 69 60.5
D mm 96 89.5
E mm 354 364
F mm 97 133.5
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Размери на Topway Compact

50

F L
B

A

G 1” 

C
D

G ½”

20
0

E

M 24x19

Предварително сглобен Topway Compact с вградени секретни вентили и дебитомери

Модел 2 извода 3 извода 4 извода 5 извода 6 извода 7 извода 8 извода 9 извода 10 
извода

11 
извода

12 
извода

1” L mm 158 208 258 308 358 408 458 508 558 608 658

Размери 1”
A mm 39
B mm 65
C mm 69
D mm 95
E mm 320
F mm 97

Topway аксесоари

Комплект ъглови сферични кранове Progress с термометри и 
холендри

Размер: 1”

Комплект прави сферични кранове Progress с холендри

Размери: 1” - 1” 1/4

Комплект ъглови сферични кранове Progress с холендри

Размери: 1” - 1” 1/4

Комплект прави сферични кранове Progress с холендри за 
термометър и термометри

Размер: 1” 

Комплект ъглови  сферични кранове Progress с холендри за 
термометър и термометри

Размер: 1” 1/4

Комплект прави сферични кранове Progress с холендри за 
термометър и термометри 

Размер: 1” 1/4
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Комплект прави кранове Progress с диференциален
байпас
Размери: 1” - 1” 1/4
Вентилът за свръхналягане може да се настрои от 0.2 до 0.5 
bar.

Да се комбинира със система Floor Controlbox или с 
предварително сглобената Topway система, обръщайки 
позицията на колекторите. 

Да се комбинира със система Floor Controlbox или с 
предварително сглобената Topway система, обръщайки 
позицията на колекторите. 

Комплект ъглови сферични кранове Progress с диференциален 
байпас
Размер: 1”
Вентилът за свръхналягане може да се настрои от 0.2 до 0.5 
bar.

Краен комплект с байпас за колектори Topway

Вентилът за свръхналягане може да се настрои от 0.2 до 0.5 
bar.
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Комплект за удължаване на колектори Topway

Размери: M-F 1” и M-F 1”1/4

3/4” Euroconе сплитер съединител

Да се комбинира с ъглов вентил (комплект), така, че да оставя 
разстояние между тръбите за подаване и връщане и да има 
повече достъпно място по време на монтаж и обслужване. 



79

Комплект дебитомер
Размер: 0÷2,5 l/min - 0÷4 l/min - 0÷6 l/min

Пакет с 12 ленти за заключване на  регулатора

С етикети за идентифициране на кръговете

Уплътнения Monoblocco за тръби PE-X и Alpert

Размери: 12x2 - 16x2 - 17x2 - 20x2
Резби: M 24x19 - 3/4” eurocono

Прес фитинг за права тръба Alpert с въртяща се гайка с 
вътрешна резба
Размери: 16x2 - 20x2
Резба: 24x19 - 3/4” eurocono

Tройник  с щуцер за термометър
Размери: 24x19 M-F,  3/4” eurocono M-F

Ръкохватка за ръчно регулиране 
Връзка на главата: M30x1.5

Термометър Ø 40 mm
Скала: 0 ÷ 80 °C

За ръчен контрол на вентилите на връщащия колектор, 
подменяйки сините капаци доставени с колекторите. 

Изолационна черупка за колектори Topway

В омрежен, затворен клетъчен експандиран полиетилен.
Брой на изводите: 12, междуосово разстояние 50 mm.
Изрязва се спрямо броя на изводите на колектора, които ще 
се изолират
Размери: 1” - 1” 1/4
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Терминал  с  регулирием  кран за  източване  и  ръчен обезвъздушител.

Размер: 1”
Доставя се с ръчен обезвъздушител 1/2”,  кран за пълнене/източване на 1/2” и канелка с регулируема врътка 3/4”

Комплект с разширителен съд за свързване на 
разпределителен колектор Topway в метални колекторни 
кутии Metalbox.
Обем на разширителния съд: 8 и 10 liters.
Монтажна поддържаща плочка с винтове за монтаж в метална 
кутия Metalbox; медна тръба Ø 18x1 за връзка на кран за 
пълнене/източване с разклонение за медна тръба Ø 10x1 
завършваща с гайка 3/8” за свързване на разширителен съд; 
адаптор Monoblocco за медна тръба Ø 18x1; преход 1/2” - 
24x19 с O-пръстен за свързване на колектор  Topway 1” или 
1”1/4; гарнитура 3/8”.
Комплектът с 10 литров разширителен съд може да се монтира 
само в колекторни кутии за тухли с дебелина 120 mm.

Размер
A B

mm
C

mm
D Ch

mm

1" 1" 36 92 3/4" 38

ACh C

B

D

Брой на изводите препоръчвани за колектори Topway 1” :
- С разширителен съд 8 l в колекторни кутии Metalbox  за тухли 
с дебелина  80 и 120 mm
- С разширителен съд  10 l в колекторни кутии за тухли с 
дебелина до 120 mm

L Брой 
изводи

A 
[mm]

B 
[mm]

B 
[mm]

500 2 430 - -
700 1 2 2 430 530 540
700 1 2 3 480 580 590
850 1 2 4 530 630 640
850 1 2 5 580 680 690
850 1 2 6 630 730 740

1000 1 2 7 680 780 790
1000 1 2 8 730 830 840
1000 1 2 9 780 880 890
1200 1 2 10 830 930 940
1200 1 2 11 880 980 990
1200 1 2 12 930 1030 1040

1 С комплект прав сферичен кран Progress 1”
2 С комплект ъглов сферичен кран Progress 1”

A
B

L

46
5

Брой на изводите препоръчвани за колектори Topway 1"1/4:
- С разширителен съд  10 l в колекторни кутии за тухли с 
дебелина до 120 mm

L Брой 
изводи

A 
[mm]

B 
[mm]

B 
[mm]

500 2 430 - -
700 1 2 2 430 565 550
850 1 2 3 480 615 600
850 1 2 4 530 665 650
850 1 2 5 580 715 700

1000 1 2 6 630 735 720
1000 1 2 7 680 815 800
1000 1 2 8 730 865 850
1200 1 2 9 780 915 900
1200 1 2 10 830 965 950
1200 1 2 11 880 1015 1000
1200 1 2 12 930 1065 1050

1 С комплект прав сферичен кран Progress  1”1/4  
2 С комплект ъглов сферичен кран Progress  1”1/4
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Control T - Термоглави с електрическа задвижка нормална 
отворена

Резбова връзка:  M30x1.5 външна резба, въртяща се
Абсорция:  3.45 VA (230 Vac),
 3 VA (24 Vac),
Защита:  IP 40 (IP 44 във вертикална позиция)
Дължина на кабела:  1 m
Пусков ток:  0.25 VA (за модел  230 Vac),
 0.35 VA (за модел 24 Vac),
Време за затваряне/
отваряне: 5-6 min

62
 m

m

34 mm

3 
mm

44 mm

62
 m

m

34 mm

3 
mm

44 mm

62
 m

m

34 mm

3 
mm

44 mm

Control T - Термоглави с електрическа задвижка нормална 
затворена 

Захранване: 230 Vac,  
 24 Vac,
Резба връзка: M30x1.5 външна резба, въртяща се
Абсорция: 3.45 VA (230 Vac),
 3 VA (24 Vac),
Защита: IP 40 (IP 44 във вертикална позиция)
Дължина на кабела: 1 m
Пусков ток: 0.25 VA (за модел 230 Vac), 
 0.35 VA (за модел 24 Vac),
Време за затваряне/
отваряне: 5-6 min.

Control  T - Термоглава с електрическа задвижка нормално затворена с краен 
превключвател (4 A 230 V)
Нормално затворена

Захранване: 230 Vac,  
 24 Vac,
Резба връзка: M30x1.5 външна резба, въртяща се
Абсорция: 3.45 VA (модел 230 Vac), 
 3 VA (модел 24 Vac),
Защита: IP 40 (IP 44 във вертикална позиция)
Дължина на кабела: 1 m
Краен превключвател: 4 A 230 V
Пусков ток: 0.25 VA (за модел 230 Vac), 
 0.35 VA (за модел 24 Vac),
Време за затваряне/
отваряне: 5-6 min
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Metalbox – колекторни кутии от поцинкован метал

L 700 L 850

L 1000 L 1200

L 600L 500

Предназначение

Поцинкована метална кутия за колектори с рамка и врата 
боядисани в бяло.
Вграден монтаж с регулируема дълбочина, или външен. 
Доставя се в комплект с ключалка (тип бутон, отвертка или 
ключ, в зависимост от модела), крака регулируеми на височина 
0÷130 mm (само за вградените модели) и предпазно покритие 
за защита по време на монтажа.

Поцинкована метална кутия с боядисана рамка и врата, бял 
цвят, за тухли с дебелина  80 mm. Подходяща за колектори 
Topway до 1".

Поцинкована метална кутия с боядисана рамка и врата, 
бял цвят, заключване с ключ, за тухли с дебелине 80 mm. 
Подходяща за колектори Topway до 1”.

Предназначения
Колекторна кутия, вграден монтаж, с регулируема дълбочина 
(рамка и врата). 
Доставя се в комплект с ключалка бутон, крака регулируеми 
на височина от 0 до 130 mm и предпазно покрите за защита 
по време на монтажа.

Тип Размер
L 500 540 x 630 x 90 ÷ 130 mm
L 700 740 x 630 x 90 ÷ 130 mm
L 850 890 x 630 x 90 ÷ 130 mm
L 1000 1040 x 630 x 90 ÷ 130 mm

Вратата изравнена с мазилката

Предназначения
Колекторна кутия, вграден монтаж, с регулируема дълбочина. 
Доставя се в комплект с ключалка бутон, крака регулируеми на 
височина от 0 до 130 mm и предпазно покритие за защита по 
време на монтажа.

Тип Размер
L 700 740 x 630 x 90 ÷ 130 mm
L 1000 1040 x 630 x 90 ÷ 130 mm

Вратата изравнена с мазилката 

Гама на металните кутии Metalbox: вградени кутии за колектори и регулиращи елементи

HEIGHT
630 mm

Височина
630 mm HEIGHT

630 mm
Височина
630 mm
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Гама на металните кутии Metalbox: вградени 
кутии за колектори и регулиращи елементи
Поцинкована метална кутия с боядисана рамка и врата, бял 
цвят, за тухли с дебелина 120 mm. Подходяща за колектори 
Topway до 1"1/4.

Предназначения
Колекторна кутия, вграден монтаж, с регулируема дълбочина. 
Доставя се в комплект с ключалка тип отвертка, крака 
регулируеми на височина от 0 до 130 mm и предпазно 
покритие за защита по време на монтажа.
Тип Размер
L 500 540 x 630 x 110 ÷ 160 mm
L 700 740 x 630 x 110 ÷ 160 mm
L 850 890 x 630 x 110 ÷ 160 mm
L 1000 1040 x 630 x 110 ÷ 160 mm
L 1200 1240 x 630 x 110 ÷ 160 mm

Дебелина на повърхността за монтаж на вратата: 15 mm.

Metalbox за тухли с дебелина 80 и 
120 mm (изглед отпред)

Metalbox за тухли с дебелина 80 и 
120 mm (изглед отпред + рамка + 
врата)

Metalbox за тухли с дебелина 80 и 
120 mm (изглед отпред + рамка)

120 
Над нивото на 

стената

80
Над нивото на 

стената

120 
над нивото на 

стената 

15 15

15

47
0

62
0

13
5

L

52
0

45
0

B
A 110 50

3,1

13
0

13
0

13
0

90 40

3,1

110 50

11

Размер [mm]
L 500 600 700 850 1000 1200
A 493 593 693 843 993 1193
B 562 662 762 912 1062 1262

HEIGHT
630 mm

Височина
630 mm



84

Гама на металните кутии Metalbox: вградена кутия за измервателни модули
Поцинкована метална кутия с боядисани рамка и врата, бял цвят, заключване с ключ, за тухли с дебелина 120 mm.
Подходящ за монтаж на измервателни модули за консумацията на топлинна енергия.

Metalbox за тухли с дебелина 120 mm  
(изглед отпред)

Metalbox за тухли с дебелина 120 mm  
(изглед отпред + рамка + врата)

Metalbox за тухли с дебелина 120 mm  
(изглед отстрани + рамка)

120
Над нивото на стената

15 15

15

52
0

62
0

85

L
B
A

57
5

50
5

13
0

13
0

110 50

3,1

110 50

11

Размер [mm]
L 500 600 700 850 1000 1200
A 493 593 693 843 993 1193
B 562 662 762 912 1062 1262

Предназначение
Кутия за измервателни модули, вграден монтаж, с регулируема 
дълбочина. Доставя се в комплект с крака, регулируеми на 
височина от 0 до 130 mm и и предпазно покритие за защита по 
време на монтажа.

Tип Размер 

L 500 540 x 630 x 110 ÷ 160 mm

L 600 640 x 630 x 110 ÷ 160 mm

L 700 740 x 630 x 110 ÷ 160 mm

L 850 890 x 630 x 110 ÷ 160 mm

L 1000 1040 x 630 x 110 ÷ 160 mm

L 1200 1240 x 630 x 110 ÷ 160 mm

Рамката и вратата са на нивото на мазилката. Вратата се 
заключва с ключ.HEIGHT

630 mm
Височина
630 mm



85

HEIGHT
900 mm

Tип Размер 

L 500 540 x 900 x 110 ÷ 160 mm

L 700 740 x 900 x 110 ÷ 160 mm

L 850 890 x 900 x 110 ÷ 160 mm

L 1000 1040 x 900 x 110 ÷ 160 mm

Рамката и вратата сa на нивото на стената.

Предназначения
Кутия за Modular Firstbox, вграден монтаж, с регулируема 
дълбочина. Доставя се в комплект с ключалка, крака 
регулируеми на височина от 0 до 130 mm и предпазно покритие 
за защита по време на монтажа.

Гама на металните кутии Metalbox: вградена кутия за Modular Firstbox
Поцинкована метална кутия с боядисана рамка и врата, бял цвят, за тухли с дебелина 120 mm. Подходяща за Modular Firstbox – 
комплект за под котела.

Metalbox за тухли с дебелина 120 mm
(изглед отпред)

Metalbox за тухли с дебелина 120 mm
(изглед отпред + рамка + врата)

Metalbox за тухли с дебелина 120 mm
(изглед отстрани + рамка)

120
Над нивото на стената

15 15

15

75
0

90
0

13
5

L

79
0

72
0

B
A 110 50

3,1

13
0

Размер [mm]
L 500 600 700 850 1000 1200
A 493 593 693 843 993 1193
B 562 662 762 912 1062 1262

Височина
630 mm
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Metalbox за външен монтаж
(изглед отпред)

Metalbox извън стената
(изглед отпред на капака + вратата)

Metalbox извън стената
(изглед отстрани на капака)

Извън 
стената

Размер [mm]
L 500 600 700 850 1000 1200
A 493 593 693 843 993 1193
B 562 662 762 912 1062 1262

15 15

15

47
0

62
0

13
5

L 110

130

65
045

0

B
A

Предназначения
Кутия за колектори, външен монтаж, доставя се в комплект 
с ключалка и предпазно покритие за защита по време на 
монтажа. 

Tип Размер 

L 500 560 x 650 x 130 mm

L 700 760 x 650 x 130 mm

L 850 910 x 650 x 130 mm

L 1000 1060 x 650 x 130 mm

L 1200 1260 x 650 x 130 mm

Гама на металните кутии Metalbox: колекторни кутии за външен монтаж
Кутия за външен монтаж от поцинкован метал за колектори с рамка и врата боядисани в бял цвят. Подходяща за колектори 
Topway  1”1/4.

HEIGHT
650 mm

Височина
630 mm
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Колектори Topway + аксесоари. Габаритни размери.
Колектори Topway със сферични кранове Progress  + термометри.

Metalbox за тухли с дебелина 80 и 120 mm дял (изглед отпред 
на кутията)

20
050

L MIN

B
A

Избор на метална колекторна кутия спрямо  колектори 
Topway 1” 

Брой 
изводи

A
[mm]

B 
[mm]

B 
[mm]

Lmin
[mm]

2 172 270 280 500
3 222 320 330 500
4 272 370 380 500
5 322 420 430 500
6 372 470 480 700
7 422 520 530 700
8 472 570 580 700
9 522 620 630 700

10 572 670 680 850
11 622 720 730 850
12 672 870 880 1000

Бележка: LMIN включващо участъка от пресфитинга, който се 
деформира от пресмашината

1   С комплект прави сферични кранове Progress 1“ с 
термометри и холендри. 

2  С комплект ъглови сферични кранове  Progress 1“ с 
термометри и холендри

Избор на метална колекторна ктуия спрямо колектори 
Topway 1”1/4

Брой 
изводи

A
[mm]

B 
[mm]

B 
[mm]

Lmin
[mm]

2 182 316 300 500
3 232 366 350 700
4 282 416 400 700
5 332 466 450 700
6 382 516 500 700
7 432 566 550 850
8 482 616 600 850
9 532 666 650 850

10 582 716 700 1000
11 632 766 750 1000
12 682 816 800 1000

Бележка: LMIN включващо участъка от пресфитинга, който се 
деформира от пресмашината.

1   С комплект прави сферични кранове Progress 1“ ¼  с  
термометри и холендри

2 С комплект ъглови сферични кранове  Progress 1“1/4 с 
термометри и холендри
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Избор на метална колекторна кутия спрямо  колектори 
Topway 1”

Брой 
изводи

A 
[mm]

A 
[mm]

Lmin 
[mm]

Lmin 
[mm]

2 340 350 500 500
3 390 400 500 500
4 440 450 700 500
5 490 500 700 700
6 540 550 700 700
7 590 600 700 700
8 640 650 850 700
9 690 700 850 850

10 740 750 850 850
11 790 800 1000 1000
12 940 950 1200 1000

Бележка: LMIN включващо участъка от пресфитинга, който се 
деформира от пресмашината.

1 С комплект прави сферични кранове Progress 1“ с 
термометри и холендри.

2 С комплект ъглови сферични кранове  Progress 1“ с 
термометри и холендри.

Избор на метална колекторна кутия спрямо колектори Top-
way 1”1/4 

Брой 
изводи

A 
[mm]

A 
[mm]

Lmin 
[mm]

Lmin 
[mm]

2 390 370 700 500
3 440 420 700 500
4 490 470 700 700
5 540 520 700 700
6 590 570 850 700
7 640 620 850 700
8 690 670 850 850
9 740 720 1000 850

10 790 770 1000 850
11 840 820 1200 1000
12 890 870 1200 1000

Бележка: LMIN включващо участъка от пресфитинга, който се 
деформира от пресмашината. 

1 С комплект прави сферични кранове Progress 1“ ¼  с  
термометри и холендри

2 С комплект ъглови сферични кранове  Progress 1“1/4 с 
термометри и холендри

Колектори Topway + аксесоари. Габаритни размери
Колектори Topway със сферични кранове Progress + термометри + краен комплет байпас за колектори

Metalbox за тухли с дебелина 80 и 120 mm дял (изглед отпред 
на кутията)

L MIN

50

A

20
0
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PATENT 
PENDING 

Блок Floor Controlbox
Това е регулиращ и разпределителен блок за ниско 
температурните отоплителни и/или охладителни системи 
(лъчисти панели), и смесени системи с две температурни нива  
(радиатор / вентилаторни конвектори + лъчисти панели).
Смесителната система с контрол по фиксирана точка и 
електрически сервомотор реагира на всяка промяна на 
потока и на излъчваната топлина и поддържа постоянна 
температурата на течността на лъчистите панели на системата.
Блокът се доставя без метална кутия, разпределителни 
колектори висока/ниска температура, температурен контролер 

за отопление и/или охлаждане; затова то има нужда да бъде 
допълнено с: 
• Разпределителни колектори за ниска температура
• Разпределителни колектори за висока температура (ако има 
нужда)
• Метална кутия (за монтаж на стената)
• Термостатична глава (за експлоатация в отоплителен режим 
само)
 или
  3-точков електрически сервомотор или 0-10 Vdc (за 

експлоатация в отоплителен и/или охлаждащ режим)

Конструкция

A 1 бр. подаващ профилен колектор за подова система с 
дебитомери

B  1 бр. подаващ профилен колектор за радиаторна система 
със секретни вентили

C  1 бр. връщащ профилен колектор за радиаторна система, 
предназначен за монтиране на термоглави с електрически 
задвижки

D 1 бр. връщащ профилен колектор за подова система, 
предназначен за монтиране на термоглави с електрически 
задвижки

E   3 бр. закрепващи скоби за профилните колектори
F   1 бр. смесителен вентил с термостатична глава и потопяема 

сонда от 20 до 65°C (за контрол по фиксирана точка, само за 
отопление, закупува се отделно)

G   1 бр. байпасен калибриращ вентил
H  1 бр. електронна циркулационна помпа Wilo Yonos Para RS 

15/6-жична   (триполюсен кабел с дължина L = 1000 mm)

I  1 бр. сонда за подаващата вода 
J  3 бр. контролни термометри от 0 до 80°C
K 1 бр. кутия с предпазен термостат за ниска температура за 

окабеляването на циркулационната помпа (опция) или 1 
основен блок 6Т за термоглави с електрически задвижки  
(опция)

L 1 бр. вентил за свръхналягане (от 0.1 до 0.5 bar) за 
високотемпературните зони

M 1 бр. спирателен и балансиращ секретен вентил
N  2 бр. автоматичен обезвъздушител ½” 
O  1 бр. кран за пълнене с холендри и предпазна капачка 
P   2 бр. секретни вентили на циркулационната помпа
Q  1 бр. комплект вентили (опция)
R   1 бр. боядисана никелирана кутия (купува се отделно)
S   1 бр. изпускателен кран с холендри и предпазна капачка
T     1 бр. смесителен вентил с 3-точков електрически 

сервомотор или 0-10 Vdc (версия за температурен контрол, 
закупува се отделно)

 Термоглава с електрическа задвижка (опция)
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Експлоатация
Приетият хидравличен принцип е т.н. система за впръскване, с 
двупътен регулиращ вентил. 
Температурата на подаващата вода в смесената зона (ниска 
температура) се регулира според модела:
• Фиксирана точка. Термостатичният елемент на 

термостатичната глава е свързан с помощта на капилярна 
тръба към сондата, поставена в кутията на вентил  9, който 
засича температурата на флуида, цирлулиращ през помпата, 
като я поддържа на стойността, настроена на главата 
(стойност между 20 и 65 °C).

• С температурен контролер. Електрическият сервомотор 
получава команда отворено/затворено от температурния 
контролер, който контролира нагласената температура 
с помощта на доставящата сонда, вградена в кутията на 
вентил 9.

Чрез действане на калибриращия вентил 7 на байпаса, 
правилното съотношение между флуида, идващ от 
топлоизточника (котел/термопомпа/чилър) и връщането на 
флуида от ниско температурната система е постигнат.
Възможностите, предлагани от системата и характеристиките 
на електрoнната циркулационна помпа позволяват да 
се спазват условията на оригиналния проект при всяко 
приложение (температура на дебита и температурна разлика).

Предимства
Floor Controlbox е идеалното решение за смесени системи 
(лъчисти панели + радиатори/вентилаторни конвектори), и 
двете в централизирани системи (в комбинация с измервателен 
модул, инсталиран нагоре); в този случай, предимствата 
на централизираната система се комбинират перфектно 
с комфорта на системата за контрол на температурата, 
управлявана самостоятелно за всяко потребление. 
Устройствата, веднъж инсталирани в метални кутии с дебелина 
само от 11 cm, имат нужда само от хидравлични връзки с 
топлоизточника и електрически връзки, като така драстично се 
намалява нужното време и възможните грешки при монтаж.

Безопасност: всяка единица се тества под налягане и се 
опакова в подходяща картонена кутия, за да се транспортира 
на място.

Прецизност: принципът на работа на системата за 
контрол позволява да се спазва прецизен баланс на ниско 
температурната система, като се спазват проектните данни.

Трансформиращ се: устройствата с фиксирана точка могат 
да бъдат трансформирани в устройства за контрол на 
температурата чрез заменяне на термостатичната глава с 
електрически сервомотор.

Завършеност: всички компоненти, аксесоари и приети 
технически решения допринасят да се създаде система, която 
улеснява фазите на изпитване, регулиране, балансиране и 
поддръжка на системата.

Ефективност: хидравличният принцип, приет от 
съвременните котли, се съчетава с модерните кондензни 
котли; връщащата се течност от устройството за смесване 
към котела съответства на температурата на връщащата се 
течност на подовата система (25-30°С).

Внимание
В съответствие с UNI EN 1264-4, трябва да има устройство 
за безопасност (термостат), което над определени граници 
блокира захранването на ниско температурната зона. 
Тази функция е интегрирана в аксесоарите на електрическата 
кутия с предпазен термостат и основен блок 6Т.

Технически спецификации
Maксимална температура на първичния кръг: 90 °C
Максимално работно налягане: 6 bar (10 bar*)
Връзки към първичния кръг: G  1”
(*) с циркулационни помпи, подходящи за тази характеристика

Използвани материали за компонентите
Месинг OTS 60 Pb2 UNI EN 1982-00
Месинг CW 617N UNI EN 12165-98
Темперирана мед
Уплътнения О-пръстени EPDM 70 Sh
Елементи от неръждаема стомана AISI 303

Mатериали на колекторите
Колекторите са изработени от изтеглени месингови пръти TN 

UNI EN 12164N 
Уплътненията на колекторите са от EPDM 70 Sh

Колектори
Размер: 1”
Резба на главата: G 1” F
Странични резби М 24х19, разстояние между осите 50 mm
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Легенда
I = вход на устройството           U = изход на устройството
MP = подаване ниско температурна зона
RP = връщане ниско температурна зона

Предназначение
Устройствата, снабдени с високо с високотемпературни 
връзки, изискват монтаж на циркулационната помпа по 
посока на потока (обикновено, тази на топлоизточника). Ниско 
температурните устройства могат да работят при затворена 
глава, свързани към отворен колектор (хидравличен сепаратор) 
или към топлинен акумулатор (буферен съд).
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Смесително/регулиращо устройство
Високо температурни странични връзки: G 1” женска резба 
Ниско температурни странични връзки: G 1” мъжка резба 

въртящи се
Уплътнения: О-пръстен 
Настройка на обхвата на температурата на термостатичната 
глава*: 20÷65 °C
Настройка на обхвата на вентила за свръх налягане: 0.1÷0.5 bar
Скала на термометъра: 0÷80 °C
* В устройствата с електронен контрол на температурата, 

регулиращият вентил се активира от електрическия 
сервомотор. 

Циркулационна помпа Wilo Yonos Para RS 25/6
Връзки: G 1”1/2 мъжка резба на разстояние 130 mm
Променливи обороти: 800÷4250 rpm
Течности, които могат да се използват: 
•  вода за отопление и охлаждане
• вода и гликол, макс 1:1
Максимален напор: 6.2 m
Максимален дебит: 3.3 m3/h
Максимална температура на водата: 
• 95 °C (при температура на околната среда 57 °C)
• 90 °C (при температура на околната среда 59 °C)
• 70 °C (при температура на околната среда 70 °C)
Захранване: 230 Vac, 50/60 Hz
Клас на защита: IPX 4D
Клас на изолация: F
Номинална мощност на мотора: 37 W
Консумирана енергия: 3÷45 W
Консумиран ток: 0.03÷0.44 A
Съответствие: 
• Директива ErP
• EN 61800-3
• EN 61600-6-3/EN 61600-6-4
• EN 61600-6-2/EN 61600-6-1

Гамата
Видове настройки
• Tермостатична (по фиксирана точка) само за отопление
• По контрол по температурата (с електрически сервомотор) за 

отопление/охлаждане

Mодели
• Floor Controlbox – Устройство за регулиране и 
разпределяне

• Предварително сглобен никелиран разпределителен 
колектор 1" за лъчиста система, комплектован с 
дебитомери - странични резби 24x19 - от 2 до 12 извода

• Високо температурен разпределителен колектор 1" за 
лъчиста система – странични резби 24x19 – от 2 до 3 извода

Q-H диаграма на циркулационна помпа Wilo Yonos Para RS 25/6

0,5 1,0 1,5 2,0 2,50
Q [m3/h]

Δp-v

max.

1

2

3

4

5

H [m]

6

3,0

Δp Variabile
Δp-c

max.

Δp Costante

1

2

3

4

5

6

0,5 1,0 1,5 2,0 2,50 3,0
Q [m3/h]

H [m]



92

Блок Floor Controlbox Low (B)
Блок за ниско температурно регулиране и разпределяне

Moдел
Брой 

изводи
ВИСОКА 

темп.

Брой 
изводи
НИСКА
темп.

A
[mm]

B
[mm]

L
[mm] D1 D2

3B – 3 174 443

700

G 1”

24x19
мъжка 
резба,

разстояние 
50 mm

4B – 4 224 493
5B – 5 274 543
6B – 6 324 593
7B – 7 374 643

8508B – 8 424 693
9B – 9 474 743

10B – 10 524 793
100011B – 11 574 843

12B – 12 624 893
13B – 13 674 943 1200

* Само с комплект прави кранове Progress с диференциален 
бай-пас  

Блок Floor Controlbox High+Low (2A + B)
Високо температурно + ниско температурно 2 пътно 
Блок за регулиране и разпределяне = Блок за 2 пътно 
високо температурно + ниско температурно регулиране и 
разпределяне

Moдел
Брой 

изводи
ВИСОКА 

темп.

Брой 
изводи
НИСКА
темп.

A
[mm]

B
[mm]

L
[mm] D1 D2

2A + 3B 2 3 174 595
700

G 1”

24x19
мъжка 
резба,

разстояние 
50 mm

2A + 4B* 2 4 224 645
2A + 4B 2 4 224 645

850
2A + 5B 2 5 274 695
2A + 6B 2 6 324 745

2A + 7B* 2 7 374 795
2A + 7B 2 7 374 795

1000
2A + 8B 2 8 424 845
2A + 9B 2 9 474 895

2A + 10B* 2 10 524 945
2A + 10B 2 10 524 945

1200
2A + 11B 2 11 574 995
2A + 12B 2 12 624 1045
2A + 13B 2 13 674 1095

* Само с комплект прави кранове Progress с диференциален 
бай-пас  
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Блок Floor Controlbox High+Low (3A + B)
Високо температурно + ниско температурно 3 пътно 
Блок за регулиране и разпределяне – Блок за 3 пътно 
високо температурно + ниско температурно регулиране и 
разпределяне  

Moдел
Брой 

изводи
ВИСОКА 

темп.

Брой 
изводи
НИСКА
темп.

A
[mm]

B
[mm]

L
[mm] D1 D2

3A + 3B* 3 3 174 645 700

G 1”

24x19
мъжка 
резба,

разстояние
50 mm

3A + 3B 3 3 174 645

850
3A + 4B 3 4 224 695
3A + 5B 3 5 274 745

3A + 6B* 3 6 324 795
3A + 6B 3 6 324 795

1000
3A + 7B 3 7 374 845
3A + 8B 3 8 424 895

3A + 9B* 3 9 474 945
3A + 9B 3 9 474 945

1200
3A + 10B 3 10 524 995
3A + 11B 3 11 574 1045
3A + 12B 3 12 624 1095
3A + 13B 3 13 674 1145

Комплект вентили Progres с диференциален бай-пас.    
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Хидравлична диаграма на блок за температурен контрол

Хидравлична диаграма на блок за регулиране по фиксирана точка

D

A Външен датчик 
B Датчик за околна среда 
C Контролер на температурата
D Вътрешен датчик

Описание на компонентите: вижте уводните 
снимки

Описание на компонентите: вижте уводните снимки
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Аксесоари

Кутия за вграждане за тухли с дебелина 120 mm дял, 
регулируема дълбочина (рамка и врата), крака регулируеми 
на височина от 0-130 mm, допълнени с и предпазно покрите 
за защита по време на монтажа.
Външна врата дебелина на мазилката 15 mm
Заключване тип отвертка.

FLOOR CONTROLBOX  METALBOX
Moдел Размер

3B L700
4B L700
5B L700
6B L700
7B L850
8B L850
9B L850

10B L1000
11B L1000
12B L1000
13B L1200

2A+3B L700
2A+4B L850
2A+5B L850
2A+6B L850
2A+7B L1000
2A+8B L1000
2A+9B L1000

2A+10B L1200
2A+11B L1200
2A+12B L1200
2A+13B L1200
3A+3B L850
3A+4B L850
3A+5B L850
3A+6B L1000
3A+7B L1000
3A+8B L1000
3A+9B L1200

3A+10B L1200
3A+11B L1200
3A+12B L1200
3A+13B L1200

Избор на метална кутия за устройства Floor Controlbox

Термостатична глава с потопяема сонда за контрол по 
фиксирана точка

3 точков плаващ електрически сервомотор

Диапазон на регулиране: 20÷65 °C
Размер на резбовата връзка: M30x1.5

Тип на задействане: 3-позиционен контрол
Номинално напрежение: 230 Vac (± 15%)
Номинална честота: 50/60 Hz
Максимална консумирана мощност: 6 VA
Допустима околна температура: от 0 до 55 °C
Максимално допустима температура на течността: 110 °C
Номинален ход: 2.5 mm
Maксимален ход: 5.5 mm
Време за един ход: 150 s (на 50/60 Hz, отнасящ се за ход на 2.5)
Номинална сила: 100 N
Степен на защита: IP40 според EN 60529
Клас на изолация: II сек. EN 60730
Размер на резбовата връзка: M30x1.5

Tип Размер 
L 500 540 x 630 x 90 ÷ 130 mm
L 700 740 x 630 x 90 ÷ 130 mm
L 850 890 x 630 x 90 ÷ 130 mm
L 1000 1040 x 630 x 90 ÷ 130 mm
L 1200 1240 x 630 x 90 ÷ 130 mm
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Модулиращ електрически сервомотор 0-10 Vас

Тип на задействането: управление 0÷10 Vас
Номинално напрежение: AC/DC 24 V (±20% / ±25%)
Номинална честота: 50/60 Hz
Максимална консумирана мощност: 6 VA
Допустима околна температура: от 0 до 55 °C
Максимално допустима температура на течността: 110 °C
Номинален ход: 2.5 mm
Максимален ход: 5.5 mm
Време за един ход: 150 s (на 50/60 Hz, отнасящ се за ход на 2.5)
Номинална сила: 100 N
Степен на защита: IP40 според EN 60529
Клас на изолация: II сек. EN 60730
Размер на резбовата връзка: M30x1.5

Електрическа кутия с предпазен термостат

Комплект ъглови сферични кранове Progress с 
диферинциален байпас

Термоглава с електрическа задвижка

Изолационна обвивка за Floor ControlboxКомплект ъглови сферични кранове Progress с холендри

Основен блок 6T
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RCE - Климатичен контролер за управление на 
Emmeti

Комплектът Emmeti климатични регулатори 
за смесителни устройства включва следните 
компоненти:

1 1 бр. климатичен регулатор (Emmeti Climatic 
Regulator - RCE)

2 2 бр. NTC температурни сонди 
3 1 бр. държател за сондата
4 1 бр. стенна пластина за дисплея
5 1 бр. комплект с конектори (с вътрешна и 

външна резба) за удължаване на дисплея
 (конектори за кръгове, маркирани с MSTB с 4 

полюса)

PCOC система за управление на температурата

Системата (подходяща за работа в режим на 
отопление/охлаждане) се състои от следните
елементи:

1 Контролер PCOC
2 Дистанционен терминал
3 Сонди за температура/влажност и сонди за 

температура
4 Сондана захранването
5 Външна сонда
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Диаграми за настройки на Floor Controlbox

Регулиращ вентил
(активиран от термостатична глава или електрически 
сервомотор)

1
2 3 4

0

Диференциален бай-пас (Комплект вентили Progress)

Бележка: За настройване на ниско температурни колектори, вижте описанието на предватително сглобения колектор Topway.
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kv = 0,9

Регулиращ вентил

Примери за оразмеряване
Информация за проекта:

P = Мощност на системата с подово отопление = 6000 W

Tip = Подаваща температура на системата за подово 
отопление = 40 °C

Tc = Температура на водата идваща от котела  = 70 °C

ΔTip = Проектен пад на температурата на системата за подово 
отопление = 5 °C

Tr = Температура на връщащата вода в системата за подово 
отопление = Tip - ΔTip = 40 – 5 = 35 °C

Qip = Дебит на системата за подово отопление = (P [W] x 
0.86) / (ΔTip)
 = (6000 x 0.86) / 5 = 1032 l/h
ΔP valv = Загуба на налягане в регулиращия вентил
Qvalv = дебит от котела към регулиращия вентил  6
 = (P[W] x 0.86)/(Tc – Tr) = (6000 x 0.86)/(70 – 35) = 147 l/h

На диаграмата отдясно (kv 0.9),  на дебит от 147 l/h отговаря 
пад на налягане от 27 mbar (0.027 bar).
Q бай-пас = Qip – Q котел = 1032 – 147 = 885 l/h

Ако приемем ΔPpav = пад на налягането на подовата система 
= 0.25 bar

Приемаме, че загубите на налягане в системата за подово 
отопление са ∆Ppav  = 0.25 bar.
Изберете скорост на циркулационната помпа Wilo Yonos Para, 
която да гарантира дебит от 1032 l/h (1.032 m3/h) и напор 
H=Δpvalv+Δppav=0.027+0.25=0.277 (2.8 m CA)

Като изберете работа при “Δp constant” с напор H=3 m CA (=0.29 
bar), циркулационната помпа ще покрие работните изисквания
на системата.
Загубите на налягане, който трябва да се получат от 
калибриращия бай-пас трябва да бъдат: 
Δp by-pass = H circulator – Δp pav=0.29-0.25=0.04 bar 
Схемата на стр. 92 показва калибриращата позиция за дебит от 
885 l/h и пад на налягането от 0.04 (40 mbar) kv=4.0.

Qvalv

Tc

TipQip

Tr

Q by-pass
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Схеми на свързване

Пример 1

Система с настенен котел, 2 бр.  Floor Controlbox - устройства за 
контрол на подовото отопление 2А + В.

Програмируеми термостати ТА1 и TA3 в подовата зона, 
свързани към електрическата кутия с предпазен термостат.

Легенда

 TA Smart термостат 

TS  Eлектрическа кутия с предпазен термостат 

 Датчик предпазен термостат

 Циркулационна помпа

    Ръчен вентил

    Регулируем секретен вентил

TS

TS

TA 1 TA 2

TA 3 TA 4

Програмируеми термостати TA2 и TA4 за зоната на банята, 
свързани към термоглави с електрически задвижки, със 
спомагателен микровключвател.

Електрическите кутии TS (чрез контактор) и термоглавиите (със 
спомагателен контакт) са свързани към контакта за запалване 
на котела.
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TS

TA 1

TA 2

T

Пример 2

Система с настенен котел, 1 бр. отворен колектор, 1 бр.   Floor 
Controlbox - устройство за контрол на подовото отопление 
с контрол на температурата, високотемпературна зона 
(вентилаторни конвектори и радиатори).
Термостат ТА2 на зоналния вентилаторен конвектор, свързан 
с термо глава с електрическа задвижка със спомагателен 
микровключвател, който задейства циркулационната помпа 
на високотемпературната зона.

Легенда

 Възвратен вентил

 Циркулационна помпа

 Възвратна клапа

 Вентил за свръхналягане
T 

 Термостатичен вентил

 Регулируем секретен вентил

 Smart програмируем термостат

 Температурен контролер

 Външен датчик

 Дистанционно управление за стаен сензор

TA 2 
 Термостат за вентилаторен конвектор

 Датчик на предпазния термостат

TS 
 Електрическа кутия с предпазен термостат

Програмируем термостат TA1 на радиаторната зона , свързан с 
циркулационната помпа на високотемпературната зона.

Електрическата кутия TS (чрез контактор), програмируемият 
термостат ТА1 и термоглавите (със спомагателен контакт) са 
свързани към контакта за запалване на котела.
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Това е регулиращ и разпределителен блок за системи за 
нискотемпературно отопление и/или охлаждане и смесени 
системи с два температурни нива (радиаторно отопление + 
лъчисти панели).
Смесителната система с контрол по фиксирана точка и 
електрически сервомотор реагира на всяка промяна на 
потока и на излъчваната топлина и поддържа постоянна 
температурата на течността на лъчистите панели на 
системата.

Блокът се доставя окомплектован с циркулационна помпа и 
трябва да се комбинира с метална кутия, закупена отделно, 
за правилен монтаж на стена
Накрая, блокът трябва да се окомплектова с монтирането на 
термостатична глава с датчик за дистанционно управление 
(за работа по фиксирана точка само при режим отопление) 
или с електрически сервомотор (плаващ 3-точков или 
модулиращ 0-10Vdc), комбиниран с температурен контролер 
за отопление и/или охлаждане.

Конструкция

A 1 бр. подаващ профилен колектор за подова система с 
дебитомери

2 1 бр. подаващ профилен колектор за радиаторна система/
вентилаторни конвектори със секретни вентили

3  1 бр. връщащ профилен колектор за радиаторна система/ 
вентилаторни конвектори, предназначен за монтиране на 
термоглави с електрически задвижки

4 1 бр. връщащ профилен колектор за подова система, 
предназначен за монтиране на термоглави с електрически 
задвижки

5 3 бр. закрепващи скоби за профилните колектори
6 1 бр. смесителен вентил с термостатична глава и потопяема 

сонда от 20 до 65°C (за контрол по фиксирана точка, само за 
отопление, закупува се отделно)

7 1 бр. байпасен калибриращ вентил
8 1 бр. електронна циркулационна помпа Wilo Yonos Para RS 

15/6-жична   (триполюсен кабел с дължина L = 1000 mm)
9 1 бр. сонда за подаващата вода 
J 2 бр. контролни термометри от 0 до 80°C 
K 1 бр. кутия с предпазен термостат за ниска температура за 

окабеляването на циркулационната помпа (опция) или 1 
основен блок 6Т за термоглави с електрически задвижки  
(опция)

L1 бр. вентил за свръхналягане (от 0.1 до 0.6 bar) за 
високотемпературните зони

M 1 бр. спирателен и балансиращ секретен вентил
N 1 бр. автоматичен обезвъздушител ½”
O 2 бр. кранове за пълнене с холендри и предпазна капачка 
P 2 бр. секретни вентили на циркулационната помпа
Q 1 бр. комплект вентили (опция)
R 1 бр. боядисана никелирана кутия (купува се отделно)
S 1 бр. смесителен вентил с 3-точков електрически сервомотор 

или 0-10 Vdc (версия за температурен контрол, закупува се 
отделно)

T  Термоглава с електрическа задвижка (опция)

Блок HE Floor Control
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Експлоатация

Смесителната система с контрол по фиксирана точка и 
управление на термостатична (само за отопление) или 
с температурен контрол и електрически сервомотор (за 

При използване на системата за смесване температурата на 
подаващата вода в системата за подово отопление (смесена 
вода с ниска температура) се регулира на фиксираната точка 
посредством един смесителен вентил на термостатичната 
глава с дистанционен температурен датчик.
Датчикът за температура с капилярна тръбичка 9, вкарана 
в кутията на вентила, определя температурата на течността 
след  циркулационната помпа, като я поддържа на стойността, 
зададена с копчето на главата (от 20 до 65°C).

Експлоатация на високо температурния вентил за свръхналягане

Високо температурният вентил за свръхналягане L позволява 
да се запази главата на циркулационната помпа на 
топлоизточника константа, във функция на максимален дебит 
при висока температура, изискван от устройството и в случай 

Като се действа с калибриращия и байпасния вентил 7, е 
възможно да се регулира байпасния поток на системата за 
подово отопление и по този начин да се осигури достигането 
на стойността на ΔT по проект.

Работа със смесване с използване на регулируем байпас

отопление и/или охлаждане) реагира на всякакви промени 
на дебита или на излъчваната топлина и поддържа постоянна 
температурата на флуида в подовата система.

на ръчно или автоматично изключване (с електротермични 
глави) от някой инсталиран високо температурен кръг. 

Mandata generatore di calore

Ritorno caldaia

Ritorno pavimento

By-pass pavimento
regolato da 

Mandata pavimento
10
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Подов бай-пас 
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Работа със спирателни и балансиращи секретни вентили

Спирателните и балансиращи секретни вентили позволяват 
да се настрои връщащия дебит на котела, и следователно 
входящия високотемпературен дебит на смесителното 
устройство. 

Ако входящият високо температурен дебит е твърде висок, 
така, че предизвиква колебания в смесителния вентил с 
върхове на висока температура в смесителния кръг, може да 
се намесите като частично затворите секретните вентили. 

Предназначение
Устройствата, снабдени с високотемпературни връзки, 
изискват монтаж на циркулационната помпа по посока на 
потока (обикновено, тази на топлоизточника). 
Ниско температурните устройства могат да работят при 
затворена глава, свързани към отворен колектор (хидравличен 
сепаратор) или към топлинен акумулатор (буферен съд). 

Предимства
Блокът HE Floor Control е идеалното решение за смесени 
системи (лъчисти панели + радиатори/вентилаторни 
конвектори) и двете в централизирани системи (в комбинация 
с измервателен модул инсталиран по посоката на потока); в 
този случай, предимствата на централизираната система се 
комбинират перфектно с комфорта на системата за контрол 
на температурата, която се управлява независимо при всяка 
консумация. 
Устройствата, веднъж инсталирани в метални кутии с дебелина 
само от 11 cm, имат нужда само от хидравлични връзки към 
топлоизточника и към електрическите свръзки, като така 
драстично се намалява нужното време и възможните грешки 
при монтаж. 

Безопасност: всяка единица се тества под налягане и се 
опакова в подходяща картонена кутия, за да се транспортира 
на място.

Прецизност: принципът на работа на смесителя позволява да 
се спазва прецизен баланс на ниско температурната система, 
като се спазват проектните данни.

Трансформиращ се: устройствата с фиксирана точка могат 
да бъдат трансформирани в устройства за контрол на 
температурата чрез заменяне на термостатичната глава с 
електрически сервомотор.

Завършеност: всички компоненти, аксесоари и приети 
технически решения допринасят да се създаде система, която 
улеснява фазите на изпитване, регулиране, балансиране и 
поддръжка на системата.

Ефективност: хидравличният принцип, приет от съвременните 
котли, се съчетава с модерните кондензни котли; връщащата се 
течност от устройството за смесване към котела съответства на 
температурата на връщащата се течност на подовата система 
(25-30 °C).

Надеждност: смесителната система, обратно на системата 
за впръскване, гарантира стабилни работни условия на 
циркулационната помпа, независимо от топлинния товар, 
изисквано от системата.

Внимание
В съответствие с UNI EN 1264-4, трябва да има устройство 
за безопасност (термостат), което над определени граници 
блокира подаването в ниско температурната зона. 
Тази функция е интегрирана в аксесоарите на електрическата 
кутия с предпазен термостат и основен блок 6Т.

Технически спецификации
Maксимална температура на първичния кръг: 90 °C
Максимално работно налягане: 10 bar

Ritorno pavimento

Mandata pavimento

Mandata generatore di calore

Ritorno caldaia
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Използвани материали за компонентите
PPA смола (35% FV)
Месинг UNI EN 12164 CW 614N
Уплътнения О-пръстени EPDM 70 Sh
Елементи от неръждаема стомана AISI 304

Mатериали на колекторите
Колекторите са изработени от изтеглени месингови пръти UNI 
EN 12168 CW617
Уплътненията на колекторите са от EPDM 70 Sh

Колектори
Размер: 1”
Резба на главата: G 1” вътрешна
Странични резби М 24х19, външна резба, разстояние между 
осите 50 mm

Регулиращо устройство
Връзки към първичния кръг: G 1” мъжка резба (за смесително 
устройство M3V HE-V също G 1”1/4 мъжка резба) 
Настройка на обхвата на термостатичната глава (за регулиране 
на фиксираната точка)*: 20÷65 °C 
Настройка на обхвата на вентила за свръхналягане: 0.1÷0.6 bar 
Обхват на термометъра: 0÷80 °C
* В устройствата с електронен температурен 
контрол регулиращият вентил се активира от електрическия 
сервомотор.

Циркулационна помпа Wilo Yonos Para HU 
15/6
Обороти на въртене: 800 ÷ 4300 rpm.
Максимален напор: 6.2 m
Максимален дебит: 2.6 m3/h
Електрическо захранване 1~230V, 50/60 Hz
Клас на защита IPX 4D, изолация F
Номинална мощност на мотора: 37 W
Консумация на енергия от 1~230 V:3÷45 W
Поглъщане при 1~230 V:0.03÷0.44 A
EEI<0.20

Течности, които могат да се използват
отопляваща и охлаждаща вода
вода и гликол: макс. 1:1
Максимална температура на водата: 100 °C (с температура на 
околната среда 58 °C)
Максимална температура на водата: 90 °C (с температура на 
околната среда 62 °C)
Максимална температура на водата: 80 °C (с температура на 
околната среда 66 °C)
Максимална температура на водата: 70 °C (с температура на 
околната среда 71 °C)

Cъответствие
Директива ErP
EN 61800-3
EN 61000-6-3 / EN 61000-6-4
EN 61000-6-2 / ENI 61000-6-1
2005/95/EC (ниско напрежение)

Q-H диаграма на циркулационна помпа Wilo Yonos Para 
RS 15/6

Δp Costante

Q [m3/h]

H
 [m

]

p-c

max.

0 0,5 1 1,5 2 2,5

1

0

2

3

4

5

6

7
Δp Costant
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Гамата

Видове настройки
• Tермостатична (по фиксирана точка) само за отопление
• По контрол по температурата (с електрически сервомотор) за 
отопление/охлаждане
Moдели
• Блок за управление HE Floor Control A
 2 или 3 пътно устройство за високо температурно регулиране 

и разпределяне 

• Смесително устройство M3V HE-V
 Регулиращо устройство

• Блок за управление HE Floor Control B
 Блок за ниско температурно регулиране и разпределяне  
 (от 3 до 13 извода)

• Блок за управление HE Floor Control 2A+B или 3A+B
 2 или 3 пътен блок за високо температурно + ниско 

температурно регулиране и разпределяне (от 3 до 13 извода) 

HE Блок за подово управление Високо (A)
2 или 3 пътен блок за високо температурно регулиране и 
разпределяне 

HE Блок за подово управление Ниско (B)
Блок за ниско температурно регулиране и разпределяне

Moдел
Брой 

изводи
ВИСОКА 

темп.

Брой 
изводи
НИСКА 
темп.

A
[mm]

B
[mm]

L
[mm] D1 D2

2A 2 – 114 539
700 G 1”

24x19
мъжка резба, 

разстояние
50 mm3A 3 – 164 589

Moдел
Брой 

изводи
ВИСОКА 

темп.

Брой 
изводи
НИСКА 
темп.

A
[mm]

B
[mm]

L
[mm] D1 D2

3B – 3 174 498

700

G 1”

24x19
мъжка 
резба, 

разстояние
50 mm

4B – 4 224 548
5B – 5 274 598
6B – 6 324 648
7B – 7 374 698

8508B – 8 424 748
9B – 9 474 798

10B – 10 524 848
100011B – 11 574 898

12B – 12 624 948
13B – 13 674 998 1200

G 
1”

97 1780

Комплект прави вентили Progress 
1” F -F с холендри

Комплект прави вентили 
Progress 1” M-F с връзки

A74 250

L

B

61
5 46

5
15

0

110
11

50

52
0

13
0

20
0D2D1

250 8093,5

L

A

B

61
5

46
5

15
0

110
11

50

52
0

13
0

D2D1

20
0
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G 
1”

97

G 
1”

97

Блок за управление НЕ Floor Control Високо+Ниско (2A + B)
2 пътен блок за високо температурно + ниско температурно 
регулиране и разпределяне при висока температура + ниска 
температура

Блок за управление НЕ Floor Control Високо+Ниско (3A + B)
3 пътен блок за високо температурно + ниско температурно 
регулиране и разпределяне при висока температура + ниска 
температура

Moдел
Брой 

изводи
ВИСОКА 

темп.

Брой 
изводи
НИСКА 
темп.

A
[mm]

B
[mm]

L
[mm] D1 D2

2A + 3B 2 3 174 633 700

G 1”

24x19
мъжка 
резба, 

разстояние
50 mm

2A + 4B 2 4 224 683
8502A + 5B 2 5 274 733

2A + 6B 2 6 324 783
2A + 7B 2 7 374 833

10002A + 8B 2 8 424 883
2A + 9B 2 9 474 933

2A + 10B 2 10 524 983

1200
2A + 11B 2 11 574 1033
2A + 12B 2 12 624 1083
2A + 13B 2 13 674 1133

Moдел
Брой 

изводи
ВИСОКА 

темп.

Брой 
изводи
НИСКА 
темп.

A
[mm]

B
[mm]

L
[mm] D1 D2

3A + 3B 3 3 174 683
850

G 1”

24x19
мъжка 
резба, 

разстояние
50 mm

3A + 4B 3 4 224 733
3A + 5B 3 5 274 783
3A + 6B 3 6 324 833

10003A + 7B 3 7 374 883
3A + 8B 3 8 424 933
3A + 9B 3 9 474 983

1200
3A + 10B 3 10 524 1033
3A + 11B 3 11 574 1083
3A + 12B 3 12 624 1133

Комплект прави вентили Progress 1” с връзки Комплект прави вентили Progress 1” с връзки

L

A

B

93,5 114 250

61
5

46
5

15
0

110
11

50

52
0

13
0

D2D1 20
0

L

A

B

93,5 164 250

61
5

46
5

15
0

110
11

50

52
0

20
0

13
0

D2D1 D2

Смесителен блок M3V HE-V
Смесителен блок с ниско температурна система

Moдел A
1" 1"
1" 1/4 1" 1/4

0

20
0

A
A

250
270 98

20
0

39
0

A
A
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M �
D

A външен датчик  
B датчик околна среда 
C температурен контролер 
D вътрешен датчик
Описание на компонентите: вижте уводните снимки

 

Sonda
esterna

Caldaia
Niña S

Regolatore
climatico PCOC

Modulo di espansione
PCOE

Floor Control Unit HE
Climatico

Deumidificatore 
Dumy Floor

Terminale remoto con display (opzionale)

Circuiti a pavimento Emmeti Clima Floor

Sonda T 
temperatura ambiente

Sonda T/H
temperatura/umidità ambiente

Collettore aperto

Pompa 
di calore

Бележка: обемът на отворения колектор/акумулатор се определя във функция на производителността на чилъра.

 

Хидравлична диаграма на устройство за контрол на температурата - само отопление и охлаждане

Хидравлична диаграма на устройство за контрол на температурата - само отопление

Външна 
сонда

Котел
Niña S

PCOC 
температурен 
контролер

Обезвлажнител 
Dumy Floor

Дистанционен терминал с дисплей (по избор)

Emmeti Clima Floor подови кръгове

Температура на 
околната среда T сонда 

Температура на околната 
среда/влажността T/H сонда

PCOE Разширителен модул

Отворен колектор

Чилър / 
Термопомпа 

Климатично 
устройство HE Floor 

Control
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Aксесоари

Кутия за вграждане за тухли с дебелина 120 mm дял, 
регулируема дълбочина (рамка и врата), крака регулируеми 
на височина от 0-130 mm, допълнени с и предпазно покрите 
за защита по време на монтажа.
Дебелина на мазилката на външната врата 15 mm.
Заключване тип отвертка.

Блок HE Floor Control METALBOX
Moдел Размер

2A L700
3A L700
3B L700
4B L700
5B L700
6B L700
7B L850
8B L850
9B L850

10B L1000
11B L1000
12B L1000
13B L1200

2A+3B L700
2A+4B L850
2A+5B L850
2A+6B L850
2A+7B L1000
2A+8B L1000
2A+9B L1000

2A+10B L1200
2A+11B L1200
2A+12B L1200
2A+13B L1200
3A+3B L850
3A+4B L850
3A+5B L850
3A+6B L1000
3A+7B L1000
3A+8B L1000
3A+9B L1200

3A+10B L1200
3A+11B L1200
3A+12B L1200

Избор на метална кутия за блок HE Floor Control

Термостатична глава с потопяема сонда за контрол по 
фиксирана точка. 

3 точков плаващ електрически сервомотор

Диапазон на регулиране: 20÷65 °C
Размер на резбовата връзка: M30x1.5

Тип на задействане: 3-позиционен контрол
Номинално напрежение: 230 Vac (± 15%)
Номинална честота: 50/60 Hz
Максимална консумирана мощност: 6 VA
Допустима околна температура: от 0 до 55 °C
Максимално допустима температура на течността: 110 °C
Номинален ход: 2.5 mm
Maксимален ход: 5.5 mm
Време за един ход: 150 s (на 50/60 Hz, отговаря на ход от 2.5)
Номинална сила: 100 N
Степен на защита: IP40 съгласно EN 60529
Клас на изолация: II сек. EN 60730
Размер на резбовата връзка: M30x1.5

Tип Размер 
L 500 540 x 630 x 90 ÷ 130 mm
L 700 740 x 630 x 90 ÷ 130 mm
L 850 890 x 630 x 90 ÷ 130 mm
L 1000 1040 x 630 x 90 ÷ 130 mm
L 1200 1240 x 630 x 90 ÷ 130 mm
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Moдулиращ електрически сервомотор 0-10 Vdc

Тип на задействане: контрол 0÷10 Vdc
Номинално напрежение: AC/DC 24 V (±20% / ±25%)
Номинална честота: 50/60 Hz
Максимална консумирана мощност: 6 VA
Допустима температура на околната среда: от 0 до 55 °C
Maксимално позволена температура на флуида: 110 °C
Номинален ход: 2.5 mm
Maксимален ход: 5.5 mm
Време, необходимо за ход: 150 s (на 50/60 Hz, отнасящ се за 
ход на 2.5)
Номинална сила: 100 N
Степен на защита: IP40 според EN 60529
Клас на изолация: II сек. EN 60730
Размер на резбата: M30x1.5

Електрическа кутия с предпазен термостат

Прав комплект вентили Progress M-F 1” с 
термометри и връзки 

Прав / квадратен вентил 1” - F 1” въртяща гайка

Основен блок 6T

Подходящи за монтаж в устройства с високотемпературни 
колектори Topway

Подходящи за монтаж в устройства без високотемпературни 
колектори Topway
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В затворен клетъчен експандиран полистирол.

Изолационна обвивка за Блок Floor Control  / Floor Control  
Plus

Термоглава с електрическа задвижка

RCE - Климатичен контролер за управление на 
Emmeti

Климатичният контролер за управление на 
Emmeti за смесителни устройства включва 
следните компоненти: 

1 1 бр. климатичен регулатор (Emmeti Climatic 
Regulator - RCE)

2 2 бр. NTC температурни сонди 
3 1 бр. държател за сондата
4 1 бр. стенна пластина за дисплея
5 1 бр. комплект с конектори (с вътрешна и 

външна резба) за удължаване на дисплея 
(конектори за кръгове, маркирани с MSTB с 4 
полюса)

PCOC система за контрол на температурата 

Системата (подходяща за работа в режим на 
отопление/охлаждане) се състои от следните 
елементи:

1 Контролер PCOC
2 Дистанционен терминал
3 Сонди за температура/влажност и сонди за 

температура
4 Сонда на захранването
5 Външна сонда

�

�

�

�

�

3

5

4

1

2
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Примери за оразмеряване 

Информация за дизайна:
P = Мощност на системата с подово отопление = 6000W 
Tip = Подаваща температура на системата за подово отопление  
= 40°C 
Tc = Температура на водата идваща от котела = 70°C
ΔTip = Проектен пад на температурата на системата за подово 
отопление = 5°C 
Tr = Температура на връщащата вода в 
системата за подово отопление = Tip –ΔTip = 
40 – 5 = 35°C 
Qip = Дебит на системата за подово 
отопление  = (P[W] x 0.86) / (ΔTip) =  
(6000 x 0.86) / 5 = 1032 l/h 
Δp valv = Загуба на налягане в регулиращия вентил.
От диаграмата за загубите на налягането на смесителното 
устройство се вижда, че на дебит от 1032 l/h съответстват 6 
различни криви в зависимост от различни настройки на бай-
паса (виж въвеждаща снимка): колкото по-малко се отваря 
байпасният клапан, толкова по-бързо реагира смесителният 
модул на промените в температурата и толкова по-бързо 
се постига исканата температура на подаващата линия; и 
обратно, отварянето на байпаса намалява загубите, чрез 
увеличаване на дебита в системата и едновременно намалява 
колебанията в температурата на подаване, във връзка с 
отварянето-затварянето на различните зони, на които е 
разделена системата за отопление.

Когато се настрои бай-паса на позиция 1, дебитът от 1032 l/h 
съответства на загуба на налягането Δp valv = 80 mbar (0.08 
bar). 
Ако приемем, че Δp pav = загуба на налягането на подовата 
отоплителна система = 0.25 устройството се настройва според 
мощността на циркулацонната помпа Wilo Yonos PARA, така, 
че да се гарантира дебит от 1032 l/h (1.03 m3/h) и напор H = 
Δp valv + Δp pav = 0.08 + 0.25 = 0.33 bar (≈3.3 m CA).

Tc

Tr

Q 
by

-p
as

s

Q Valv

Tr

Q ip
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Схеми за свързване

Пример 1 

Система с настенен котел, 2 бр.  Floor Control Unit - устройства 
за контрол на подовото отопление 2А + В 

Програмируеми термостати ТА1 и TA3 в подовата зона, 
свързани към електрическата кутия с предпазен термостат. 

Програмируеми термостати TA2 и TA4 за зоната на банята, 
свързани към термоглави с електрически задвижки, със 
спомагателен микровключвател.

Електрическите кутии TS (чрез контактор) и термоглавиите (със 
спомагателен контакт) са свързани към контакта за запалване 
на котела.

TS TA 1 TA 2

TS TA 1 TA 2

ЛЕГЕНДА

 
ТА Smart термостат

TS 
 

Електрическа кутия с предпазен 
термостат

 
Датчик на предпазния 
термостат

 
Циркулационна помпа

Ръчен вентил

Регулируем секретен вентил
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TS

TA 2

T

TA 1

Пример 2

Система с настенен котел, 1 бр. отворен колектор, 1 бр.   Floor 
Control Unit - устройство за контрол на подовото отопление 
с контрол на температурата, високотемпературна зона 
(вентилаторни конвектори и радиатори).

Термостат ТА2 на зоналния вентилаторен конвектор, свързан 

Легенда

 Циркулационна помпа

 Сферичен вентил

 Възвратен вентил

 Вентил за свръхналягане
T 

 Tермостатичен вентил

 Регулируем секретен вентил

 Програмируем термостат

 Температурен контролер

 Външен датчик

 Вътрешен датчик

TA 2 
 Tермостат за вентилаторния конвектор

 Датчик на предпазния термостат

TS 
 Eлектрическа кутия с предпазен термостат

с термо глава с електрическа задвижка със спомагателен 
микровключвател, който задейства циркулационната помпа 
на високотемпературната зона.

Програмируем термостат TA1 на радиаторната зона, свързан с 
циркулационната помпа на високотемпературната зона.

Електрическите кутии TS (чрез контактор), програмируемият 
термостат ТА1 и термоглавите (със спомагателен контакт) са 
свързани към контакта за запалване на котела.
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Това е устройство за регулиране и разпределение за 
отоплителни системи с ниска температура. Системата за 
смесване с регулиране по фиксирана точка и термостатична 
глава реагира на всяка промяна на потока и на излъчваната 
топлина и поддържа постоянна температурата на флуида в 
лъчистата система на подово отопление.

Конструкция
A  Входящ профилен колектор за подова система с                             
 дебитомери
B  Връщащ профилен колектор за подова отоплителна   
 система, предназначен за монтиране на термо глави с  
 електрически задвижки 
C Скоба за закрепване на колекторите
D Скоба за закрепване на смесителното устройство 
E   Смесителен вентил с резба M30x1.5 за монтиране на 

термостатична глава с потопяема сонда
F Байпасен вентил за калибриране
G  G Електронна циркулационна помпа Wilo Yonos Para RS 

25/6-жична  
 (триполюсен кабел с дължина L = 1000 mm)
H  Място за температурната сонда за входящия поток
I  Контролен термометър от 0 до 80°C
J  Автоматичен вентил за обезвъздушаване ½”
K  Термостатична глава с потопяема сонда от 20 до 65 °C за 

управление по фиксирана точка
L Вграден възвратен клапан
M  Кранове за пълнене с холендри и капачка за безопасност
N  Комплект сферичен вентил (не влиза в стандартната  
 доставка)
O   Електрическа кутия с предпазен термостат за свързване на 

нискотемпературна циркулационна помпа, или основен 
блок 6T за термо глави с електрически задвижки (не влиза 
в стандартната доставка)

�
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Устройството се доставя комплектовано с електронна 
циркулационна помпа, термостатична глава с дистанционен 
датчик за регулиране по фиксирана точка и скоби за монтаж на 
стена или за монтиране в специалната метална кутия Metalbox.

TM3

Работа
Системата за смесване с регулиране по фиксирана точка (чрез 
термостатична глава) реагира на всяка промяна на потока и на 
излъчваната топлина и поддържа постоянна температурата на 
флуида в системата за подово отопление.

Работа със смесване с използване на регулируем байпас
При използване на системата за смесване температурата на 
подаващата вода в системата за подово отопление (смесена 
вода с ниска температура) се регулира на фиксираната точка 
посредством един смесителен вентил на термостатичната 
глава с дистанционен температурен датчик.
Датчикът за температура с капилярна тръбичка 8, вкарана 
в кутията на вентила, определя температурата на течността 
след  циркулационната помпа, като я поддържа на стойността, 
зададена с копчето на главата (от 20 до 65°C).
Като се действа с калибриращия и байпасния вентил 6, е 
възможно да се регулира байпасния поток на системата за 
подово отопление и по този начин да се осигури достигането 
стойността на ΔT по проект.
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Приложение
Смесителните устройства TM3 могат да работят без глави, свързана 
с отворен колектор (хидравличен разделител) или към топлинен 
акумулатор (буферния съд).
Електронната циркулационната помпа Wilo Yonos Para RS 25/6 
поддържа постоянна разлика в налягането в кръговете на системата за 
подово отопление по отношение на изменението на изисквания товар 
(отваряне/затваряне на един или повече кръгове).

Внимание
В съответствие с UNI EN 1264-4 трябва да има устройство за безопасност 
(термостат), който да блокира захранването на нискотемпературната 
зона над определени граници. 
Тази функция е интегрирана в аксесоарите в разпределителната кутия 
с термостат за безопасност и основен блок 6T.

Технически спецификации
Работни условия и технически данни 
Макс. температура в основния кръг: 90 °C
Максимално работно налягане: 6 bar
Δp max на основния кръг: 1 bar
Температурен интервал на вторичния кръг: 20÷65 °C
Топлинна мощност при ΔT=7°C и Δp=0.25 bar във вторичния кръг:
• 10 kW при байпас в положение 0 (байпасът е напълно затворен)
• 12.5 kW при байпас в положение 5 (байпасът е напълно отворен)

Материали за смесителния комплект
Месинг UNI EN 12168 CW614N
Месинг UNI EN 12165 CW617N
Уплътнения за O-пръстени от EPDM 70 Sh

Материали за колекторите
Колекторите са изработени от изтеглени месингови пръти UNI EN 
12168 CW617
Уплътнения на колекторите от EPDM 70 Sh

Колектори
Размер: 1”
Резба на главата: G 1” вътрешна
Странични резби: 24x19 външна, разстояние 50 mm

Регулиращо устройство 
Връзки към основния кръг: G 1”1/2 външна, плоско уплътнение, 
разстояние 50 mm
Връзки към вторичния кръг: G 1”1/2 външна, уплътнение О-пръстен, 
разстояние 210 mm

Електронна циркулационна помпа Wilo Yonos Para RS 25/6
Връзки: G 1”1/2 2  външна, разстояние 130 mm
Променливи обороти: 800÷4250 rpm
Използваеми течности: 
•  вода за отопление и охлаждане
• вода и гликол, макс 1:1
Максимален напор: 6.2 m
Максимален дебит: 3.3 m3/h
Максимална температура на водата: 
• 95 °C (при околна температура 57 °C)
• 90 °C (при околна температура 59 °C)
• 70 °C (при околна температура 70 °C)
Захранване: 230 Vac, 50/60 Hz
Клас на защита: IPX 4D
Клас на изолация: F
Номинална мощност на мотора: 37 W
Консумирана мощност: 3÷45 W
Консумиран ток: 0.03÷0.44 A
Съответствие: 
• Directive ErP
• EN 61800-3
• EN 61600-6-3/EN 61600-6-4
• EN 61600-6-2/EN 61600-6-1
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Q-H диаграма на циркулационна помпа Wilo Yonos Para RS 25/6

Гама
Предварително сглобен блок за нискотемпературно регулиране 
и разпределение (от 2 до 12 извода), с колектори, оборудвани 
с дебитомери (4 l/min.), в комплект с термостатична глава и 
потапяема  сонда.
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Пад на налягането в калибриращия и бай-пасен вентил

Хидравлична схема

�
�

�

�

�

�

�

��
�

�

�

�

�

Електрическа кутия с предпазен термостат

Основен блок 6T

Термоглава с ел.задвижка 

Комплект вентили Progress F ¾” – с холендри 1”

0....5  Положения на байпасния и калибриращ вентил

Описание на компонентите: виж въвеждащите снимки
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Примери за оразмеряване
Контрол по фиксирана точка
Проектна информация: 
P = мощност, подавана към подовата система = 6000W 
Tip = Температура на входящата течност в подовата система  
= 40°C 
Tc = температура на водата от котела = 70°C
ΔTip = температурна разлика според проекта на подовата 
система = 5°C 
Tr = температура на изходящата течност от подовата 
отоплителна система = Tip –ΔTip = 40 – 5 = 35°C 
Qip = дебит на подовата отоплителна система = (P[W] x 0.86) / 
(ΔTip) = (6000 x 0.86) / 5 = 1032 l/h 
Δp valv = пад на налягането на регулиращия вентил

На долната диаграма дебитът от 1032 l/h съответства на 6 
различни криви, съответстващи на различните настройки на 
байпаса (вж. 6 въвеждащата снимка): колкото по-малко е  
отварянето на байпаса, толкова по-малки са времената 
за  реакция на смесителните вентили при изменение на 
температурата и толкова по-бързо се достига желаната 
температура на потока; от друга страна, отварянето на 
байпаса намалява спадането на налягането и увеличава  
дебита на системата и в същото време намалява колебанията 
на температурата на входящия поток, дължащи се на 
отварянето и затварянето на различните зони, на които е 
разделена системата за отопление.  
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Q-H диаграма на електронната циркулационна помпа Wilo 
Yonos Para RS 25/6

При поставянето на байпаса в положение 1, дебитът от 1032 
l/h отговаря на пад на налягането  Δp valv = 90 mbar (0.09 bar). 
Приема се, че при Δp pav = пада на налягането в подовата 
отоплителна система = 0.25 bar ще се регулира мощността на 
циркулационната помпа Wilo Yonos PARA така, че да осигури 
дебит от 1032 l/h (1.03 m3/h) и напор H = Δp valv + Δp pav = 0.09 
+ 0.25 = 0.34 bar (@3.4 m CA).

Пад на налягането в калибриращия и бай-пасен вентил
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Modular  Firstbox представлява модулна система за управление 
на отоплителни системи в зони, които изискват големи дебити 
на водата, с постоянна температура на потока или със смесени 
температури (висока и ниска температура за радиатори/ 
вентилаторни конвектори и системи за лъчисто отопление).
Главната особеност е "модулната" конструкция, която 
позволява да се монтират един или повече модули, според 
изискването.
Смесителната система с термостатична глава за контрол по 
фиксирана точка (само за отопление) или с електрически 
сервомотор за контрол на температурата (отопление и/
или охлаждане), реагира на всяка промяна на потока или 
излъчваната топлина и поддържа постоянна температурата на 
течността в системата за лъчисто отопление.

Устройството, което се доставя с електронната циркулационна 
помпа Wilo Yonos Para RS 25/6 трябва да бъде изпълнено с 
монтаж на термостатична глава с дистанционен датчик (за 
контрол по фиксирана точка при работа само в режим на 
отопление), или електрически сервомотор (плаващ, 3 точков 
или модулиращ 0-10 Vdc), комбиниран с температурен 
регулатор за отопление и/или охлаждане.
Отвореният колекторен модул (хидравличен разделител), 
позволява да се захранват модулите с топлинни генератори, 
снабдени с циркулационна помпа, като се избягват действия 
с взаимни смущения между първичните и вторичните кръгове.
Също така и стандартното предложение за предварително 
сглобени модули във вградена метална кутия, с отделните 
модули на която е възможно да се изгради разпределителна 
система, която най-добре да отговаря на вашите нужди. 

Modular Firstbox
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Конструкция

A  Комплект сферичен вентил (не влиза в стандартната 
доставка)
B  Отворен колектор (когато е необходим)
C Разпределителен колектор
D  Електрическа кутия с предпазен термостат за свързване на 

циркулационна помпа за ниска температура (опция)
E  Разпределителна кутия за свързване на циркулационната 
помпа (по желание)
F  Смесителен вентил с резба M30x1.5 за монтаж на 

термостатична глава с потопяема сонда от 20 до 65°C 
или електрически сервомотор (не влиза в стандартната 
доставка)

G  Вентил за калибриране и байпас

H   Електронна циркулационна помпа Wilo Yonos Para RS 
25/6-жична с  триполюсен кабел с дължина L = 1000 mm

I  Място за температурната сонда за входящия поток
J  Контролен термометър от 0 до 80°C
K  Автоматичен вентил за обезвъздушаване ½”
L Ръчен вентил за обезвъздушаване ½”
M   Термостатична глава с потопяема сонда от 20 до 65 °C за 

управление по фиксирана точка
N  Възвратен вентил (не е показан на фигурата)
O  Кран за пълнене/източване с холендри и предпазна  
 капачка (където е необходим)
P  Спирателен секретен вентил с място за термометър и  
 сонда за връщащата вода (контрол на температурата)
Q   3-точков или 0-10 Vас електрически сервомотор
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Експлоатация
Отворен колектор

Отвореният колектор позволява да се избегнат въздействията 
на взаимни смущения между циркулационни помпите, които 
работят за различните кръгове. При промяна на разликата в 
наляганията на системата, колектора също може да промени 
температурите, защото може да има значителни смесвания.

G2G1 G2G1 G2G1 G2G1

Fig. A G1 = G2 Fig. B G1 > G2 Fig. C G1 < G2

Нискотемпературни (смесителни) модули

Смесителната система с термостатична глава за контрол по 
фиксирана точка (само за отопление) или с електрически 
сервомотор за контрол на температурата (отопление и/или 
охлаждане), реагира на всяка промяна на потока или излъчваната 
топлина и поддържа постоянна температурата на флуида в 
системата за подово отопление/охлаждане.

При използването на смесителна система температурата на 
подаващата вода в системата за подово отопление (смесена вода 
с ниска температура) се регулира на фиксирана точка посредством 
използването на смесителния вентил на термостатичната глава 
с дистанционен датчик за температура или с помощта на блок 
за контрол на температурата, чрез използването на смесителен 
вентил с  електрически сервомотор.
В случая с контрол по фиксирана точка датчикът за температура 
с капилярна тръбичка 9 , вкарана в кутията на вентила, определя 
температурата на течността след  циркулационната помпа, като 
я поддържа на стойността, зададена с копчето на главата (от 20 
до 65°C).
В случая с контрол по температура температурната сонда, вкарана 
в кутията на вентила, измерва температурата на течността 
преди циркулационната помпа, като я поддържа постоянно на 
стойността, изчислена от блока за контрол на температурата с 

активиране на електрически сервомотор. Като се действа с 
калибриращия и байпасния вентил,  възможно е да се регулира 
байпасния поток на системата за подово отопление и по този 
начин да се осигури достигането на стойността на ΔT по проект.

Приложение

Модулите за разпределение на високата и ниската температура  
с модул с отворен колектор изискват циркулационна помпа 
преди тях (обикновено тази на генератора на топлина). 
Модулите за разпределение на високата и ниската температура 
без модул с отворен колектор  могат да бъдат свързани към 
генераторите без циркулационна помпа или акумулатор 
(буферен съд).

Внимание
В съответствие с UNI EN 1264-4 трябва да има устройство за 
безопасност (термостат), който да блокира захранването на 
нискотемпературната зона над определени граници. 
Тази функция е интегрирана в аксесоарите в разпределителната 
кутия с термостат за безопасност и основен блок 6T.

Предимства

Системата Modular Firstbox оптимизира и опростява 
реализацията на отоплителни системи в зони с циркулационни 
помпи, използвайки серия от компоненти, които се събират по 
един прост и точен начин, с уплътнение  О-пръстен.

Безопасност: Всяко устройство се тества под налягане и след 
това се монтира в Metalbox и се опакова в картонена кутия с 
подходяща дървена конструкция за транспортиране до обекта.

Рационалност: използването на специални свързващи фитинги 
и сглобяването на модулите е просто и безопасно.

Трайност: използваните материали и компоненти създават 
генериращ топлинен блок, който отговаря на изискванията на 
инсталацията във времето.

Завършеност: всички компоненти, аксесоари и технически 
решения допринасят за създаването на система, която 
улеснява етапите на изпитване, регулиране, балансиране и 
поддръжка на инсталацията.

Минимално пространство:  предварително сглобените модули 
в Metalbox могат да се поставят във вътрешни преградни стени 
с дебелина 12 mm.

Могат да възникнат следните случаи:
• дебитът на първичния кръг (G1) е равен на дебита на вторичния кръг 

(G2) Фиг. А;
• дебитът на първичния кръг (G1) е по-голям от дебита на вторичния кръг 

(G2) Фиг. В;
• дебитът на първичния (G1) е по-малък от дебита на вторичния кръг (G2) 

Фиг. С.
Във всички случаи температурата на първоначалния проект, 
съгласно който са оразмерени изходите на системата, е 
температурата на потока на втория кръг.
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Технически спецификации

Работни условия и технически данни 
Макс. температура в основния кръг: 90 °C
Максимално работно налягане: 10 bar
Δp max на основния кръг: 1 bar
Скала на термометъра: 0÷80 °C
Температурен интервал на вторичния кръг: 20÷65 °C
Топлинна мощност при ΔT=7°C и Δp=0.25 bar във вторичния 
кръг:
• 10 kW при байпас в положение 0 (байпасът е напълно 
затворен)
• 12.5 kW при байпас в положение 5 (байпасът е напълно 
отворен)

Pressure drops of mixing unit
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Електронна циркулационна помпа Wilo Yonos Para RS 25/6 
Връзки: G 1”1/2 външна, разстояние 130 mm
Променливи обороти: 800÷4250 rpm
Използваеми течности: 
• вода за отопление и охлаждане
• вода и гликол, макс.  1:1
Максимален напор: 6.2 m
Максимална производителност: 3.3 m3/h
Максимална температура на водата: 
• 95 °C (при околна температура 57 °C)
• 90 °C (при околна температура 59 °C)
• 70 °C (при околна температура 70 °C)
Захранване: 230 Vac, 50/60 Hz
Клас на защита: IPX 4D
Клас на изолация: F
Номинална мощност на мотора: 37 W
Консумирана мощност: 3÷45 W
Консумиран ток: 0.03÷0.44 A
Съответствие: 
• Directive ErP
• EN 61800-3
• EN 61600-6-3/EN 61600-6-4
• EN 61600-6-2/EN 61600-6-1
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Връзки на модула за висока температура
Връзки с първичния кръг: G 1”1/4 външна (G 1” вътрешна), 
разстояние 65 mm.
Вторичен кръг: G 1” вътрешна и G 1” вътрешна, холендри, 
променливо разстояние (около 70 mm).

Връзки на модула за ниска температура
Връзки с първичния кръг: 1”1/4 външна (1” вътрешна), 
разстояние 65 mm.
Връзки с вторичния кръг: 1” вътрешна, променливо разстояние.

Връзки на отворения колектор
Странични връзки: G 1” вътрешна.
Спомагателни връзки: G 1/2” вътрешна.

Спомагателни връзки на колекторите за 
висока температура
Размер: 1”
Резба на главата: G 1” вътрешна
Изводи: 24x19 външна (външна), разстояние 50 mm

Материали
Материали за смесителния комплект
Месинг UNI EN 12165 CW617N
Месинг UNI EN 12164 CW614N
Темперирана мед
Уплътнения за O-пръстени от EPDM 70 Sh

Материали за разпределителните модули и отворения 
колектор
Запоена поцинкована стомана UNI EN 13134

Материали за помощните връзки на колекторите за висока 
температура 
Изтеглени месингови пръти TN UNI EN 12168 CW614N.
Уплътнения за O-пръстени от EPDM 70 Sh

Пад на налягането в смесителния блок
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Гама 

Всеки модул включва следните компоненти: разпределителни 
модули, циркулационна помпа Wilo Yonos Para RS 25/6 (с 
изключение на моделите без циркулационна помпа), термометри 
за висока температура на подаващата вода и за температура 
на връщаща вода, възвратен клапан за предотвратяване на 
нежелано протичане на флуида в обратна посока, когато 
циркулационната помпа е изключена (но при работещи  други 
циркулационни помпи).
Нискотемпературните модули за контрол по фиксирана 
точка, чрез термостатична глава с потопяема сонда (само за 
отопление) или регулиране на температурата чрез сервомотор, 
задвижван от подходящ температурен контролер (за отопление 
и/или охлаждане) също включва смесителен вентил, вентил за 
калибриране и балансиране, секретни вентили за изключване 
на подаващия и на връщащия поток, термометър за смесено 
захранване, кран за пълнене/източване, вентилни кутии за 
монтаж на предпазния термостат, вентилни кутии за монтаж 
на сондата за захранването (или на дистанционното уширение 
на главата на термостата) и сондата за връщаща вода, ако е 
необходимо.
Помощните връзки на колекторите с висока температура се 
доставят в комплект с микрометрични секретни вентили (на 
подаващата вода) и вентили за термо глави с електрически 
задвижки (на връщащата вода).

Варианти на предварително монтирани 
компоненти в кутия

Модулите, комплектувани с циркулационна помпа, са 
предварително монтирани в Metalbox с дебелина 110 mm с 
рамка изравнена със стената, боядисани врати и ключалка за 
отвертка.

Modular Firstbox A
Разпределителен модул за високотемпературни зони (за 1/2/3 
зони), окомплектован с модул с отворен колектор.

Modular Firstbox B
Разпределителен модул за нискотемпературни зони (за 1/2/3 
зони), окомплектован с модул с отворен колектор.

Modular Firstbox A+B
Разпределителен модул за смесени високо и 
нискотемпературни зони,  окомплектован с модул с отворен 
колектор.
Модели: 1A+1B, 1A+2B, 2A+1B.

Modular Firstbox B + високотемпературни помощни връзки.
Разпределителни модули за 1 или 2 смесени нискотемпературни 
зони, с високотемпературни помощни връзки (2/3 връзки).Те 
не включват модул за отворения колектор.



124

Индивидуални разпределителни модули

Индивидуалните модули се сглобяват с помощта на връзки F 1 
"1/4  с холендри - М 1".
Те могат да бъдат поставени в метална кутия или направо към 
стената.
Чрез извършване на няколко прости операции е възможно 
да се използват едни и същи модули както за циркулационна 
помпа обърната надолу, така и с циркулационна помпа 
обърната нагоре, без да се променят хидравличните връзки на 
първичния кръг (топлинния  генератор). Тази характеристика 
позволява също така да се създават модулни инсталации 
с циркулационни помпи обърнати нагоре и/или надолу 
(например циркулационна помпа в зона 1, насочена нагоре и 
циркулационна помпа в зона 2, насочена надолу).
Индивидуалните модули за 1 или 2 нискотемпературни 
зони, с помощни високотемпературни връзки (2/3 връзки) 
се продават  разделени на 2 части, които се сглобяват от 
инсталатора: разпределителен модул и смесително устройство 
с циркулационна помпа. Тези модули са подходящи за 
инсталации с циркулационна помпа, обърната нагоре или 
надолу.

Индивидуален модул за висока температура (с или без 
циркулационна помпа)

   
Може да е обърнат нагоре или надолу. Доставя се 
предварително сглобен и обърнат надолу.

Индивидуален модул за ниска температура (с или без 
циркулационна помпа)     

   
Комплектова се с:
- термостатична глава или
- 3 точков сервомотор или 
- 0-10 Vас електромотор

Комплектуван с температурен контролер RCE или PCOC за 
отопление и/или охлаждане. Може да е обърнат нагоре или 
надолу. Доставя се предварително сглобен и обърнат надолу.

Индивидуални нискотемпературни модули (1 или 2 зони), със 
спомагателни високотемпературни връзки (2 или 3 връзки)

Съчетава смесителен блок за индивидуални температурни 
модули със спомагателни високотемпературни помощни 
връзки.

Смесителен блок за индивидуални температурни модули със 
спомагателни високотемпературни помощни връзки.

Комплектова се с:
- термостатична глава или
- 3 точков сервомотор или
- 0-10 Vас електромотор
Съчетава температурен контролер RCE или PCOC за отопление 
и/или охлаждане.
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Размери на Modular Firstbox

Модел A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D E
[mm]

L
[mm]

1A мин. 110 макс. 120 мин. 60 макс. 70 420 G 1" F 325 500

2A мин. 110 макс. 120 мин. 60 макс. 70 620 G 1" F 525 700

3A мин. 110 макс. 120 мин. 60 макс. 70 820 G 1" F 725 1000

1B мин. 110 макс. 120 мин. 60 макс. 70 420 G 1" F 325 500

2B мин. 110 макс. 120 мин. 60 макс. 70 620 G 1" F 525 700

3B мин. 110 макс. 120 мин. 60 макс. 70 820 G 1" F 725 1000

1A + 1B мин. 110 макс. 120 мин. 60 макс. 70 620 G 1" F 525 700

1A + 2B мин. 110 макс. 120 мин. 60 макс. 70 820 G 1" F 725 1000

2A + 1B мин. 110 макс. 120 мин. 60 макс. 70 820 G 1" F 725 1000

Вградени разпределителни модули за високо и нискотемпе-
ратурни системи

Индивидуални разпределителни модули за високотемпера-
турни системи

Индивидуални разпределителни модули за  нискотемпера-
турни системи

A

B

C

F

E

D

G
G G

G

F

A

C

B

G
M

30
x1

,5

H

F

E

G

F

G
G

D

Moдел A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F G H
[mm]

1B 178 516 65 96 мин. 110
макс. 120 G 1" F G 1"¼ M

G 1" F 240

Moдел A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F G

1A 178 351 65 96 мин. 60
макс. 70 G 1" F G 1"¼ M

G 1" F



126

Двоен модул за разпределителна система

Разпределителен модул за нискотемпературни системи с 
помощни връзки за високотемпературни терминали.

Индивидуален модул за разпределителна система

Разпределителен модул за нискотемпературни системи с 
помощни връзки за високотемпературни терминали.

Moдел  A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E F G
[mm]

2A 114 565 50 159 24x19 
вътрешна G 1" F 250

3A 164 625 50 159 24x19 
външна G 1" F 250

A

B 99

C
C

D 30
5

E F F

F

F

E

Moдел A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E F

2A 114 325 50 159 24x19 
външна G 1" F

3A 164 375 50 159 24x19 
външна G 1" F

A

99

C

FF FF

F

F

D

B

C

E

E

30
5

C
G

Регулиращи устройства с електронна циркулационна помпа.

D

B
A

B

50

E

C

F

85

G G

Moдел A
[mm]

B C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F G 

1B мин. 110
макс. 120 G 1” F 190 240 340 M30x1.5 G 1” M

Монтаж на индивидуалните модули

Монтажът на отделните модули Modular Firstbox трябва да 
се извърши според изискванията на конкретния тип система, 
с помощта на специални връзки 1"1/4 с външна резба и 
холендри - М 1", които позволяват да се свържат два модула.
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A външен датчик B вътрешен датчик                            C температурен контролер                        D вътрешен датчик  

Описание на компонентите: виж въвеждащите снимки

Хидравлична диаграма - Модули с отворен колектор - Контрол по фиксирана точка.

Хидравлична диаграма - Модули с отворен колектор - Температурен контрол.
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Аксесоари

Термостатична глава с потопяема сонда за контрол по 
фиксирана точка

Диапазон на регулиране: 20÷65 °C
Размер на резбовата връзка: M30x1.5

За монтиране изключително преди връзките на отворения 
колектор, от страната на първичния кръг.

3-точков плаващ електрически сервомотор

Тип на задействане: 3-позиционен контрол
Номинално напрежение: 230 Vac (± 15%)
Номинална честота: 50/60 Hz  /  Максимална консумирана 
мощност: 6 VA
Допустима околна температура: от 0 до 55 °C
Максимално допустима температура на течността: 110 °C
Номинален ход: 2.5 mm  /  / Максимален ход: 5.5 mm
Време за един ход: 150 s (при 50/60 Hz, отговаря на ход от 2.5)
Номинална сила: 100 N
Степен на защита: IP40 съгласно EN 60529
Клас на изолация: II съгл. EN 60730
Размер на резбовата връзка: M30x1.5

Модулиращ електрически сервомотор 0-10 Vас

Тип на задействането: управление 0÷10 Vас
Номинално напрежение: AC/DC 24 V (±20% / ±25%)
Номинална честота : 50/60 Hz  /  Максимална консумирана 
мощност: 6 VA
Допустима околна температура: от 0 до 55 °C
Максимално допустима температура на флуида: 110 °C
Номинален ход: 2.5 mm  /  Максимален ход: 5.5 mm
Време на хода (при 50/60 Hz): 150 s (на 50/60 Hz, отнасящ се за 
ход на 2.5)
Номинална сила: 100 N
Степен на защита: IP40 съгласно EN 60529
Клас на изолация: II съгл. EN 60730
Размер на резбовата връзка: M30x1.5

Прав комплект вентили Progress M-F 1” или 
1”1/4 с термометри и връзки

Комплект ъглови вентили Progress M-F 1”

Чифт връзки за модули 
външна резба "1 "- вътрешна резба 1" 1/4 с холендри 

Никелирана сляпа тапа 1 "1/4 с външна резба и O-пръстен
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Аксесоари

В комплект с 2 бр. връзки с вътрешна резба 1"1/4 с холендри с 
външна резба 1", 1 бр. изпускателен вентил, 1 бр. изпускателен 
кран.

В мрежеста затворена клетка от експандиран полиетилен.
За монтажа на изолационната обвивка на първо място е 
необходимо да се махне хидравличния блок от кутията (ето 
защо не правете хидравличните и електрическите връзки, 
преди да сте монтирали изолационната обвивка). Ако 
изолационна обвивка трябва да бъде монтирана на блок в 
Metalbox, препоръчва да монтирате блока, като поддържате  
разстояние между задната част на кутията и стената, равно на 
135 mm.

В мрежеста затворена клетка от експандиран полиетилен.
За монтажа на изолационната обвивка на първо място е 
необходимо да се махне хидравличния блок от кутията (ето 
защо не правете хидравличните и електрическите връзки, 
преди да сте монтирали изолационната обвивка). Ако 
изолационна обвивка трябва да бъде монтирана на блок в 
Metalbox, препоръчва да монтирате блока, като поддържате  
разстояние между задната част на кутията и стената, равно на 
135 мм.
Не е съвместима с разпределителни модули със спомагателни 
връзки за елементи, които се нагряват до висока температура.

В мрежеста затворена клетка от експандиран полиетилен.
За монтажа на изолационната обвивка на първо място е 
необходимо да се махне хидравличния блок от кутията (ето 
защо не правете хидравличните и електрическите връзки, 
преди да сте монтирали изолационната обвивка). Ако 
изолационна обвивка трябва да бъде монтирана на блок в 
Metalbox, препоръчва да монтирате блока, като поддържате  
разстояние между задната част на кутията и стената, равно 
на 135 mm. Не е съвместима с разпределителни модули със 
спомагателни връзки за елементи, които се нагряват до висока 
температура.

Отворен колектор 2”1/2, 2+2

Изолационна обвивка за  отворен колектор Modular Firstbox

Изолационна обвивка за разпределителни модули Modular 
Firstbox 1 ниска зона 

Изолационна обвивка за разпределителните модули на
Modular Firstbox 1 висока зона

Термоглава с електрическа задвижка със спомагателен 
микровключвател

Електрическа кутия с предпазен термостат

Електрическа кутия
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RCE - Климатичен контролер за управление на 
Emmeti

Климатичният контролер за управление на 
Emmeti за смесителни устройства включва 
следните компоненти:

1 1 бр. климатичен регулатор (Emmeti Climatic 
Regulator - RCE)

2 2 бр. NTC температурни сонди 
3 1 бр. държател за сондата
4 1 бр. стенна пластина за дисплея
5 1 бр. комплект с конектори (с вътрешна и 

външна резба) за удължаване на дисплея 
(конектори за кръгове, маркирани с MSTB с 4 
полюса)

PCOC Система за управление на температурата 

Системата (подходяща за работа в режим на 
отопление/охлаждане) се състои от следните 
елементи:

1 Контролер PCOC
2 Дистанционен терминал
3 Сонди за температура/влажност и сонди за 

температура
4 Сонда на захранването
5 Външна сонда

�

�

�

�

�

3

5

4

1

2
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Пример за изчисление на отворен колектор

t (°C) G (l/h)
75.0 1,500

t (°C) G (l/h)
55.0 1,500

t (°C) G (l/h)
75.0 1,500

t (°C) G (l/h)
55.0 1,500

Първичен
Dt (°C)
20.0

G (l/h)
0

t (°C)
55.0

Мощност на вторичния/първичния кръг (Kcal/h) 30,000
Дебит на вторичния кръг (l/h) 1,500
Температура на потока в първичния кръг (°C) 75.0
Дебит на първичния кръг (l/h) 1,500

∆t на първичния кръг (°C) 20.0
Темп. на изходящия поток в първичния кръг (°C) 55.0
Темп. на потока във вторичния кръг (°C) 75.0
Темп. на изходящия поток във вторичния кръг (°C) 55.0
∆t на вторичен кръг (°C) 20.0
Дебит през отворения колектор (l/h) 0
Температура в отворения колектор (°C) 55.0

G1 = G2

t (°C) G (l/h)
75.0 1,500

t (°C) G (l/h)
55.0 1,500

t (°C) G (l/h)
67.0 2,500

t (°C) G (l/h)
55.0 2500

Първичен
Dt (°C)
20.0

Вторичен
Dt (°C)
20.0

G (l/h)
- 1,000

t (°C)
55.0

G1 < G2

Мощност на вторичния/първичния кръг (Kcal/h) 30,000
Дебит на вторичния кръг (l/h) 2,500
Температура на потока в първичния кръг (°C) 75.0
Дебит на първичния кръг (l/h) 1,500

∆t първичен кръг (°C) 20.0
Темп. на изходящия поток в първичния кръг (°C) 55.0
Температура на потока във вторичния кръг (°C) 67.0
Темп. на изходящия поток във вторичния кръг (°C) 55.0
∆t на вторичен кръг (°C) 12.0
Дебит през отворения колектор (l/h) - 1,000
Температура в отворения колектор (°C) 55.0

t (°C) G (l/h)
75.0 2,500

t (°C) G (l/h)
63.0 2,500

t (°C) G (l/h)
75.0 1,500

t (°C) G (l/h)
55.0 1,500

Първичен
Dt (°C)
20.0

Вторичен
Dt (°C)
20.0

G (l/h)
1,000

t (°C)
75.0

Мощност на вторичния/първичния кръг (Kcal/h) 30,000
Дебит на вторичния кръг (l/h) 1,500
Температура на потока в първичния кръг (°C) 75.0
Дебит на първичния кръг (l/h) 2,500

∆t на първичен кръг (°C) 12.0
Темп. на изходящия поток в първичния кръг (°C) 63.0
Темп. на потока във вторичния кръг (°C) 75.0
Темп. на изходящия поток във вторичния кръг (°C) 55.0
∆t на вторичен кръг (°C) 20.0
Дебит през отворения колектор (l/h) 1,000
Температура в отворения колектор (°C) 75.0

G1 > G2

Вторичен
Dt (°C)
20.0
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6T 6T

6T

TA 3 TA 1

TA 2

Zona 1Zona 3

Схема на свързване

Пример

Система с настенен котел, Modular Firstbox 1A+2B.
Програмируем термостат TA1 за стаите, принадлежащи към зона 
1 (подово). 
Програмируем термостат TA2 за стаите, принадлежащи към зона 
2 (подово). 
Програмируем термостат TA3 за стаите, принадлежащи към зона 
3 (подово).

Термостатите и съответните термо глави са свързани към 
основния блок 6T.
Основните блокове 6T задействат циркулационните помпи 
на зоните. Контактът за запалване на котела се активира най-
малко от един от специалните контакти на базовия блок 6T.
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Електронна система на термоглави с електрически задвижки

Основен блок 6T

Това е устройство, специално разработено за връзка и контрол 
на термоглави с електрически задвижки, свързани с кръговете 
на системите за нискотемпературно лъчисто отопление или за 
високо и нискотемпературни смесени системи (радиаторно 
отоплени и подово отопление).
Системата е интегрирана и се монтира лесно в регулиращите 
и разпределителните кутии (Floor Controlbox  и НЕ Floor Control 
Box).
Системата се състои от основен блок и два разширителни 
блока, които могат лесно да бъдат свързани за управление 
на високотемпературни зони (максимум 6 зони) и 
нискотемпературни зони.

Входове
• Макс. брой термостати: 6
• Макс. брой термоглави: 6
• NTC сонда (доставена) за предпазния термостат на  

нискотемпературна зона: дължина на кабела 1.5 m

Изходи
• Контакт за циркулационната помпа в нискотемпературната 

зона (230 V)
• Свободен контакт за топлинен генератор
• Свободен контакт за дистанционна аларма
• Конектор за разширителен блок (разширение 5T)

Функции
• Директното захранване на термоглавите с електрически 

задвижки, може да се избира между 230 V или 24 V).
• Джъмперно конфигуриране на термо глави за висока или 

ниска температура.
• Джъмперно конфигуриране на термоглавите с електрически 

задвижки за свързване към термостат/и.
• Регулируем предпазен термостат (30-60°C), вграден в 

платката. Когато се задейства, се отваря контакта на 
нискотемпературната циркулационната помпа и (ако е 
зададено с джъмпера) контакта на генератора на топлина; 
тя затваря дистанционния алармен контакт.

•   Активиране на циркулационната помпа за ниска температура 
със или без забавяне (4 мин) в случай на активиране на поне 
една нискотемпературна зона.

• Функция против задиране на циркулационната помпа: на 
всеки 24 часа престой на циркулационната помпа тя ще се 
включва за 15 секунди.

• Връзка за разширителните блокове с конектора.

Електронната система за термо глави с електрически задвижки 
опростява и оптимизира окабеляването и свързването на 
термоглавите и съответните термостатите; тя включва и 
изключва нискотемпературната циркулационна помпа (със 
специално реле) и активира генератора, който захранва 
системата. Тя включва предпазен термостат за изключване 
на нискотемпературната циркулационна помпа и един 
дистанционен алармен контакт за сигнализиране на намесата 
на термостата за безопасност. Всеки блок има на гърба на 
кутията предварително пробита метална лента за закрепването 
му вътре в Metalbox с дълбочина 110 mm.

Разширение 5T

Входове
• Макс. брой термостати: 5
• Макс. брой термоглави: 5
• NTC сонда (доставена) за предпазния термостат на
нискотемпературна зона: дължина на кабела 1.5 m

Изходи
• Конектор за допълнителен разширителен блок (разширение 

5T)

Функции
• Директно захранване на електротермичните глави (може да 

се избира между 230 V или 24 V).
• Джъмперно конфигуриране на електротермичните глави за 

свързване към термостат/и.
• Връзка за разширителните блокове с конектора.
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Основен блок 6T Разширение 5T

Размери (mm)
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Основен блок 6T - изглед отпред
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1 JP12 - избор на захранване 230 V или 24 V променлив ток.
 Внимание: включете моста само ако блокът е захранен с 24 

V. 

 JP12  
- 230 V 

JP12  
- 24 V

2 JP1 ÷ JP6 - селектори за висока и ниска температура.
3 JP7 ÷ JP11 - селектори за определяне на броя на главите, 

контролирани от един термостат.
4 NTC - предпазен термостат със сонда NTC.
5 X10 (ALL) - свободен контакт за аларма (за свързване 

направо към клемите на платката).
6 X8 (AUX) - свободен спомагателен контакт (топлинен 

генератор).
7 X7 (POMPA) - контакт за циркулационната помпа за ниска 

температура.
8 X3 - конектор за разширението 5T.
9 JP13 - определя задействането на помпата за ниска 

температура със или без забавяне от 4 min на главите.

 JP13 TEST

COMM

 
- Забавяне от  4 мин 

JP13 TEST

COMM

 
-  Незабавно

J JP14 - когато предпазният термостат 18 се намеси, това 
изключва генератора (PC) и нискотемпературната помпа 
(PBT). 

 JP14  
- Предпазният термостат  ще спре PBT и PC

 
JP14  

- Предпазния термостат ще спре PBT

K Винтове за закрепване на платката.
L Кабелно уплътнение A. 
M Кабелно уплътнение  B.  
N Слотове.
O Отверстие.
P Долен терминал (платка) - X1 (клеми на термостата).
Q Горен терминал (платка) X2 (клеми на главата).
R Предпазен термостат на помпата за ниска температура.

Забележка
Проверете дали максималният капацитет, посочен за 
контактите на термостата за околната температура, е по-голяма 
от сумата на пусковия ток на главата, която той контролира.
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Разширение 5T - изглед отпред

� � �

X2

JP
6

JP2

JP1

JP
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3
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A JP1 - селектор, който свързва глава № 6 на основния блок с 
глава № 1 на разширение 5Т.

B JP2 - затворен селектор (24 V), отворен (230 V).
 Внимание: включете моста само ако блокът е захранен с 24 

V променлив ток.
3 JP3 ÷ JP6 - селектори за определяне на броя на главите, 

контролирани от един термостат.

4 Свързващ кабел към основния блок 6T на конектора X3.
E Долен терминал (платка) - клеми на термостата.
F Горен терминал (платка) - клеми на главата.
G Конектор за допълнително разширение 5T.

X4

F FN N

PBT

PC a2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X8X7

a1

X4

PC 24 Vac

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X8X7

F FN N

PBT Съществуващи връзки
 За свързване от инсталатор

X4 Електрическо захранване
X7 Помпа за ниска температура на електронна платка
X8 Връзка към генератора (свободен контакт)
PC Контакт за топлинния генератор (свободен контакт) 
PBT Помпа за ниска температура
U Контакт за дистанционна аларма (свободен контакт) 
F Фаза
N Нула

Захранване 230 V

Захранване 24 Vac

Електрически връзки

PBT
U
PC

F
N

X7 X4X8
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L N

TA TATA TA TA TA

A B

DC LIHGFE M

Основен блок 6T
Разширение  5T

Схема на инсталация

Пример:

зона A = висока температура с независим термостат
зона B - C = висока и ниска температура с общ термостат 
зона D - E = ниска температура с общ термостат

Легенда

 Аларма

TA  Термостат за околна температура

 Сонда на предпазен термостат

 Циркулационна помпа

зона F - G - H = ниска температура с общ термостат 
зона I - L = ниска температура с общ термостат
зона M = ниска температура с общ термостат
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Основен блок 6T Разширение 5T

Примерни електрически схеми
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Пример:

TA 1 контролира зона A
Висока температура (JP1 3) с независим термостат.

TA 2 контролира зони B - C
Висока и ниска температура (JP2 и JP3 3) с общ термостат 
(мост на джъмпер JP8 4).

TA 3 контролира зони D - E
Ниска температура (JP4 и JP5 3) с общ термостат (мост на 
джъмпер JP10 4).

TA 4 контролира зони F - G - H
Ниска температура (JP6 3) с общ термостат (мост на JP1 - 
Разширение 5T 2, свързва зона F на блок 6T към зона G на 
разширителен блок 5T; мостът на джъмпер JP3 5 свързва зона  
G към H).

TA 5 контролира зони I - L
Ниска температура с общ термостат (мост на джъмпер JP5 5).

TA 6 контролира зони M
Ниска температура с общ термостат.

Легенда

1 Клемна платка на термоглава с електрическа задвижка
2 Клемна платка на термостат
3 Селектори за висока или ниска температура  
4 Селектори за връзка между зоните - основен блок 6Т 
5 Селектори за връзка между зоните - разширение 5Т
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Електрически кутии
Електрическа кутия с предпазен термостат за 
свързване на циркулационна помпа за ниска 
температура
Това е устройство, което включва предпазния термоста и 
клемната платка за свързване на циркулационната помпа за 
ниска температура  на зоната за отопление (подово).
Термостатът, който се настройва със специално градуирано 
копче (0-60°C) разполага с дистанционна и капилярна сонда 
за контрол на максималната температура на течността, 
циркулираща в кръгове на подовото отопление. След 
като е зададена температурата (макс. 55°C за циментови 
замазки), контактът се отваря и изключва захранването на 
циркулационната помпа в съответствие с изискванията на UNI 
EN 1264-4.
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Електрически схеми

Внимание
Свържете  сигнала за активиране на топлоизточника 
(свободен контакт) с помощта на контактор (не е включен в 
доставката).

Схема 1
Валидна за Floor Controlbox и Floor Control Unit/Floor Control 
Unit Plus.

Забележка: спомагателният изход (230V, 50-60Hz) е на 
разположение за захранване на алармения сигнал или за 
дистанционно свързване на генератора (виж стр. 135).
Пример 1.1
Контрол на циркулационната помпа в зоната за ниска 
температура с 1 зонален термостат

F

TA

N

TA TA

Към 
разпределителната 
кутия с предпазния 

термостат TS

F
TA

N

Към 
разпределителната 
кутия с предпазен 
термостат 

Пример 1.2
Активиране на циркулационната помпа на нискотемпературна 
зона с термостати за околната температура и 
термоглави с електрически задвижки със спомагателен 
микропревключвател.

Размери (mm)

Приложение
Използва се главно с блоковете за управление Floor Control-
box, Floor Control Unit/Floor Control Unit Plus и Firstbox.

Технически спецификации
Дължина на главата:        65 mm
Диаметър на главата:        7 mm
Диапазон на регулиране: 0÷60 °C ±3
Капацитет на контактите: 400 V 16(4) A
Разлика:        4 °C
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Към разпределителната 
кутия с термостат за

безопасност TS

Пример 2.1
Активиране на циркулационната помпа в нискотемпературна 
зона  с термостати за околната температура и 
термоглави с електрически задвижки със спомагателен 
микропревключвател.

Забележки:
• Термостатите на околната среда ТА контролират 

термоглавите TE. Спомагателните микропревключватели на 
главите активират циркулационната помпа (минавайки през 
разпределителната кутия с предпазен термостат), когато 
вентилите са напълно отворени.

• Спомагателният изход ( 230V, 50-60Hz) е на разположение за 
захранване на алармен сигнал или за отмяна на одобрението 
на генератора (виж следващата страница).

Схема 2.
Валидна за нискотемпературни блокове Firstbox с термоглави 
с електрически задвижки за включване и изключване на 
захранването. 

Електрическа кутия за свързване на 
циркулационна помпа за висока температура

Описание

Съдържа клемна платка за свързване на циркулационната 
помпа на зоните за отопление с висока температура, трябва 
да се използва с модули Firstbox.
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micro 5A - 230V

Електрически схеми

Внимание:

Свържете  сигнала за активиране на топлоизточника 
(свободен контакт) с помощта на контактор (не е включен в 
доставката).

Схема на свързване на термоглави с електрически задвижки 
със спомагателен микровключвател. 
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Фиг. A

Монтаж на разпределителните кутии

Всяка кутия има на гърба си предварително пробита метална 
лента за закрепването й вътре в Metalbox с дълбочина 110 mm 
(Фиг.А).

F

N
230V - 50 Hz

t >
P1

1 2

Термостат
за безопасност

Контакти NC
нормално 

затворен

Фиг. B

Внимание:
Активиране на предпазния термостат в топлоизточника
За предотвратяване подаването на вода с висока температура 
в кръговете на системата за подово отопление, както и в случай 
на счупване на главата на термостата, може да се отмени 
одобрението на топлоизточника с помощта на предпазния 
термоста.
За целта променете електрическата схема на свързване, 
както е показано на Фиг. В.

Пример
Активиране на циркулационната помпа на високотемпературна 
зона  с термостати за околната температура и 
термоглави с електрически задвижки със спомагателен 
микропревключвател.

Забележки:
• Термостатите за околната среда ТА контролират 

термоглавите TE. Спомагателните микропревключватели на 
главите активират циркулационната помпа (минавайки през 
разпределителната кутия), когато вентилите са напълно 
отворени.

TE 1

CA

TE 2 TE 2

TA

TA

Към 
нискотемпературния 

колектор

Modular Firstbox

Към разпределителната кутия за 
високотемпературната 

циркулационна помпа СА
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Система за радиочестотен контрол на термоглави с елекрически 
задвижки

Технически характеристики
Захранване:  2 x 1.5V, алкални батерии (тип AA)
Живот на батерията:   > 2.5 години
Честота:   868.150 MHz
Модулация:   GFSK
Изходяща мощност (ERP)  < 1 mW
Тип на антената:   Вътрешна
Макс. далечина на приемника: >300 m на открито
  >50 m в сграда 
 в зависимост от сградата и околната среда
Околна температура
Диапазон на регулиране: 
 комфорт:  5.0 .. 35.0 °C
 намалена:  5.0 .. 35.0 °C
Хистерезис:   0.2 °C configurable 0.1 .. 5.0 °C
Тип на датчика:  NTC 4K7 ohm ±1% @ 25 °C
Разделителна способност:  0.1 °C (T > 0.0 °C)
  0.2 °C (T < 0.0 °C)
Диапазон:   -9.9 °C .. +50.0 °C
Точност:   ±1.0 °C
Температура на пода (външен датчик)
Диапазон на регулиране:  долна граница: 10 .. 30 °C
  горна граница: 35 °C .. 50 °C
Тип на датчика: NTC 4K7 ohm ±1% @ 25 °C
Разделителна способност:   0.1 °C (T > 0,0 °C)
  0.2 °C (T < 0,0 °C)
Диапазон:   -9.9 °C .. +60.0 °C
Точност:   ±1.0 °C
Максимална дължина на проводниците
до дистанционния датчик:  15 m
Против замръзване:   OFF/0.5 °C .. 25.0 °C (по 
подразбиране 3.0 °C)
Стъпка:   ± 5.0 °C (по подразбиране 0.0 °C)
Изключване на задната
подсветка:  20 сек. след последното                  
  натискане на клавиш
Степен на защита:  IP 30
Клас на изолация:   II 
Брой на ръчните цикли:  1,000
Работна температура:  0 °C .. +40 °C
Температура на съхранение: -10 °C .. +50 °C
Граници на влажността:   20% .. 80% RH
Кутия:
       Материал:  Самозагасващ ABS+PC V0
       Цвят:  Корпус:  Сигнално бяло (RAL 9003)
 Основа:  Антрацитно сиво (RAL 7016)
Тегло:   ~ 250 gr
Използвани стандарти:
Продуктът отговаря на средните стандарти (EMC 2004/108/CE 
и LVD 2006/95/CE):
CEI-EN-60730-1 (2002)
CEI-EN-60730-2-7 (1998)
CEI-EN-60730-2-9 (1998)
ETSI EN 301 489-3 v1.4.1
ETSI EN 300 220-2 v2.1.1

Схема на свързване

Това е цялостна система за свързване и контрол на термоглави с 
електрически задвижки, свързани с кръговете на системите за ниско 
и/или високотемпературно отопление (подово и радиаторно), която 
работи чрез радио сигнал и е подходящ за жилищни сгради или за 
сектора на услугите. Тази система представлява най-лесното решение 
за всички системи, при които не могат да се прокарат свързващи 
кабели между термостатите, термоглавите и и топлоизточника. Всеки  
предавател на термостат излъчва "радиосигнали", насочени към 
активната антена според това, което е необходимо, отопление или 
охлаждане в помещението, в което се намира термостатът, както и въз 
основа на зададените настройки. След това тези сигнали са получени 
от активната антена, монтирана на подходящо място (избягвайте 

монтирането им в кутии или метални рамки) в близост до релейния 
модул.
Антената изпраща цифрови данни с помощта на кабел за данни към  
релейния модул по такъв начин, че се активира само релето, свързано 
със съответния предавател, съгласно изискванията и настройките.
Изходът на всяко реле може да бъде свързан към вентил, който 
контролира потока от топла/студена вода в съответното устройство за 
отопление/охлаждане в помещението. В допълнение към изходите 
към каналите, устройството може да включва един "спомагателен" 
изход, който се активира всеки път, когато поне един от изходите на 
вентила е включен.
Когато работи, релейния модул непрекъснато следи състоянието на 
всеки канал, за да открие неизправностите на предавателите.

Програмируем термостат NCTA W
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31

9832

☎
Дистанционен 

датчик
Телефонен 
интерфейс

Безжичен, захранван с батерии програмируем термостат, за 
зимен/ летен режим, с ежедневно и седмично програмиране 
(минимален интервал 30 минути) и температура на 3 нива 
(Comfort, Reduced, Off/Antifreeze), функция против замръзване, 
функция ваканция, широк дисплей със задна подсветка, 
вътрешен датчик и настройка на дистанционна сонда SRA-150 
и телефон интерфейс IT СТА.
Програмируемият термостат включва или изключва едно или 
повече релета на приемния блок (приемника) на определено 
разстояние с помощта на радиовръзка.
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Включване/изключване на захранвания с батерия термостат за 
околна температура за отоплителни и охладителни системи, 
с механично блокиране на температурната скала, вътрешен 
датчик и настройка на дистанционната сонда SRA-150.
Термостатът включва или изключва едно или повече релета 
на приемния блок (приемника) на определено разстояние с 
помощта на радиовръзка.

Технически характеристики
Захранване:   2 x 1.5V= алкални батерии (тип AAА)
Живот на батерията:  >години при TX на всеки 10 min.
  >2.5 години при TX на всеки 3 min.
  >4 години при TX на всеки 3 min.   
  с намалена мощност
Диапазон на измерване:  -5.0 °C ..+46.1 °C
Диапазон на регулиране:  6 °C .. 30 °C
Точност:   ±1 °C
Разделителна способност:  0.1 °C
Хистерезис:   определя се на приемника
Тип на датчика: NTC 100kΩ @ 25 °C вътрешна
Дистанционен датчик: NTC 100kΩ @ 25 °C (по желание)
Максимална дължина на проводниците
до дистанционния датчик:  3 m
Честота:   868.150 MHz
Изходяща мощност (ERP)  < 25 mW
Модулация:   GFSK
Тип на антената: Вътрешна
Макс. далечина на приемника: >300 m на открито
  >50 m в сграда
  (в зависимост от сградата и околната  
  среда)
Степен на защита:  IP 30
Работна температура:  0 °C .. 40 °C
Температура на съхранение: -10 °C .. +50 °C
Граници на влажността:  20% .. 80% RH
Кутия:  Материал:  Самозагасващ ABS V0
 Цвят:  Сигнално бяло (RAL 9003)
Размери:   85 x 85 x 29 mm (L x H x D)
Тегло:   ~ 130 gr
Използвани стандарти за
електромагнитна съвместимост: ETSI EN 301 489-3 v1.4.1
LVD Използвани стандарти:  EN 60730-1 (1996)
R&TTE Използвани стандарти: ETSI EN 300 220-2 v2.1.1

Приемната антена за релейни модули NMC2 W и NMC8 W, с 
комплект с 5 m свързващ кабел.
Монтаж на стена.

Технически характеристики
Захранване:   6..14 VDC от кабела за данни или 
клемите
Поглъщане:   50mA макс.
Честота:   868.150 MHz
Чувствителност: -105 dBm
Модулация:   GFSK
Честотна лента (-3 dB):  100 KHz
Тип на антената:  Вътрешна, тип перо
Степен на защита:  IP 30
Работна температура:  0 °C .. 40 °C
Температура на съхранение: -10 °C .. +50 °C
Граници на влажността:   20% .. 80% RH
Кутия:  Материал:  Самозагасващ ABS V0
 Цвят:  Сигнално бяло (RAL 9003)
 Размери:  85 x 85 x 31 mm (L x H x D)
 Тегло:  ~ 220 gr
Закрепване:   Монтаж на стена
EMC Използвани стандарти: ETSI EN 301 489-3 v1.4.1
LVD Използвани стандарти:  EN 60730-1 (1996)
R&TTE Използвани стандарти: ETSI EN 300 220-2 v2.1.1
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2-канален релеен модул NMC2 W

wireless system NW
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m
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Схема на свързване
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Alimentazione ausiliaria
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Alimentazione pompa Stand by globale

Riscaldamento /
Raffrescamento

Riduzione

Захранване на 
помпата

Спомагателно захр. 
захранване 230 V

Намаляване

Обща готовност

Отопляване/
Охлаждане

Релеен модул с 2 независими канала (които могат да се комбинират с отделни предаватели) за активиране 
на електрически задвижвания (нормално отворени или нормално затворени) + 1 спомагателен канал за 
активиране на циркулационната помпа.
Самообучаващ се предавателен код
Захранване на товарите пряко (230 V) или спомагателно (24 V).
Настройка за свързване на един програматор за управление на нощното намаляване. Входове в режим 
на готовност - глобален и за лято/зима.
Възможност за каскадно свързване с модулите NMC8 (макс. 1 модул NMC 2 W на стъпало).

Технически характеристики
Захранване:   230V~ -15% +10% 50Hz
Консумирана мощност:  4 VA
Капацитет на контактите:
          Изходи на задвижването: 2 x 3A при 250V контакти под напрежение 
   Макс. 6A общо
          Спомагателен изход:  3A при 250V, свободни контакти 
Предпазител на устройството: Саморесетващ се термичен предпазител 
Предпазител за защита на товара:  2A със задържане
Обхват на намаление:   0.0 °C .. 7.0 °C
Задръжка на спомагателния изход:  0 .. 7 min
Температура против замръзване:  6.0 °C
Хистерезис на регулирането:  0.3 °C
Степен на защита:  IP 30
Работна температура:  0 °C .. 40 °C
Температура на съхранение:  -10 °C .. +50 °C
Граници на влажността:   20% .. 80% RH
Кутия: Материал:  ABS V0
 Цвят:  Сигнално бяло (RAL 9003)
 Размери:  130 x 100 x 60 mm (L x H x D)
Тегло:   ~ 570 gr
Използвани стандарти за 
електромагнитна съвместимост: EN-55014-2 (1997)
           EN-55014-1 (2000)
Използвани стандарти за мрежи ниско напрежение: EN-60730-1 (1996)
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Релеен модул с 8 независими канала (които могат да се комбинират с отделни предаватели) за активиране на 
електрически задвижвания (нормално отворени или нормално затворени) + 1 спомагателен канал за активиране на 
циркулационната помпа.
Самообучаващ се предавателен код
Захранване на товарите пряко (230 V) или спомагателно (24 V).
Настройка за свързване на един програматор за управление на нощното намаляване. Входове в режим на готовност - 
глобален и за лято/зима.
Възможност за каскадно свързване с модулите NMC8 (макс. 1 модул NMC 2 W на стъпало).

Технически характеристики
Захранване:   230V~ -15% +10% 50Hz
Консумирана мощност:  7 VA
Капацитет на контактите:
          Изходи на задвижването:  8 x 3A@250V~, контакти под напрежение
    Макс. 8A общо
          Спомагателен изход:    3A при 250V~, свободни контакти
Предпазител на устройството:  Саморесетващ се термичен предпазител
Предпазител за защита на товара:  4A със задържане
Обхват на намаление:    0.0 °C .. 7.0 °C
Задръжка на спомагателния изход:  0 .. 7 min
Температура против замръзване:  6.0 °C
Хистерезис на регулирането:   0.3 °C
Степен на защита:    IP 30
Работна температура:    0 °C .. 40 °C
Температура на съхранение:  -10 °C .. +50 °C
Граници на влажността:    20% .. 80% RH
Кутия:  Материал:  ABS V0
 Цвят:  Сигнално бяло (RAL 9003)
 Размери:  245 x 100 x 60 mm (L x H x D)
 Тегло:  ~ 870 gr
Използвани стандарти за 
електромагнитна съвместимост:  EN-55014-2 (1997)
   EN-55014-1 (2000)
Използвани стандарти за мрежи ниско напрежение:  EN-60730-1 (1996)

8-канален релеен модул NMC2 W
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Едноканален радио приемник, оборудван с вградена антена с 
релеен изход за активиране на електротермична задвижка, или 
циркулационна помпа, или направо котела.
Самообучаващ се предавателен код

Технически характеристики
Захранване:  230V~ ±10% 50Hz
Поглъщане:  11VA
Капацитет на релейните контакти:  6A@250V~
Хистерезис на регулирането:  0.3 °C
Честота:  868.150 MHz
Чувствителност:  -105 dBm
Модулация:  GFSK
Честотна лента (-3 dB):  100 KHz
Тип на антената:  Вътрешна, тип перо
Максимално разстояние на предаване: >300 m на открито  
       >50 m в сграда
 (в зависимост от сградата и околната  
 среда)
Степен на защита:  IP 30
Работна температура:  0 °C .. 40 °C
Температура на съхранение: - 10 °C .. +50 °C
Граници на влажността:  20% .. 80 % RH
Кутия:         Материал:  Самозагасващ ABS V0
Цвят:  Сигнално бяло (RAL 9003)
Размери:  85 x 85 x 31 mm (L x H x D)
Тегло:  ~ 126 gr
Закрепване:  Монтаж на стена
Използвани стандарти за
електромагнитна съвместимост: ETSI EN 301 489-3 v1.4.1
LVD използвани стандарти:  EN 60730-1 (1996)
R&TTE използвани стандарти: ETSI EN 300 220-2 v2.1.1

Едноканален приемник NR1 W

Датчик, който може да се монтира във въздух или в течности 
(с помощта на вентилна кутия), оборудван с биполярен 
силиконов кабел, нетна дължина L = 150 cm.
Датчикът има 6 х 25 mm никелирани месингова тръба на 
чувствителния край.
Датчикът е тип NTC със съпротивление 100 KΩ при 25°C 
Степен на защита IP 44

Сонда SRA-150
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Схема на свързване
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Технически характеристики

Захранване: 12 V= от мрежата чрез адаптер
Поглъщане: 100 mA
Капацитет на контактите: 2 x 3 A @ 250 V~ SPDT
Входове: 2 без напрежение
Индикатори: Зелен: Включена комуникация
 Червен 1 свети: Изход 1 активен
 Червен 2 свети: Изход 2 активен
Бутони: Ръчно включване на всеки от двата  
 канала (на капака) 
 Ресетване на системата (вътрешно)
Монтаж: Монтаж на стена
Степен на защита: IP 30
Температура: 0 °C .. 40 °C
Температура на съхранение:-10 °C .. +50 °C
Граници на влажността: 20% .. 80% RH 
Кутия:
Материал: Самозагасващ ABS V0
Цвят на контейнера: Сигнално бяло (RAL 9003)
Размери: 85 x 85 x 31 (L x H x D)
В съответствие с директиви: 89/336, 73/23 EEC

Схема на свързване

Телефонен интерфейс IT CTA за стационарна връзка PSTN
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Примери на приложение

Пример 2
Функционален пример за система с 1 зона, управляваня от 1 
термостат (NTA W) и 1 приемащ релеен модул (NR1 W)

Пример 3
Функционален пример за система с 2 зони, управлявани от 2 
термостата (1 бр. NCTA W + 1 бр.NTA W), 1 приемна антена (NAR 
W) и 1 релеен модул (NMC2 W)

NMC2 W

NCTA W

NAR W

NTA W

~230V

L N L N L N L N

wireless system NW

1 2

NTA W

NR1 W

~230V

L N L N

Пример 4
Функционален пример за система с 2 зони, управлявани от 2 
термостата (1 бр. NCTA W + 2 бр.NTA W), 1 приемна антена (NAR 
W) и 1 релеен модул (NMC2 W)

~230V

NMC8 W

NAR W

NTA W

L N L N L N L N L N

NCTA W

wireless system NW
1 3 4 5 62 7 8

Пример 1
Функционален пример за система с 2 зони, управлявани от 2 
термостата (1 бр. CTA W + 1 бр.NTA W), 1 приемна антена (NAR 
W) и 1 релеен модул (NMC2 W)

NAR W

wireless system

1 2
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~230V

L N L N

NTA WNCTA W

~230V

NMC8 W

L N L N L N L N

wireless system NW
1 3 4 5 62 7 8
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Пример 5
Функционален пример за система с 3 зони, управлявани от 3 термостата (1 бр. NCTA W + 2 бр.NTA W), 1 приемна антена (NAR W) и 
3 релейни модула (NMC2 W)

NAR W

NCTA W NTA W NTA W

wireless system

1 2

NMC2 W

~230V

L N L N

~230V

NMC8 W

L N L N L N L N

wireless system NW
1 3 4 5 62 7 8
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L N L N L N L N

wireless system NW
1 3 4 5 62 7 8

Пример 6
Функционален пример за система с 2 зони, управлявани от 2 термостата (1 бр. (NCTA W), който може да се задейства по телефон с 
помощта на телефонен интерфейс (IT CTA)*, 1 приемна антена (NAR W) и един релеен модул (NMC8 W)

NCTA W NCTA W

NAR W

IT CTA
CH1

CH2

12V=

☎

~230V

NMC8 W

L N L N L N L N

wireless system NW
1 3 4 5 62 7 8

с микро

* Като алтернатива може да се използва модул за дистанционно захранване чрез GSM.
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Регулиране на температурата

Отопление
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1 Термостатична глава
2 Трипътен смесителен вентил
3 Предпазен термостат
4 Потопяема сонда с вентилна кутия
5 Байпасна калибрираща регулируема защита
6 Циркулационна помпа
7 Спирателен вентил
8 Термостат за околна температура
9 Термостат за околна температура
J Хидравличен разделител
K Котел
L Вентил за свръхналягане

Фиг. A

Регулирането на температурата на водата в системите за 
подово отопление, често се комбинира със зони, отоплявани 
по традиционен начин с високи температури (радиатори, 
вентилаторни конвектори), което може да се извършва с 
функционални и евтини системи, като например термостатичен 
комплект за регулиране тип фиксирана точка.

Описание
Термостатичният комплект за регулиране от типа фиксирана 
точка се състои от следните компоненти:

1 Термостатична глава.
2 Трипътен смесителен вентил, който се предоставя в 

моделите DN 15 (1/2”), DN 20 (3/4”) и DN 25 (1”).
3 Предпазен термостат.
4 Потопяема сонда с вентилна кутия.

4

1

2

3

Работа
Температурата на подаващата вода в система за подово 
отопление е зададена на термостатичната глава (регулируема 
от 20 °C до 65 °C) и я поддържа постоянна под въздействието 
на смесителния вентил.
Термостатичният елемент на главата е свързан към 
потапяемата сонда с помощта на капилярна тръба, която 
измерва температурата на флуида след циркулационната 
помпа (виж Фиг. А).
С помощта на байпаса за предварително смесване с 
калибрираща регулируема защита, около 70- 80% от дебита 
на потока на системата с ниска температура (25 ÷ 40 °C) 
циркулира в нормални условия, като се избягват колебанията 
на трипътния вентил, през който циркулират около 20-30% 
от дебита на системата за подово отопление. Регулирането 
на температурата на околната среда е от типа ON/OFF (вкл./
изкл.) , с програмируем термостат, който контролира помпата 
на кръга.

Термостатичен регулиращ комплект за фиксирана точка 

Предпазен термостат
Настройва се на 45/50 °C (в зависимост от вида на замазката) 
и  прекъсва електрическото захранване на циркулационната 
помпа в случай на прекалено висока температура на водата, 
дължаща се на неизправност на системата за регулиране.

Технически спецификации
Диапазон на регулиране: 0÷60 °C
Максимална температура: 99 °C
Капацитет на контактите: 250 Vac – 10(2) A

52 52

89
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Термостатична глава
Технически спецификации
Диапазон на регулиране: 20 ÷ 65 °C
Термостатичен датчик: разширение на течността
Макс. работна температура: 80 °C
Максимално работно налягане: 10 bar

Потопяема сонда
Технически спецификации
Материал: Мед
Дължина на сондата: 110 mm
Диаметър на сондата: 11 mm
Дължина на капиляра: 2 m

Ø 48

M 30x1,5

87
 m

ax

B

A

C

D

10

-2K - Kv 0,35 -6K - Kv 0,90
-4K - Kv 0,65 -8K - Kv 1,10

Max - Kv 1,70

0,1

1

10

100

100 1000

DN 15

Q [ℓ/h]

Δ
P 

[K
Pa

]

DN 20

10

-2K - Kv 0,40 -6K - Kv 1,10
-4K - Kv 0,80 -8K - Kv 1,45

Max - Kv 2,50  

0,1

1

10

100

100 1000
Q [ℓ/h]

Δ
P 

[K
Pa

]

D A B C

DN 15 G 1/2” 105 82 51
DN 20 G 3/4” 132 94 67
DN 25 G 1” 160 123 80

DN 25

10

-2K - Kv 0,50 -6K - Kv 1,50
-4K - Kv 0,90 -8K - Kv 2,00

Max - Kv 5,20  

0,1

1

10

100

100 1000
Q [ℓ/h]

Δ
P 

[K
Pa

]

Трипътен смесителен вентил
Технически спецификации
Клас: PN16
Теч: < 0.02 % от Kvs

Ход: 2.5 mm
Допустими течности: Вода (макс. 110 °C)
       Вода с гликол  (макс. обемни 30%)
Тяло на вентила: Месинг CW617N
Бутало: Никелиран месинг
Пружини: AISI 302
Уплътнение: EPDM
∆p макс. работно (bar): 0.7 (DN 15) – 0.5 (DN 20) - 0.4 (DN 25)
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 Регулиране на температурата

Отопление + Охлаждане
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Модулна система за регулиране на температурата PCOC/PCOE
От международно признат хардуер, комбиниран със софтуер 
разработен от Emmeti специално за подови системи, се предлага 
модулната   система  за регулиране на температурата PCOC/PCOE, 
която позволява да се управлява автоматично и интелигентно всички 
функции за отоплението и охлаждането  (до 13 температурни зони, 2 
зони на влажност, 2 смесителни линии) в малки и средни системи за 
подово отопление, като къщи, апартаменти, офиси, магазини и т.н., 
като наблюдава всички променливи на температурата и влажността.
Системата за терморегулиране се състои от един или повече 
електронни блокове за управление, дисплей за дистанционно 
управление, сонди за температура и температура/влажност, сонда 
за захранването и различни монтажни аксесоари.

Характеристики на системата
• Управление на максимум 2 смесителни линии (това е управление 

на максимум 2 електрически сервомотора, задвижващи 
смесителните вентили/ Floor Controlbox/ HE Floor Control Unit / 
Modular Firstbox).

• Управление на плаващи сервомотори (3 точки) или модулиращи 
сервомотори (0-10 Vdc): в случай на управление на 2 сервомотора, 
те трябва да са от един и същ тип (двата плаващи или и двата 
модулиращи).

• Управление на топлоизточника (котел) през зимата: само котел, 
само термопомпа, котел и термопомпа (двувалентна паралелна 
работа), котел или термопомпа (двувалентна последователна 
работа).

• Регулиране на температурната крива през зимата и през лятото, за 
изчисляването на идеалната температура на потока в зависимост 
от външната температура.

• Регулиране на точката на оросяване през лятото: тази функция 
се използва за избягване на образуването на конденз по 
време на охлаждане; изчислението се извършва въз основа на 
температурата и относителната влажност на въздуха в стаята и си 
взаимодейства с лятната климатична крива.

• Функции за високи и ниски пределни температури при винаги 
активно захранване: тези функции ограничават действието 

на задвижващите механизми за предотвратяване влизането 
в системата на вода с температура на пределно допустими 
стойности.

• Седмично програмиране на 2 нива на температурата (комфорт и 
икономично), минимален интервал от 30 минути.

• Седмично програмиране на 2 нива на влажността (комфорт и  
икономично), минимален интервал от 30 минути.

• Програма за изключване на системата в конфигурируем интервал 
от време.

• Включване и изключване на системата и превключване на сезона 
от лятно към зимно часово време посредством външна команда 
(с добавянето на GSM модул е възможно да включвате системата 
и дистанционно, или да превключвате от един сезон в друг чрез 
SMS).

• Динамична компенсация на температурата на потока в зависимост 
от зададената температура на околната среда и измерената 
температура:  системата е в състояние да се ускори системните 
настройки, повишаване (през зимата) или понижаване (през 
лятото) на температурата на потока във връзка с изчислената 
температура, така че да се достигне температурата на контролната 
точка на околната среда за възможно най-кратко време.

• Функция за предпазване от задиране на помпите и смесителните 
вентили.

• Функция против замръзване.
• Функция за автоматично преминаване към лятно/зимно часово 

време
• Възможност за увеличаване на броя на зоните на системата 

за подово отопление, поставяне на термостати за околната 
температура в допълнение към температурни сонди.

• Меню за първоначално стартово за първоначалното 
конфигуриране на системата.

• Вътрешни менюта, защитени с парола.  
• Връзка между модулите на контролера PCOC и разширението 

PCOE чрез протокол Modbus.
• Прост и интуитивен потребителски интерфейс, с възможност за 

дистанционен терминал. 

Технически спецификации
Захранване 24 Vас +10/-15% 50/60 Hz и 48 Vdc (36 Vmin...72 
Vmax).
Макс. консумирана мощност P=11 W, P=14 VA.
Клемна платка със изваждащи се M/Ж конектори, макс. 
напрежение 250 Vac.
Мин. сечение на кабела 0.5 mm2  - макс. 2.5 mm2.
Степен на защита IP20, IP40 само на предния панел.
Закрепва в съответствие с DIN 43880 и CEI E 520022.
Материал: технополимер.
Самозагасващ: V2 съгласно UL94 и 960°C съгласно IEC 695.
Тест за твърдост с топче 125°C.
Съпротивление на тока на утечка ≥ 250 V.
Цвят: Сив Ral 7035.
Охлаждащи отвори.

Контролер PCOC

Делегирана регулация (UE) № 811/2013; приложение IV-3:
– Клас на устройството за регулиране на температурата Клас 
7; Клас VII
– Принос на устройството за регулиране на температурата за 
сезонната енергийна ефективност за затопляне на околната 
среда в %: 3,5%

Гама
С потребителски терминал.
С терминал за външен потребител.

Аксесоари
Комплект винтове за конектора на PCOC.

60105*

11
5

*: Модули 6 DIN
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Технически спецификации

Максимални разстояния
Разстояние на терминала рCO: 50 m с телефонен кабел
Забележка: за постигане на максимална дължина 
използвайте тип шина с разклонения, които не надвишават 
5 m.

Пластмасова кутия
Прозрачен преден панел: прозрачен поликарбонат 
Гръб антрацитно сиво (стена/кухина): поликарбонат + ABS
Клавиатура: силиконов каучук
Прозрачно стъкло/рамка: прозрачен поликарбонат
Самозагасващ: V0 върху предния панел и задния HB на 
силиконовата клавиатура и останалите компоненти.

Технически спецификации
Захранване 24 Vac +10/-15% 50/60 Hz и 28 Vdc +10/-20%
Макс. консумирана мощност P=6 W, P=7 VA
Клемна платка със изваждащи се M/Ж конектори, макс. 
напрежение 250 Vac
Мин. сечение на кабела 0.5 mm2  - макс. 2.5 mm2
Степен на защита IP20, IP40 само на предния панел
Закрепва се на направляваща в съответствие с DIN 43880 и CEI 
E 52002 
Материал: технополимер
Самозагасващ V0 съгласно UL94 и 960°C съгласно IEC 695
Тест за твърдост с топче 125°C
Съпротивление на тока на утечка ≥ 250 V 
Цвят: Сив Ral 7035
Охлаждащи отвори

Дистанционен терминал с дисплей

Разширителен модул PCOE

Електрически характеристики
Захранване от рСО, чрез телефонен конектор или от външен 
източник. 
18/30 Vdс, защитен с външен прдпазител 250 mA.
Максимална консумирана мощност: 1,2 W

Аксесоари
Комплект винтове за конектора на PCOЕ.

82
31

156

35

6070*

11
1

*: 4 Модули 4 DIN
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Сензор за околната температура -  температура/влажност

Сензор за околната температура – конектор за температура/влажност с дисплей

Технически спецификации
Захранване 12/24 Vac, - 10% - +15%
Консумирана мощност (активни изходи)
Изходящ ток (максимална консумирана мощност с два изхода)
50 mA при захранване 12 Vас 
24 mA при захранване с 24 Vас
Диапазон на експлоатационните температури –10/+60 °C 
Експлоатационен диапазон на влажността: 10/90% отн. 
влажност (0/50 °C)

Технически спецификации
Захранване на модел 230Vac: 230 Vac (+10 -15%), 50/60 Hz
Захранване на модел 24Vac: 24 Vac (+10 -15%), 22 - 35 Vdc
Сечение на проводниците: 0.5 mm2 - 1.5 mm2

Максимална консумирана мощност: 2 VA
Експлоатационни условия: -10T60°C, 10 - 90% U.R.
Степен на защита на кутията: IP20
Точност на измерване на температурата: диапазон 0T40 °C ±1 
°C; над: ±1.5 °C
Свързване: последователно 485: AWG 20 - 22, екраниран кабел, 

30

127

80

8322 22

40
40

Температурен датчик: NTC
Степен на защита на кутията: IP 30
Степен на защита на чувствителния елемент: IP 30

Гама
Сонда за температура
Сонда за температура и влажност

Външен сензор за температура

Сензор за 
температура 
на потока

Гилза за потопяем датчик във вода

CH19 40

15
3

94

10
2

44

 Ø17

PG9

Технически спецификации
Температурен датчик NTC
Степен на защита на кутията ІР 55 
Степен на защита на чунствителния елемент ІР 54

52

 Ø
6

150060 9 113

 Ø
7,5

G 
1/

4”

CH
17

 Ø
6,5

86

86

8 22,55 28

48

Lmax=500 m
Забележки: : за монтаж на задната част е необходима кутия с 
минимални размери Ø 65 mm и дълбочина 31 mm.

Гама
Сонда за температура/влажност, захранване 230 Vac
Сонда за температура/влажност, захранване 24 Vac
Сонда за температура, захранване 230 Vac
Сонда за температура, захранване 24 Vac
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Трансформатор 230/24V 35 VA

Модулна система

Може да се инсталират 5 модула по DIN

Терморегулиращата система PCOC/PCOE е модулна, тъй като 
се състои от:
• 1 бр. контролер PCOC;
• 1/2/3 бр. разширителни модули PCOE, които се включват 

в системата в зависимост от броя на зоните, от които е  
изградена системата (виж  матрицата за избор, показана по-
долу) и се конфигурират съответно като: 

 MOD_Z1: разширителен модул за първа зона

Трансформатор 230/24V 63 VA

Може да се инсталират 8 модула по DIN

 MOD_Z2: разширителен модул за втора зона
 MOD_Z3: разширителен модул за трета зона
• 1 бр. допълнителен разширителен модул PCOE, който 

се комбинира само в случай на използване на 1 или 2 
триточкови сервомотори, за конфигуриране като MOD_M3P 
(разширителен модул за 3-точков сервомотор).

Системата е окомлектована с датчици за околна температурата,  
температура/влажност, температура на потока, външна 
температура, температурни сонди на сервомотора.

Пример № 1: система с 1 бр. зона за влажност (1H) и смесителен вентил, задвижван от 0-10 Vdc модулиращ сервомотор.

При системи с 1 зона за влажност (1H) системата може да управлява максимум 13 температурни зони (13T).

T ext: Външна сонда за температура
T mand: Сонда за температура на потока
T/H Z1: Сонда за температура/влажност за зона 1
T Z2...T Z13: Температурни сонди за различните зони
Z2...Z13:  Глави за различните зони

Terminale remoto

T ext T mand T/H Z1

T Z2 T Z3 T Z6 T Z7 T Z10 T Z11

T Z4

Z2Z1Mix (0-10V)

PCOC

ModBus

MOD_Z1 MOD_Z2 MOD_Z3

Chiller/HP

Caldaia

Z3 Z6 Z7 Z10 Z11

Z4DumyPompa Z5 Z8 Z9 Z12 Z13

T Z5 T Z8 T Z9 T Z12 T Z13

Дист.терминал

Котел

   Помпа 

Чилър/Термопомпа
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Пример № 2: система с 1 бр. зона за влажност (1H) и смесителен вентил, задвижван от 3-точков плаващ сервомотор.

Както и в Пример № 1, системата може да управлява максимум 13 температурни зони (13T).
В този случай, обаче, тъй като сервомоторът, който задвижва смесителния вентил е от 3-точков тип, е необходимо да се добави 
специален разширителен модул PCOE, конфигуриран като MOD_M3P.

Пример № 3: система с 2 бр. зони за влажност (1H) и смесителен вентил, задвижван от 0-10 Vdc модулиращ сервомотор.

При системи с 2 зони за влажност (2H) системата може да управлява максимум 10 температурни зони (10T); когато системите са 2H, 
смесителните вентили могат да бъдат един (A) или два (A и B).

T ext: Външна сонда за температура
T mand: Сонда за температура на потока
T/H Z1: Сонда за температура/влажност за зона 1
T Z2...T Z13: Температурни сонди за различните зони
Z2...Z13:  Глави за различните зони

T ext: Външна сонда за температура
T mand: Сонда за температура на потока
T/H Z1: Сонда за температура/влажност за зона 1
T/H Z2: Сонда за температура/влажност за зона 2

T Z2...T Z10: Температурни сонди за различните зони
Z2...Z10:  Глави за различните зони

** Компоненти за втората смесителна линия B

Terminale remoto T ext T mand A T mand B** T/H Z1
(A)

T/H Z2
(B)

T Z3
(A o B)

T Z4
(A o B)

T Z7
(A o B)

T Z8
(A o B)

Z1

PCOC

ModBus

MOD_Z1 MOD_Z2 MOD_Z3

Chiller/HP

Caldaia

Z2 Z3 Z4 Z7 Z8

Dumy 1Pompa B**Pompa A Dumy 2 Z5 Z6 Z9 Z10

T Z5
(A o B)

T Z6
(A o B)

T Z9
(A o B)

T Z10
(A o B)

Mix A (0-10V)

Mix B (0-10V)**

Помпа A Помпа B**

Дист. терминал

   Котел 

Чилър/Термопомпа

Terminale remoto

T ext T mand T/H Z1

T Z2 T Z3 T Z6 T Z7 T Z10 T Z11

T Z4

Z2Z1

PCOC

ModBus

MOD_Z1 MOD_Z2 MOD_Z3

MOD_M3P

Chiller/HP

Caldaia

Z3 Z6 Z7 Z10 Z11

Z4DumyPompa Z5 Z8 Z9 Z12 Z13

T Z5 T Z8 T Z9 T Z12 T Z13

Mix (3 punti)

Дист. терминал

   Котел 

Чилър/Термопомпа

   Помпа 

  Смесване (3 точки) 
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Пример № 4: система с 2 бр. зона за влажност (2H) и смесителни вентили, задвижвани от 3-точков плаващ сервомотор.

Както и в Пример № 3, системата може да управлява максимум 10 температурни зони (13T).
В този случай, обаче, тъй като сервомоторите, които задвижват смесителните вентили са от 3-точков тип, е необходимо да се добави 
специален разширителен модул PCOE, конфигуриран като MOD_M3P.

T ext: Външна сонда за температура
T mand: Сонда за температура на потока
T/H Z1: Сонда за температура/влажност за зона 1
T/H Z2: Сонда за температура/влажност за зона 2
T Z2...T Z10: Температурни сонди за различните зони
Z2...Z10:  Глави за различните зони

** Компоненти за втората смесителна линия B

Terminale remoto T ext T mand A T mand B** T/H Z1
(A)

T/H Z2
(B)

T Z3
(A o B)

T Z4
(A o B)

T Z7
(A o B)

T Z8
(A o B)

Z1

ModBus

MOD_Z1 MOD_Z2 MOD_Z3

Chiller/HP

Caldaia

Z2 Z3 Z4 Z7 Z8

Dumy 1Pompa B**Pompa A Dumy 2 Z5 Z6 Z9 Z10

T Z5
(A o B)

T Z6
(A o B)

T Z9
(A o B)

T Z10
(A o B)

Mix A (3 punti)

Mix B (3 punti)**

MOD_M3P

 Помпа A  Помпа B**

Дист.терминал

   Котел 

Чилър/Термопомпа

  Смесване (3 точки) 
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Матрица за избор на компоненти за модулна система PCOC/PCOE

В зависимост от броя на температурни зони Т, от броя на зоните за влажност Н и от броя на смесителните линии М.

ЗОНИ 1H/1M 2H/1M или 2H/2M Управление от 3-точков 
сервомотор

1T PCOC

MOD_M3P (Опция)

2T PCOC + MOD_Z1 PCOC + MOD_Z1

3T PCOC + MOD_Z1 PCOC + MOD_Z1 + MOD_Z2

4T PCOC + MOD_Z1 PCOC + MOD_Z1 + MOD_Z2

5T PCOC + MOD_Z1 PCOC + MOD_Z1 + MOD_Z2

6T PCOC + MOD_Z1 + MOD_Z2 PCOC + MOD_Z1 + MOD_Z2

7T PCOC + MOD_Z1 + MOD_Z2 PCOC + MOD_Z1 + MOD_Z2 + MOD_Z3

8T PCOC + MOD_Z1 + MOD_Z2 PCOC + MOD_Z1 + MOD_Z2 + MOD_Z3

9T PCOC + MOD_Z1 + MOD_Z2 PCOC + MOD_Z1 + MOD_Z2 + MOD_Z3

10T PCOC + MOD_Z1 + MOD_Z2 + MOD_Z3 PCOC + MOD_Z1 + MOD_Z2 + MOD_Z3

11T PCOC + MOD_Z1 + MOD_Z2 + MOD_Z3

12T PCOC + MOD_Z1 + MOD_Z2 + MOD_Z3

13T PCOC + MOD_Z1 + MOD_Z2 + MOD_Z3

T1 - 13: Зони с регулируема температура
H1 - 2: Зони с регулириема  относителна влажност 
M1 - 2: Управлявани смесителни линии

PCOC: Температурен контролер
MOD_Z1:   PCOE Модул, конфигуриран като разширителен 

модул за броя на зоните (1)
MOD_Z2:  PCOE Модул, конфигуриран като разширителен  
 модул за броя на зоните (2)
MOD_Z3:  PCOE Модул, конфигуриран като разширителен  
 модул за броя на зоните (3)
MOD_M3P: PCOE Модул, конфигуриран като модул за 
управление на три-точкови сервомотори за смесителните 
вентили

Пример 1
Управление на 5 температурни зони и 2 зони на влажност с 
използване на два смесителни вентила или два блока HE Floor 
Control, и в двата случая със сервомотори 0-10 V; Основни 
настройки: 1 бр. регулатор PCOC +  2 бр. зонови разширителни 
модули (MOD_Z1, MOD_Z2), комбинирани за контрол на 5 
температурни зони и 2 зони на влажност и управлението на 
два смесителни вентила или на двата блока блока HE Floor 
Control.

Пример 2
Управление на 5 температурни зони и 2 зони на влажност с 
използване на два смесителни вентила или два блока HE Floor 
Control, и в двата случая с 3-точкови сервомотори; Основни 
настройки: 1 бр. регулатор PCOC +  2 бр. зонови разширителни 
модули (MOD_Z1, MOD_Z2) + 1 бр. разширителен модул 
за управление на 3-точкови сервомотори (MOD_M3P), 
комбинирани за контрол на 5 температурни зони и 2 зони на 
влажност и управлението на два смесителни вентила или на 
двата блока блока HE Floor Control.  

Забележка 1:
Комбинацията от контролер с модулите, дефинирани 
въз основа на избора от посочената по-горе матрица, е в 
състояние да управлява до два смесителни вентила или, като 
алтернатива, до два блока He Floor Control. Emmeti могат също 
да разработят други решения за конкретни системи, дори и 
централизирани. За тези приложения се свържете с нашата 
търговска мрежа.

Забележка 2
В случай че е необходимо да се управляват повече от 2 
смесителни вентила или повече от 2 блока He Floor Control, ще 
бъдат необходими по-голям брой контролери и комбинации 
от тях.

Забележка 3
Възможно е да се увеличи броят на зоните на системата за 
подово отопление, като се използват термостати за околна 
температура (всеки от които управлява своя електротермична 
глава/глави, които се свързват паралелно към контролера 
PCOC.

Забележка 4
Винаги има възможност да има два терминала с дисплеи. 
За тази цел се използва контролер PCOC с потребителския 
терминал, във връзка с дистанционния терминал с дисплей; 
това позволява да се вижда и да се контролира системата 
както от контролера, така и от дистанционния терминал (и 
двата са с дисплеи).

Забележка 5
Emmeti предлага безплатен софтуер за бърз избор на 
елементи за контрол на температурата в зависимост от броя 
на зоните на температура и влажност.
Освен това в ръководството за монтаж, както и в 
инструкциите и подробното описание на системата за 
управление, можете да видите електрическите схеми за 
свързване на сондите, изсушители (обезвлажнителите), 
котела, чилъра/термопомпата, термоглавите с електрически 
задвижки, смесителните вентили с сервомотори, 
дистанционен терминал и т.н.
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Пример за монтаж на система Emmeti Clima Floor

Сензор за околна 
температура

(T)

Сензор за околна 
температура/ влажност 

(T/H)

Блок за управление
HE Floor Control 

(FCU)

Обезвлажнител 
Dumy Floor EPD 24-4PM

(EPD 24)

Обезвлажнител 
Dumy Floor EPD 26-4SI

(EPD 26)

Дистанционен терминал 
с дисплей

(Remote terminal)

Регулатор PCOC /
Разширение PCOE 

(PCOC/PCOE)

Котел Niña S
(CT)

Външен сензор за 
температура

(SE)

Чилър
(REF)

EPD 24

EPD 26

CT

REF

SE

FCU1

FCU2

TB

T/H1

TA

PCOC PCOEPCOE

TERMINALE
REMOTO

T/H2

TC

Soggiorno

Studio

Terrazzo

Camera 3

Disimp.

Cucina Camera 1

Camera 2

WC 1 WC 2

 Дневна зона 
 Зона за   

 почивка

EPD 24

EPD 26

CT

REF

SE

FCU1

FCU2

TB

T/H1

TA

PCOC PCOEPCOE

TERMINALE
REMOTO

T/H2

TC

Soggiorno

Studio

Terrazzo

Camera 3

Disimp.

Cucina Camera 1

Camera 2

WC 1 WC 2

   Трапезария 

  Кухня     Спалня 1 

    Спалня 2 

    Спалня 3 

Коридор

   Хол 

ДИСТАНЦИОНЕН 
ТЕРМИНАЛ 

Балкон
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Системата е разделена на две зони:
• Дневна зона (хол, трапезария, кухня, тоалетна 1)
• Зона за почивка (спалня 1, спалня 2, спалня 3, тоалетна 2, 
балкон)
Всяка зона се обслужва от блок HE Floor Control със смесителен 
вентил, задвижван от електрически модулиращ 1-10Vdc 
сервомотор, с две термоглави с електрически задвижки.

Обезвлажнители (изсушители)
• 1 бр. EPD 24M за дневната зона
• 1 бр. EPD 26SI за зоната за почивка

За избора на контролерите “Матрица за избор”.

Дневна зона  EPD 24

EPD 26

CT

REF

SE

FCU1

FCU2

TB

T/H1

TA

PCOC PCOEPCOE

TERMINALE
REMOTO

T/H2

TC

Soggiorno

Studio

Terrazzo

Camera 3

Disimp.

Cucina Camera 1

Camera 2

WC 1 WC 2

2 бр. температурни сонди (TA - TB) + 1 бр. сонда за температура/ 
влажност (T/ H1) = 3T/1H/1M

Зона за почивка   
1 бр. температурна сонда (TС) + 1 бр. сонда за температура/ 
влажност (T/ H1) = 2T/1H/1M
Следователно, с добавянето на дневната зона и зоната за 
почивка системата е тип 5T / 2H / 2M

Ако приемем, че сервомоторите са от типа модулиращи 0-10 
Vdc, от схема за избор е необходимо да се използват:
- 1 бр. контролер PCOC
- 1 бр. разширителен модул PCOE, конфигуриран като MOD_Z1
- 1 бр. разширителен модул PCOE, конфигуриран като MOD_Z2

Пример за кръгове на система за подово отопление

Забележка
Кръговете на двете бани (WC1 и WC2), принадлежащи към 
собствената си температурна зона T (TA и TC), автоматично се 
затварят при работа в летен режим (охлаждане).

Електрически връзки на контролери PCOC / Разширителни 
модули PCOE

Входове
• Сонди за околна температура
• Сонди за околна температура/влажност
• Сонди за захранването (блок HE Floor Control)
• Външна сонда за температура

Изходи
• Сервомотори за смесителните вентили (блок HE Floor Control)
• Циркулационни помпи (блок HE Floor Control)
• Обезвлажнители
• Котел
• Чилър /Термопомпа

Допълнителни възможности
Дистанционен терминал с дисплей
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Видове монтаж

Регулиране на температурата със смесване чрез блок HE Floor Control

Регулиране на температурата с трипътен смесителен мотор-вентил

Външна 
сонда

Котел
Niña S Температурен контролер PCOC

Разширителен модул 
PCOE

Блок HE Floor Control 

Обезвлажнител 
Dumy Floor

Дистанционен терминал с дисплей (опция)

Emmet Clima Floor кръгове

Т сонда за околна 
температура

Т/Н сонда за околна 
температура/влажност

Отворен  колектор

Чилър/
Термопомпа

M

Външна 
сонда

Котел 
Niña S

Температурен 
контролер PCOC

Колектор 
Topway

Обезвлажнител
Dumy Floor

Мотор-вентил 
смесителен 

вентил Циркулационна 
помпа

Сонда на 
захранването

Дистанционен терминал с дисплей (по(опция)желание)

Emmeti Clima Floor кръгове

Т сонда за околна 
температура

Т/Н сонда за околна 
температура/влажност

Отворен  колектор

Чилър/
Термопомпа

Разширителен модул 
PCOE

Забележка: Обемът на отворения колектор/акумулатор се определя в зависимост от капацитета на чилъра.

Забележка: Обемът на отворения колектор/акумулатор се определя в зависимост от капацитета на чилъра.
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Климатичният регулатор на Emmeti (RCE) представлява 
интелигентна и автоматична система за контрол на всички 
функции за отопление и охлаждане на малки и средни 
по големина системи за подово отопление,  системи за 
лъчисто отопление на тавани и високотемпературни системи 
(радиатори, вентилаторни конвектори) в къщи, апартаменти, 
офиси, магазини и т.н., като управляват всички функции, 
необходими за регулиране на температурата в системи за 
смесване.
Контролерът е в състояние също да управлява централизираните 
системи по два различни начина:
• с един смесителен вентил в източник за генериране на 
топлина (котел);
• с контролер и смесителен вентил (смесителен блок) във 
всеки апартамент.

Функции
• Режими на отопление и/или охлаждане (възможност за

избор между "само отопление", "само охлаждане", 
"отопление и охлаждане");

•  Възможност за избор на вида на системата: 
високотемпературна (радиатори/вентилаторни конвектори) 
или нискотемпературна (лъчисти панели).

•  Различно регулиране на температурата на входящия поток в 
зависимост от избрания режим:
 - Режим "фиксирана точка": постоянна температура 
на      потока, както в режим на отопление, така и в режим 
охлаждане.
 - "Модулиращ" режим: фиксирана температура на потока в 
режим на охлаждане и променлива в режим на отопление, 
в зависимост от температурата на изхода на системата.
 - Режим "Контрол на температурата": Температурата на 
потока се изчислява в зависимост от външната температура.

• Управление на смесителния вентил, задвижван от плаващ
сервомотор (3-точков) или от модулиращ сервомотор (0 ÷ 10 
Vdc).

•  Защитна функция от конденз  в режим на охлаждане:  
в независими системи, работещи също и в режим на 
охлаждане, е необходимо да се инсталира сонда за конденз 
на всеки захранващ  колектор от системата; ако условията са 
такива, че да предизвикат намеса на сондата, контролерът 
ще увеличи температурата на потока. Ако алармата 
продължава, чилърите и циркулационната помпа ще се 
изключат и смесителния вентил ще се затвори.

•  Функция на предпазния термостат: ако е инсталиран 
предпазен термостат, когато температурата на термостата 
бъде превишена, контролерът изключва циркулационната 
помпа и източника на топлина и затваря смесителния 
вентил.

•  Управление на централизирана система с един смесителен 
вентил,  поставен в устройство за генериране на топлина: 
контролерът управлява един смесителен вентил и всяка 
отделна зона ще има един или повече термостати в 
зависимост от броя на температурните зони, на които е 
разделена сградата.                                                                                                                                   
При охлаждане всяка отделна зона ще включва сонда за 
конденз за всеки захранващ колектор и преобразувател за 
всеки зонален вентил; ако сондата открие образуването 
на конденз на колектора, преобразувателя ще затвори 
зоналния вентил, поставен преди самия колектор. 
Термостатите на зоната определят дали контролерът трябва 
да се включи или изключи: ако има искане от страна на най-
малко една зона, контролерът се стартира.

•  Системата се включва/изключва от термостатите или от 
системи за автоматизация.

•  Включване/изключване с дистанционно управление чрез 
специален цифров вход.

•  Превключване на сезона с дистанционно управление чрез 
специален цифров вход.

•  Функцията за горната и долната граница на температурата 
на потока е винаги активна: контролерът спира 
циркулационната помпа и източника на топлина и затваря 
смесителния вентил, предотвратявайки навлизането в 
системата на вода с температура над ограничението.

•  Дисплей и меню за програмиране на различни езици.
•  Конзола с дисплей, който може да бъде дистанционно и 

да се постави на електрическата кутия благодарение на 
включената платка.

 Ако системата работи и в режим на охлаждане, трябва да има 
подходяща обработка на въздуха в околната среда (например 
обезвлажнител, задвижван от влагост за контрол на влажността 
на околната среда).

Гама
RCE - Климатичен регулиращ комплект на Emmeti за 
смесителни системи 

Комплектовка
1 бр. климатичен регулатор на Emmeti (RCE)
2бр. температурни сонди NTC (*)
1 бр. комплект държател за сонда
1 бр. стенна пластина за дисплея
1 бр. "мъжки"/"женски" конекторен комплект за удължаване 
на дисплея (конектори за кръговете, маркирани с MSTB с 4 
полюса)
(*)  Използвайте една от двете сонди като сонда за температура 

на потока; другата сонда трябва да се използва като 
сонда за връщащата течност (в случай на използване в 
режим "модулиране"), или като външна сонда (в случай 
на използване на режим "контрол на температурата"), в 
комбинация с капака, който се доставя отделно.

RCE - Климатичен регулатор на Emmeti
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Техническа спецификация на температурния контролер
Захранване: 110-230 Vас ±10%, 50/60 Hz: 110-230 Vac ±10%, 
50/60 Hz
Двойна изолация
Капацитет на контактите: 5A / 230 Vac
Степен на защита: IP20
Може да се закрепва към направляваща DIN (EN 60715) 
съгласно DIN 43880
Материал на контролера: Самозагасващ PPO
Цвят на контролера: Сив Ral 7035
Размери: 6 модула DIN (95 x 105 x 82 mm)
Материал на дисплея: PC/ABS
Цвят на дисплея: бял
Делегирана регулация (UE) n. 811/2013; приложение IV-3:
– Клас на устройството за контрол на температурата Клас 3; 
Клас ІІI
–  Принос на  устройството за контрол на температурата за 

сезонната енергийна ефективност за затопляне на околната 
среда в %: 1,5%

Описание на входовете и изходите на контролера:
2 аналогови входа за температурни сонди NTC (входяща, 
изходяща/ външна);
4 свободни цифрови входове (одобрение за отопление/
охлаждане/ обезвлажняване, промяна на сезона, 
дистанционно включване/ изключване, аларми).
1 цифров изход за активиране на циркулационната помпа;
1 цифров изход за одобрение към генератора;
1 изход за контрол на 3-точков плаващ сервомотор; (*)
1 аналогов изход за контрол на 0-10V  модулиращ сервомотор; 
(*)

(*) контролерът RCE може да управлява само 1 сервомотор.

Техническа спецификация на температурните сонди
Тип: NTC, 10KΩ при 25°C, IP68;
Дължина на кабела: 3 m;
Дължина на сондата 50 mm;
Диаметър на сондата 6 mm.
Технически спецификации на стенната пластина за дисплея 
Закрепване към стандартна кутия 503

Технически спецификации на стенната пластина 
Закрепване към стандартна кутия 503

Размери на контролера RCE

95

105 82

Размери на стенната пластина

127 26

90

Размери на температурните сензори

52

 Ø
6

1500

Размери на държателя на сензори

67
,2

30,3

Ø 5,9

R20

 Сензор за конденз

Технически спецификации
Захранване: 15 Vdc ±10%;
RH% Oтносителна влажност: 90-95%.

Използва се в случай на работа също в режим на охлаждане.
Монтирайте сензора за конденз на всеки входящ колектор в 
системата.

Размери

10

Lunghezza 1,5 m

Lunghezza 1,5 m

50

15

Дължина 1,5 m

Дължина 1,5 m
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Конвертор

Технически спецификации
Захранване: 24 Vac ±10%, 50/60 Hz;
Макс. кансумирана мощност: 4.5 W;
Капацитет на контактите: 5A / 230 Vac;
Степен на защита: IP20;
Може да се закрепва към направляваща DIN (EN 60715) 
съгласно DIN 43880;
Материал на контролера: Самозагасващ PPO;
Цвят на конвертора: Сив Ral 7035;
Размери: 2 модула DIN (95 x 35 x 58 mm).

Използва се в случай на централизирана система с единичен 
смесителен вентил, работеща също и в режим на охлаждане.
Използвайте конвертор за всеки зонален вентил, монтиран 
в апартамента, за да разрешите или забраните потока на 
топлоносителя в рамките на апартамента.

Размери

35

95

58

Трансформатор 230/24 Vac, 10 VA

Технически спецификации
230/24 V;
P=10 VA;
F=50/60 Hz.

Да се използва за захранване на максимум два конвертора 
за всяка сонда за кондензат или за захранване на 0-10 V 
сервомотори при 24Vac (броят на сервомоторите, които могат 
да се захранват, зависи от необходимия товар).

Размери на трансформатора

64
,8

35

Гилза за потапяне на температурен датчик 
NTC

Технически спецификации
Резбова връзка: G ¼” "външна";
Дължина: 83 mm

Размери на гилзата

60 9 113

 Ø
7,5

CH
17

 Ø
6,5

1/4” GAS
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Кутия 50x50 mm с кабелно уплътнение за 
външен сензор

Технически спецификации
Материал: Самозагасващ ABS;
Цвят: бял;
Капакът включва кабелно уплътнение;
Размери: 80x80x25 mm

За вграден електронен влагостат

Забележка: за характеристики и модели виж раздела, посветен 
на влагостатите.

Схема на общото описание

A Температурен контролер RCE.
2 Изход за управление само на един смесителен вентил (1-

10 Vdc за модулиращ сервомотор или 3-точков плаващ 
сервомотор)

3 Цифров вход за свързване в паралел на термостатите 
и на влагостатите за околната среда, ако има такива. 
Като алтернатива може да бъдат свързани с входа 
микроконтактите на термоглавите, задвижвани от 
съответните термостати и/или влагостати. 

     При централизирани системи само с един смесителен 
вентил в блока за генериране на топлина микроконтактите 
на зоналните вентили, монтирани в различните зони, 
трябва да бъдат свързани към този вход.

4 Цифров изход за свързване на циркулационната помпа 
на нискотемпературните кръгове, разположени пред 
смесителния вентил.

5 Аналогов вход за свързване на температурната сонда на 
потока.

6 Аналогов вход за свързване на температурната сонда 
за връщащата вода (модулиращ режим) или на сондата 
за външна  температура (в режим за контрол на 
температурата). Ако контролерът е настроен на режим на 

работа по фиксирана точка, към този вход не се свързват 
никакви сонди.

7 Цифров вход за аларма за свързване в паралел на 
предпазния термостат и на сондите за конденз (макс. 3 
бр.).

8 Цифров изход за източника на топлина. Ако системата е 
централизирана, където всяка зона разполага с контролер 
и смесителен вентил (или смесващ блок), фазата на 
отваряне на вентила за зоната трябва да бъде свързана 
към този контакт.

 Когато системата се използва само за отопление, 
контактът ще се използва за одобрение на котела или на 
термопомпата.

 Когато системата се използва само за охлаждане, контактът 
ще се използва за одобрение на охладителя.

 В случай на система за отопление и охлаждане само с чилър 
/ термопомпа, контактът ще управлява този генератор.

 В случай на система за отопление и охлаждане с котел, 
предназначен за отопление и чилър, предназначен за 
охлаждане, към контакта ще бъде свързано едно реле, 
контролирано от превключвател (например превключвател 
лято/зима), което ще даде одобрение на котела през 
зимата и на чилъра през лятото.

�

�

�

�

�-�

�

�
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Котел
Niña S

Превключвател лято/
зима Контролер RCE 

Дистанционен 
дисплей със 
стенна пластина

Влагостат

Обезвлажнител
Dumy Floor

Еmmeti Clima Floor кръгове 

Smarty 230 V
Програмируем 

термостат

Smarty 230 V
Програмируем 

термостат

Отворен колектор

Термопомпа
Mirai SMI*

Блок HE Floor 
Control

Електрическа 
кутия с  
предпазен 
термостат

Пример за монтаж в единична система, работеща в режим на отопление и охлаждане, с контрол 
по фиксирана точка 

Забележка 1: Обемът на отворения колектор/акумулатор се 
определя в зависимост от потенциала на термопомпата.

Забележка 2: Превключвателят Е/I  Лято/Зима отклонява 
одобрението на източника на енергия през зимата и на котела 
през лятото.

Забележка 3: Възможно е с помощта на превключвателя Лято/
Зима да се промени сезона на всички термостати за околната 
среда (ако е оборудван с входящ контакт за смяна на сезона, 
например Smarty със захранване 230 Vас).

Забележка 4: чрез монтаж също така на сонда за външната 
температура е възможно да се извършва регулиране на 
температурата.

Забележка 5: чрез монтаж също така на сонда на колектора за 
връщащата вода е възможно да се извършва регулиране на 
температурата.

*  В този пример термопомпата Mirai SMI работи само в режим на охлаждане.
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Пример за монтаж на централизирана система с един смесителен вентил блока за генериране на 
топлина, работеща в режим на отопление и охлаждане, с контрол на температурата

Забележка 1: Обемът на отворения колектор/акумулатор се 
определя в зависимост от капацитета на термопомпата.

Забележка 2: Превключвателят Е/I  Лято/Зима отклонява 
одобрението на генератора през зимата и на котела през 
лятото.

Забележка 3: Възможно е с помощта на превключвателя Лято/
Зима да се промени сезона на всички термостати за околната 
среда (ако е оборудван с входящ контакт за смяна на сезона, 
например Smarty със захранване 230 Vас).

Забележка 4: чрез премахване на сондата за външната 
температура е възможно да се извършва регулиране по 
фиксирана точка.

Забележка 5: чрез замяна на сондата за външна температура 
със сонда за температура на колектора за връщаща вода е 
възможно да се извършва модулиращо регулиране.

*  В този пример, термопомпата Mirai SMI работи само в режим 
охлаждане. 
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Chiller

Collettore aperto

Circuiti a pavimento 
Emmeti Clima Floor

Umidostato
Smarty
Cronotermostato

Collettore
Topway

Convertitore

Circolatore

Valvola miscelatrice
motorizzata

Dumy Floor
Deumidificatore

Circuiti a pavimento 
Emmeti Clima Floor

Umidostato
Smarty
Cronotermostato

Collettore
Topway

Convertitore

Dumy Floor
Deumidificatore

Regolatore
RCE

Scatola elettrica
con termostato

di sicurezza

Display remoto
con placca a muro

Sonda
esterna

Commutatore
Estate/Inverno

Caldaie

Термопомпа 
Mirai SMI*

Emmeti Clima Floor 
кръгове

Smarty
Хроно-термостат

Smarty
Хроно-термостат

Emmeti Clima Floor 
кръгове

Превключвател 
Лято/Зима

Котли

Контролер 
RCE

Отворен колектор

Влагшостат

Влагостат

Конвертор

Конвертор

Външна 
сонда

Смесителен мотор-
вентил

Колектор 
Topway

Колектор 
Topway

Циркулационна помпа

Обезвлажнител 
Dumy Floor

Обезвлажнител 
Dumy Floor

Дистанционен 
дисплей със стенна 

пластина

Електрическа 
кутия с

предпазен 
термостат 
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Насоки за избор на компоненти

Единична система
Двуетажна къща с един смесителен вентил и 2 захранващи 
колектора, по един за всеки етаж.
Системата работи както в режим на отопление, така и в режим 
на охлаждане. 

Необходими компоненти:
• 1 бр. комплект температурен контролер RCE (код 28139070).

Забележка: включени са всички компоненти, необходими за 
режими "фиксирана точка" и "модулация".
За режим "регулиране на температурата" добавете 1бр. 
"капак за монтаж на външна сонда" (код 28139076), за да 
можете да монтирате една от включените сонди на открито.

• 2 бр. “сонди за конденз” (код 28139072), които да се 
монтират на всеки захранващ колектор. Двете сонди трябва 
да бъдат свързани директно към температурния контролер.

Забележка: това трябва да бъде окомплектовано с редица 
термостати и влагостати, съответстващи на броя на зоните за 
температура и влажност в системата.

Централизирана система
Централизирана система за отопление и охлаждане на 
сграда с 20 апартамента с един смесителен вентил в блока за 
генериране на топлина. Във всеки апартамент има зонален 
вентил за потока на топлоносителя до входящия колектор на 
самия апартамент.

Необходими компоненти:
• 1 бр. комплект температурен контролер RCE (код 28139070).

Забележка: включени са всички компоненти, необходими за 
режими "фиксирана точка" и "модулация".
За режим "регулиране на температурата" добавете 1бр. 
"капак за монтаж на външен сензор" (код 28139076), за 
да можете да монтирате един от включените сензори на 
открито. 

За всеки апартамент:
• 1 бр. “сезори за конденз” (код 28139072), които да се

монтират на всеки захранващ колектор. (Общо 20 бр.)
• 1 бр. конвертор за сензор за конденз (код 28139074) да бъде

свързан към сензора за конденз, който ще контролира 
зоналния вентил и ще го затваря в случай на аларма за 
конденз. (Общо 20 бр.)

• 1 бр. “трансформатор 230 V - 24 V, 10 VA” (код 28139130) за
захранване на конвертора за сензора за конденз. (Общо 20 
бр.)

Забележка: това трябва да бъде окомплектовано с редица 
термостати и влагостати, съответстващи на броя на зоните за 
температура и влажност в системата.
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Забележка: за техническите характеристики и модели виж раздел "Блок HE Floor Control" на стр. 102.

Блок HE Floor Control
Това е регулиращ и разпределителен блок за системи за 
нискотемпературно отопление и/или охлаждане и смесени 
системи с два температурни нива (радиаторно отопление
+ лъчисти панели).
Смесителната система с контрол по фиксирана точка и 
електрически сервомотор реагира на всяка промяна на 
потока и на излъчваната топлина и поддържа постоянна 
температурата на течността на лъчистите панели на системата.

A   1 бр. подаващ профилен олектор за подова система с 
дебитомери

B   1 бр. подаващ профилен колектор за радиаторна система 
със секретни вентили

C   1 бр. връщащ профилен колектор за радиаторна система, 
предназначен за монтиране на термоглави с електрически 
задвижки

D   1 бр. връщащ профилен колектор за подова система, 
предназначен за монтиране на термоглави с електрически 
задвижки

E   3 бр. закрепващи скоби за профилните колектори
F   1 бр. смесителен вентил с термостатична глава и потопяема 

сонда от 20 до 65°C (за контрол по фиксирана точка, само 
за отопление, закупува се отделно)

G   1 бр. байпасен калибриращ вентил
H   1 бр. електронна циркулационна помпа Wilo Yonos Para RS 

15/6-жична   (триполюсен кабел с дължина L = 1000 mm)
I   1 бр. сонда за подаващата вода 

Конструкция

J   2 бр. контролни термометри от 0 до 80°C
K   1 бр. кутия с предпазен термостат за ниска температура за 

окабеляването на циркулационната помпа (опция) или 1 
основен блок 6Т за термоглави с електрически задвижки  
(опция)

L   1 бр. вентил за свръхналягане (от 0.1 до 0.6 bar) за 
високотемпературните зони

M   1 бр. Спирателен и балансиращ секретен вентил
N   1 бр. автоматичен обезвъздушител ½” 
O   2 бр. кранове за пълнене с холендри и предпазна капачка 
P  2 бр. секретни вентили на циркулационната помпа
Q  1 бр. комплект вентили (опция)
R   1 бр. боядисана никелирана кутия (купува се отделно)
S  1 бр. смесителен вентил с 3-точков електрически 

сервомотор или 0-10 Vdc (версиq за температурен контрол, 
закупува се отделно)

T Tермоглава с електрическа задвижка (опция)

Блокът се доставя окомплектован с циркулационна помпа с 3 
скорости (блок Floor Control) или електронна циркулационна 
помпа (гама блокове  Floor Control Plus) и трябва да се 
комбинира с метална кутия, закупена отделно, за правилен 
монтаж.
Накрая, трябва да се окомплектова с монтирането на 
електрически сервомотор с (плаващ 3-точков или модулиращ 
0-10Vdc), комбиниран с температурен контролер за отопление 
и/или охлаждане.
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Компоненти за регулиране на източника на топлина

Трипътен смесителен вентил

L1

L2 B

D1

D D
D

H1 H3 Hm
in

L3

L L

H D2

DN
mm

D D1 D2 Вентил
Тип

B
mm

H
mm

H min
mm

H1
mm

H3
mm

L
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

Тегло
kg

10 G1/2” G3/8”M DN10-1.6 29 205 125 44.9 ~54 25 60 30 30 0.28

15 G3/4” G1/2”M DN15-2.5 31 205 128 44.9 ~54 28 65 32.5 32.5 0.34

20 G1” G1/2”F DN20-4 36 210 130 48.9 ~58 19 80 40 40 0.48

25 G1”1/4 G3/4”F DN25-6.3 42 215 135 51 ~60 21 80 40 40 0.64

25 G1”1/2 G1”F DN25-10 70 245 165 62.5 ~81 25 105 52.5 52.5 1.20

32 G2” G1”1/4F DN32-16 80 255 175 69 ~88 26 105 52.5 52.5 1.60

40 G2”1/4 G1”1/2F DN40-25 100 265 185 72 ~91 33 130 65 65 2.30
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AB

Технически спецификации

Клас на приложение PN16

Характеристики за настройка, 
прав

Еднакъв процент (модели от kvs 1.6 
до 6.3)
Линеен  (мод. от kvs 10 до 25)

Характеристики за настройка, 
ъглов

Линеен (за всички модели)

Теч 0...0.02 % of kvs

Ход 5.5 mm

Допустими течности: Вода (макс. 110 °C)
Антифриз (макс. 50% обемни)

Тяло на вентила Бронз

Бутало Стомана

О-пръстени EPDM

Δpvmax = Максимално допустимо диференциално 
налягане на вентила.

Δpv100 = Максимално допустимо диференциално 
налягане за нормална работа при целия ход на 
вентила.
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3-точков сервомотор за смесителен вентил

Технически спецификации
Номинално напрежение: AC 230 V (±15%)
Номинална честота: 60 Hz
Консумирана мощност: 6 VA
Време на хода (при 50/60 Hz): 150 s
Ход: 5.5 mm
Степен на защита: IP40 acc. IEC 529
Клас на изолация: II acc. VDE 0631
Размер на резбовата връзка: G 3/4"

0-10 Vdc сервомотор за смесителни вентили с размери DN10, 
DN15, DN20, DN25

0-10 Vdc сервомотор за смесителни вентили с размери DN10, 
DN15, DN20, DN25

Технически спецификации
Тип на задействане: контрол 0÷10 V DC
Номинално напрежение: AC/DC 24 V (±20 % / ±25 %)
Номинална честота: 50/60 Hz
Максимална консумирана мощност: 2 VA
Допустима температура на околната среда: от 1 до 50 °C
Максимално допустима температура на флуида: 110 °C
Номинален ход: 5.5 mm
Време на хода (при 50/60 Hz): 75 s
Номинална сила: 200 N
Степен на защита: IP40 съгл. EN 60529
Клас на изолация: II съгл. EN 60730
Размер на резбовата връзка: G 3/4”

За следните смесителни вентили: DN10 - 1,6; DN15 - 2,6; DN20 
- 4; DN25 - 6,3.

Технически спецификации
Тип на задействане: управление 0÷10 V DC
Номинално напрежение: AC / DC 24 V (±20 / ±25 %)
Номинална честота: 50 / 60 Hz
Консумирана мощност: Макс. 2 VA
Допустима температура на околната среда: от 5 до 50 °C
Максимално допустима температура на флуида: 110 °C
Номинален ход: 5.5 mm
Време на хода (при 50 Hz): 30 s
Номинална сила: 300 N
Степен на защита: IP 40 съгл. EN 60529
Клас на изолация: III съгл. EN 60730
Размер на резбовата връзка: G 3/4”

За следните смесителни вентили: DN10 - 1,6; DN15 - 2,6; DN20 
- 4; DN25 - 6,3; DN25 - 10; DN32 - 16; DN40 - 25.

Предпазен термостат

Настройва се на 45/50 °C (в зависимост от вида на замазката) 
и  прекъсва електрическото захранване на циркулационната 
помпа в случай на прекалено висока температура на водата, 
дължаща се на неизправност на системата за регулиране.

Технически спецификации
Диапазон на регулиране: 0÷60 °C
Максимална температура: 99 °C
Капацитет на контактите: 250 Vас – 10(2) A

52 52

89



173

Обезвлажнители Dumy Floor
Пълната гама от обезвлажнители за шкафове или вграждане, 
закрепени на стена или таван, позволява интегриране 
на контрола на  влажността ефективно във всяка среда. 
Използването на охлаждащ цикъл в съчетание с две водни 
серпентини позволява обезвлажнителите Dumy Floor да 
намаляват околната влажност, като гарантират, че входящият 
въздуха има същата температура като на изходящия.
Движението на въздуха ще бъде минимално и локализирано, 
тъй като разпространението на влага в околната среда може да 
става без движение на флуидни маси.

Експлоатация
Наличието на охладена вода (15-20 °C), използвана в подовата 
система доведе до въвеждането на обезвлажнители EM-
METI в допълнителните топлообменници, които значително 
подобряват производителността в сравнение с традиционните 
обезвлажнители.
Входящият въздух минава първо през филтър за прах 1, а след 
това през първия етап, който се характеризира с една оребрена 
серпентина с висока ефективност  2 където физическата 
топлина се понижав,а чрез използване на водата, подавана в 
лъчистата система, а след това наситения въздух освобождава 
част от своята латентна топлина, минавайки през изпарителя 
на охлаждащия кръг 3. След това охладения и изсушен въздух 
се загрява от кондензатора 4 и се довежда до температурата 
на околната среда от серпентината 5 с използване на студена 
вода и неутрализира крайната температура на обработения 
въздух.

Конструкция
Корпусът на шкафа е изготвен изцяло от поцинкована стомана.
Всички топлообменници са изработени от мед и алуминий с 
допълнителна хидрофилна обработка на първите две батерии, 
което предотвратява образуването на водни капки в тях, като 
карат конденза да се плъзга в шкафа, който от своя страна 
има голям наклон и е изработен от пластмаса, изключвайки 
застояването на вода, която може да доведе до образуването 
на бактерии и лепкавост.
Циркулацията на въздуха е принудителна и се осъществява 
от  центробежен вентилатор с ниско ниво на шум. Особено 
внимание е обърнато на охлаждащия кръг, който се   
характеризира с един херметичен бутален компресор с 
висока ефективност, капилярен ламиниран уред, комбиниран 
със серия от устройства, които се стремят да преодолеят 
проблемите с шума, свързан с движението на фреона и на 
макар и слабите вибрации на компресора.
Машината се управлява от специална електронна платка с най-
съвременен микропроцесор и е в състояние да се оптимизира 
работата по обезвлажняването.

� � � � �

Влажен въздух от
околната среда

Изпускател

Подаване на обезвлажнен 
въздух в околната среда

Захранване на лъчистата система
Връщане от лъчистата система

Работна схема на обезвлажнителите
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57
3

201,5 721,5

A Изход за конденз (D = 20 mm)
B Изход за вода (1/2”M)
C Вход за вода (1/2”M)
D Достъп до електрически връзки
E Панел на електрическото табло
F Изход за въздух на обезвлажнителя
G Вход за въздух
H Изпускател*

* (Отворът се намира зад филтъра, един отвор позволява 
достъп до винт, с който се обезвъздушава хидравличната 
верига)

Обезвлажнител EPD 24-4PI (вграден или 
монтиран на стена)

Технически спецификации
Производителност (при температура на околния въздух 26° С и 
относителна влажност 65%, Tвода 15 °C - номинален въздушен 
поток): 24 l/ден
Номинален въздушен дебит: 200 m3/h
Температура на входящия въздух (мин. - макс.): 15-32 °C
Номинален дебит на водата: 220 l/h
Пад на налягането при номинален дебит: 11 kPa
Температура на входящата вода (мин - макс): 15-19 °C
Захранване: 230 Vac, 50 Hz
Максимална консумирана мощност: 360 W
Хладилен агент (R134a): 260 g
Звуково налягане (макс.) на 1m: 49.2 dB(A)
Нетно тегло: 31 kg

Преден панел на EPD 24-4 PI

Панелът е изработен от бял лакиран MDF. Тегло: 6 Kg

63
0

790 18

Кутия на EPD 24-4PI

Изработен от поцинковани стоманени листове, дебелина; 0.8 
mm 
Тегло: 12 Kg

760

61
9

209

�

� �

�

A Изход за вода
B Вход за вода
C Изпускател за конденз
D Електрически връзки
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Анодизирана алуминиева решетка за EPD 24-4PI

За отвор L = 670 mm x H = 300 mm

Обезвлажнител EPD 24-4PM с шкаф

Технически спецификации

Производителност (при температура на околния 
въздух 26° С и относителна влажност 65%, Tвода 
15° C - номинален въздушен поток): 24 l/ден
Номинален въздушен дебит: 200 m3/h
Температура на входящия въздух (мин. - макс.): 
15-32 °C
Номинален дебит на водата: 220 l/h
Пад на налягането при номинален дебит: 11 kPa
Температура на входящата вода (мин - макс): 
15-19 °C
Захранване: 230 Vac, 50 Hz
Минимална консумирана мощност: 360 W
Хладилен агент (R134a): 260 g
Звуково налягане (макс.) на 1m: 49.2 dB(A)
Нетно тегло: 46 kg

57
3

201,5 721,5

721,5 796

22
9

64
9

Cabinet

F Изход за въздух на 
обезвлажнителя

G Вход за въздух
H  Изпускател (*)
9 Преден панел на шкафа
J Шкаф от MDF

A  Изход за конденз (D = 20 mm)
B Изход за вода (1/2”M)
C Вход за вода (1/2”M)
D Достъп до електрически връзки
E  Панел на електрическото табло

(*)  Отворът се намира зад филтъра, един отвор позволява достъп до 
винт, с който се обезвъздушава хидравличната верига
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Обезвлажнител EPD 26-4PS, вграден или монтиран на стена

Обезвлажнител ECAP 350D-4, вграден или монтиран на тавана

A Достъп до електрически връзки
B Панел на електрическото табло
C Скоба за закрепване (отвор  Ø 6 

mm)
D Входящ въздушен филтър
E Изход за конденз (Ø 19 mm)
F 1/2” F вход за вода 
G 1/2” F изход за вода  
H Отвор
I Вход за въздух
У Изход за въздух

Технически спецификации

Производителност (при температура на околния 
въздух 26° С и относителна влажност 65%, Tвода 15° 
C - номинален въздушен поток): 25,5 l/ден
Номинален въздушен дебит: 250 m3/h
Полезно статично налягане (при номинален въздушен 
поток, с вентилатор на максимални обороти): 65 Pa
Температура на входящия въздух (мин. - макс.): 15-32 °C
Номинален дебит на водата: 220 l/h
Пад на налягането при номинален дебит: 11 kPa
Температура на входящата вода (мин - макс): 15-19 °C
Захранване: 230 Vас. ток, 50 Hz
Максимална консумирана мощност: 360 W
Хладилен агент (R134a): 240 g
Звуково налягане (макс.) на 1m: 49.2 dB(A)
Нетно тегло: 29 kg

Технически спецификации

Производителност (при температура на околния 
въздух 26° С и относителна влажност 65%, Tвода 15° 
C - номинален въздушен поток): 38 l/ден
Номинален въздушен дебит: 350 m3/h
Полезно статично налягане (при номинален въздушен 
поток, с вентилатор на максимални обороти): 40 Pa
Температура на входящия въздух (мин. - макс.): 15-32 °C
Номинален дебит на водата: 380 l/h
Пад на налягането при номинален дебит: 12 kPa
Температура на входящата вода (мин - макс): 15-22 °C
Захранване: 230 Vac, 50 Hz
Максимална консумирана мощност: 590 W
Хладилен агент (R134a): 300 g
Звуково налягане (макс.) на 1m: 51 dB(A)
Нетно тегло: 37 kg

550

154 164

450

645

24
7

15
2

17
9

63
0

30
6

22
4

17
7

� �

�

��

��

�

�

�

�

26
2

70
0

20
1

26
2

697
482

593

308

563
89 414

�

�

�

�

��

�

�

� 

�

�

�

1 Панел на електрическото табло
2 Изход за предварително охладена вода 
(1/2” F)
3 Изход за предварително охладена вода  
(1/2” F)
4 Изход за вода след охлаждане (1/2” F)
5 Вход за вода след охлаждане (1/2” F)
6  Вход за въздух
7 Изход за конденз (Ø 19 mm) 
8 Скоба за закрепване (отвор  Ø 6mm) 
9 Отвор 
У     Изпускане на въздух в околната среда



177

Акустични характеристики на EPD 24-4PM / EPD 24-4PI

Честотен диапазон
 (Hz)

Ниво на звукова мощност (dB)
Обезвлажняване Вентилация

100
125

50.9
53.5

41.4
44.5125 46.4 39.6

160 47.7 37.3
200

250
53.0

53.8
40.2

42.7250 44.8 37.8
315 39.4 33.2
400

500
35.2

39.5
32.0

37.0500 35.6 33.7
630 32.9 30.3
800

1000
31.8

36.2
30.5

35.01000 31.9 31.1
1250 30.3 28.7
1600

2000
27.8

30.9
25.2

28.92000 26.5 25.2
2500 22.3 20.5
3150

4000
20.3

24.5
16.0

17.74000 19.3 11.0
5000 19.4 8.1
6300

8000
18.5

23.6
6.4

8.98000 17.6 5.0
10000 20.0 3.9

db (A) 48.9 40.0

Акустична характеристика на EPD 26-4SI

Честотен 
диапазон (Hz)

Ниво на звукова мощност (dB)
Обезвлажняване Вентилация

Скорост 1 Скорост 2 Скорост 3 Скорост 1 Скорост 2 Скорост 3
100

125
50.9

53.5
48.7

54.5
50.9

58.3
41.4

44.5
44.0

48.8
47.5

53.8125 46.4 50.1 53.5 39.6 44.8 50.3
160 47.7 50.2 55.2 37.3 43.0 48.8
200

250
53.0

53.8
50.7

52.1
52.0

54.0
40.2

42.7
45.2

47.5
50.2

52.4250 44.8 45.3 48.6 37.8 42.4 47.3
315 39.4 40.2 43.2 33.2 37.6 42.3
400

500
35.2

39.5
37.6

42.5
41.1

46.2
32.0

37.0
36.2

41.5
40.6

45.9500 35.6 39.1 42.7 33.7 38.3 42.5
630 32.9 35.7 40.0 30.3 35.0 39.9
800

1000
31.8

36.2
35.9

41
40.3

45.8
30.5

35.0
35.7

40.8
40.4

45.81000 31.9 37.1 41.9 31.1 37.1 42.0
1250 30.3 35.6 40.7 28.7 35.2 40.6
1600

2000
27.8

30.9
32.7

36.1
38.2

41.7
25.2

28.9
32.2

35.8
38.2

41.82000 26.5 31.9 37.7 25.2 31.8 37.7
2500 22.3 28.0 33.9 20.5 27.8 34.0
3150

4000
20.3

24.5
24.9

27.3
30.9

33.2
16.0

17.7
24.4

26.7
30.7

32.94000 19.3 21.6 27.3 11.0 20.6 26.9
5000 19.4 18.9 24.9 8.1 18.9 24.3
6300

8000
18.5

23.6
16.7

20
23.5

26.6
6.4

8.9
17.7

29.7
23.1

26.08000 17.6 14.9 21.4 5.0 18.6 20.7
10000 20.0 13.7 19.7 3.9 29.0 18.9

db (A) 48.9 47.5 51.2 40.0 45.4 50.4
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Производителността като функция от температурата на околната среда, относителната влажност 
и температурата на охладената вода за EPD 24-4PM / EPD 24-4 PI

Околна температура: 26 °C

Литри/денонощие
Относителна влажност

55% 65%

Tвода

21 °C 11.6 12.6
18 °C 13.8 17.9
15 °C 16.7 24.0

Ambient temperature: 24 °C

Литри/денонощие
Относителна влажност

55% 65%

Tвода

21 °C 9.5 12.2
18 °C 10.6 15.2
15 °C 14.3 18.0

Данните са валидни при номинални дебити на въздуха и водата.

Околна температура: 26 °C

Литри/денонощие
Относителна влажност

55% 65%

Tвода

21 °C 14.4 18.7
18 °C 15.4 20.5
15 °C 16.6 25.5

Околна температура: 24 °C

Литри/денонощие
Относителна влажност

55% 65%

Tвода

21 °C 11.4 15.8
18 °C 12.7 17.1
15 °C 13.8 18.1

Данните са валидни при номинални дебити на въздуха и водата.

Производителността като функция от температурата на околната среда, относителната влажност и 
температурата на охладената вода за EPD 26-4SI

Производителността като функция от температурата на околната среда, относителната влажност и 
температурата на охладената вода за  ECAP 350D-4

T охладена вода: 15 °C

T околна Относителна влажност 
на околната среда

Производителност 
[l/day]

26 °C 55% 24.4

26 °C 65% 38.3

Данните са валидни при номинални дебити на въздуха и водата.
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Схема на свързване на EPD 24-4PM / EPD 24-4PI / EPD 26-4SI / ECAP 350D-4

Захранване
230 Vac, 50 Hz

Вентилатор
Обикновено машината се доставя свързана за минимални 
обороти (червен проводник).
В зависимост от типа на системата и пада на налягането в 
тръбопровода има възможност да свържете синия кабел 
вместо червения, така че вентилаторът да работи на средни 
обороти или черния проводник за максимални обороти.
Забележка: Белият проводник е общ и не трябва да се откача, 
като при компресора.

POWER LED (червен)
Показва, че таблото е захранено.

COMPR LED (зелен)
Показва, че компресорът е активен.

ALARM1 LED (жълт) и ALARM2 LED (червен)
Показват с помощта на мигащ код за аномалии в 
обезвлажнителя.

Компресор
Херметичен с еднофазeн асинхронeн двуполюсен мотор, 
свързан с бутален едноцилиндров компресор.

Сонда за температура
Датчици NTC за входа на изпарителя, кондензатора и водния 
кръг.

Предпазител на електронната платка
250 V – 8 A

Одобрение на обезвлажнителя
COM – C2
Нормално с джъмпер при липса на система за управление 
на влажността на въздуха. Машината спира да работи, когато 
контактът между двете клеми се отвори.

Одобрение на вентилатора
COM – C1
Обикновено не се използва, но чрез затваряне на контакта 
е възможно да се включи вентилатора само за да създаде 
принудително движението на въздуха.

All (алармено реле)
Аларменото реле е нормално отворено; в случай на аномалия 
контактът се затваря. Възможно е да се направи контакта 
нормално затворен чрез премахване на моста, наречен NC/NO 
на електрическата платка.

bianco - comune
sonda condensatore

S3        S2       S1

sonda evaporatore

sonda acqua

VENTILATORE

COMPRESSORE

PE

230 V    50Hz

nero - vel. max

blu - vel. med

rosso - vel. min

marrone
blu

1,5 microF

NC / NO

D/A

POWER COMPR ALARM1 ALARM2

CO
M

C1 C2

Бял - общ

Кафяв

Компресор

Вентилатор

Сонда за конденз

Сонда за вода

Сонда на изпарителя

Син

Черен - макс. обороти

Син - средни обороти

Червен - минимални обороти
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Обезвлажнителят ECAP 350RD-4/500RD-4 е машина за 
монтиране на тавана, канален тип и е проектирана като част от 
система за охлаждане с  лъчисти панели.
Устройството използва наличието на охладен въздух в 
системата (15-20 °С) за обезвлажняване на въздуха с по-висока 
ефективност в сравнение с един обикновен обезвлажнител, 
като изхвърля въздуха с температура, не по-висока от 
температурата на входящия въздух.
Освен това машината има възможност чрез електрическо 
управление да разсее топлината, създадена от охладителната 
система директно в охладената вода, като по този начин 
охлажда изходящия въздух, който интегрира охлаждането на 
лъчистите панели.

Експлоатация
ECAP 350RD-4/500RD-4 използва охладена вода с температура  
15-18 °C, която се намира в системата с лъчистите панели за 
първоначално охлаждане на въздуха.
Използването на студен въздух за предварително охлаждане 
на въздуха е от съществено значение за ефективността на 
процеса, тъй като по този начин е възможно: да се обработи 
външния въздух и да се доведе до подходяща температура 
за обезвлажняваща обработка в охлаждащия цикъл; да се 
сведе до минимум използването на електрическа енергия от 
страна на хладилния компресор. Процесът на обработка на 
въздуха варира в зависимост от това дали искате да получите 
неутрален изходящ въздух или охладен изходящ въздух по 
отношение на входящата температура.

Работа с неутрален въздух (обезвлажняване без охлаждане)

На Фиг. 1 схематично е показана работата на машината с 
неутрален въздух: въздухът, който се  филтрира през частта 
(1), е предварително охладен през  топлообменник с охладена 
вода (2). Въздухът се изсушава, като минава последователно 
през оребрената  серпентина на охлаждащия кръг: в първата 
серпентина (3) се извършва реалното обезвлажняване, 
във втората (6) се извършва последващо нагряване поради 
разсейването на топлината, получена от компресора. 
Електромагнитният вентил (10) е отворен, а електромагнитният  
вентил (13) е затворен.

 

Фиг. 1 
Изходящият въздух е неутрален по отношение на температурата 
на входа на машината; това се постига чрез регулиране с 
ръчния вентил (11), калибриран в завода, и минимален дебит 
на вода в пластинчатия топлообменник (5), който премахва 
излишната топлина.
Оребреният топлообменник (7) действа като акумулатор на 
охлаждащата течност и има минимален ефект в този режим. 

В този режим машината може да работи дори при отсъствие 
на вода, но без предварително охлаждане и разсейване на 
топлината, изходящият въздух ще има по-висока температура 
от входящия.

Комбинирана работа (обезвлажняване с охлаждане)

Комбинираната работа е показана схематично на Фигура 
2. В този режим електромагнитният вентил е затворен (10) 
и един термоелектрически вентил се отваря (13), за да 
включи пластинчатия  топлообменник на пълен капацитет; 
акумулаторът (7) се изпразва през капилярната тръба (12) и 
течността се събира в кондензатора. Когато последният се 
напълни с течност, разсейването на топлината се прекратява 
и тя изчезва почти напълно в топлообменника (5), в който 
охладената вода тече свободно: изходящият въздух е изсушен 
и охладен.

Фиг. 2

 

Комбинираната работа е възможна само когато се подава 
охладена вода.

Конструкция
•  Структура: изработена е от поцинковани стомани листове, 

покрити със звукоизолиращ пласт от отворена клетъчна 
полиуретанова пяна. Вътре се намират оребрените 
серпентини за обработка на въздуха, охлаждащия кръг 
за обезвлажняване, вхоядщия въздушен филтър, съдът за 
конденз, вентилаторът и електрическото табло за контрол и 
управление.

•   Филтърна секция: филтрираща структура от поцинкована 
стомана тип G3,  филтърът може да се сваля от всички страни 
на машината.

•  Охладителен кръг: изработен от медни тръби, серпентини 
от медни тръби с алуминиево оребрение, водно-фреонов 
топлообменник, изработен от запоени ламаринени листове 
от неръждаема стомана. Алтернативен хладилен компресор 
с бутало (ECAP 350RD-4) или ротационен (ECAP 500RD-4); 
филтър за влажност, термостатичен разширителен вентил, 
вентил включено/изключено в кръга за  промяна на режима 
на работа.

•  Хидравличен кръг: изработен от медни тръби, серпентини 
от медни тръби с алуминиево оребрение за предварителна 
обработка на въздуха, пластинчат  топлообменник за 
охлаждане на охлаждащата течност, вентил за включване/ 
изключване за промяна на режима на работа.

•  Вентилатор: Центробежен с лопатки обърнати напред, двоен 
вход с директно свързан мотор със 6 скорости; скоростите 
могат да се конфигурират чрез избиране на проводниците, 
които да бъдат свързани към захранването.

Dumy Floor
Интегрирани, вградени и монтирани на тавана обезвлажнители
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Обезвлажнител ECAP 350RD-4

Обезвлажнител ECAP 500RD-4

A  Панел на електрическото табло
B Изход за предварително охладена вода 

(1/2” F)
C Вход за предварително охладена вода 

(1/2” F)
D Изход за вода след охлаждане  (1/2” F)
E Вход за вода след охлаждане (1/2” F)
F  Вход за въздух
G Изход за конденз (Ø 19 mm)
H Скоба за закрепване (отвор Ø 6mm)
I Отвор
У Изход за въздух

Технически спецификации

Производителност (*): 38.3 l/ден
Въздушен дебит (номинален): 350 m³/h
Полезно статично налягане (max) 40 Pa
Температура на входящия въздух (мин. 
- макс.): 15 - 35 °C
Общ охлаждащ капацитет (*): 2230 W
Чувствителен капацитет на охлаждане  
(*): 1524 W
Дебит на въздуха (номинален): 400 l/h
Пад на налягането на водата: 12 kPa
Температура на входящия въздух (мин. 
- макс.): 15 - 22 °C
Електрозахранване: 230 V~ / 50 Hz
Макс. консумирана мощност: 590 W
Хладилен агент (R134a): 0.58 kg
Звуково налягане (макс.): 1m 51 dB(A)
Нетно тегло: 41 kg
(*) Състояние на входящия въздух: 26°C; 65% 
отн. влажност; температура на входящата вода 
15°C; номинален дебит на въздуха

Технически спецификации

Производителност (*): 60,1 l/ден
Въздушен дебит (номинален): 500 m³/h
Полезно статично налягане (max) 60 Pa
Температура на входящия въздух (мин. 
- макс.): 15 - 35 °C
Общ охлаждащ капацитет (*): 3370 W
Чувствителен капацитет на охлаждане 
(*): 2260 W
Дебит на въздуха (номинален): 550 l/h
Пад на налягането на водата: 16 kPa
Температура на входящия въздух (мин. 
- макс.): 15 - 22 °C
Електрозахранване: 230 V~ / 50 Hz
Максимална консумирана мощност: 
750 W
Хладилен агент (R134a): 0.77 kg
Звуково налягане (макс.): 1m 53 dB(A)
Нетно тегло: 52 kg

(*) Състояние на входящия въздух: 26°C; 65% 
отн. влажност; температура на входящата вода 
15°C; номинален дебит на въздуха

Външна батерия

Общ охлаждащ капацитет (1):
2020 W
Чувствителен охлаждащ 
капацитет (1): 1572 W
Топлинна мощност (2): 2250 W
Пад на налягането на водата (2): 
14 kPa

(1) (*) Състояние на входящия въздух: 
27 °C, 48% отн. влажност; температура 
на входящата/изходящата вода  7/12 °C;
номинален дебит на въздуха

(2) Температура на входящия въздух: 
20°C, ;  температура на входящата/
изходящата вода  45/40°C;
номинален дебит на въздуха

Външна батерия

Общ охлаждащ капацитет (1):
3190 W
Чувствителен охлаждащ 
капацитет (1): 2400 W
Топлинна мощност (2): 2050 W
Пад на налягането на водата (2): 
23 kPa

(1) (*) Състояние на входящия въздух: 
27 °C, 48% отн. влажност; температура 
на входящата/изходящата вода  7/12 °C;
номинален дебит на въздуха

(2) Температура на входящия въздух: 
20°C, ;  температура на входящата/
изходящата вода  45/40°C; номинален 
дебит на въздуха
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A  Панел на електрическото табло
B Изход за предварително охладена вода 

(1/2” F)
C Вход за предварително охладена вода 

(1/2” F)
D Изход за вода след охлаждане  (1/2” F)
E Вход за вода след охлаждане (1/2” F)
F  Вход за въздух
G Изход за конденз (Ø 19 mm)
H Скоба за закрепване (отвор Ø 6mm)
I Отвор
У Изход за въздух
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Производителността като функция от температурата на околната среда, относителната влажност и 
температурата на охладената вода за  ECAP 350D-4

Характеристики на въздушния дебит за  ECAP 350RD-4

T охладена вода: 15 °C

T околна Относителна влажност 
на околната среда

Производителност
[l/day]

26 °C 55% 24.4

26 °C 65% 38.3

Данните са валидни при номинални дебити на въздуха и водата.

Обороти 1 
(мин.)
Обороти 2 
(средни)
Обороти 3 
(макс.)

Air flow Q [m3/h]
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Производителността като функция от температурата на околната среда, относителната влажност и 
температурата на охладената вода за ECAP 500RD-4

T охладена вода: 15 °C

T околна Относителна влажност 
на средата

Производителност 
[l/day]

26 °C 55% 37.6

26 °C 65% 60.1

Данните са валидни при номинални дебити на въздуха и водата.

Характеристики на въздушния дебит за ECAP 350D-4

Дебит на въздуха Q [m3/h]

По
ле
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о 
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a]

Макс. обороти
Средни обороти
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Схема на свързване на ECAP 350RD-4

Захранване
230 Vac, 50 Hz

Вентилатор
Вентилаторът е снабден с трансформатор с 6 позиции за избор 
на най-подходящото положение в зависимост от пада на 
налягането в кръга.
Контролерът променя оборотите на вентилатора, когато 
работи в експлоатационен режим, за да нагнетява по-голямо 
количество въздух.
Двете скорости (нормална и комбинирана) са настроени 
фабрично; обаче в зависимост от типа на системата и пада 
на налягането в тръбопровода е възможно да се променят 
оборотите на вентилатора, чрез свързване на клемите "FAS-
TON" на изходящите проводници на електронната платка в 
друго положение.
Положение 1 на трансформатора отговаря на максимални 
обороти, положение 6 отговаря на минимални обороти.

POWER LED (червен)
Показва, че таблото е захранено.

COMPR LED (зелен)
Показва, че компресорът е активен.

ALARM1 LED (жълт) и ALARM2 LED (червен)
Показват с помощта на мигащ код за аномалии в 
обезвлажнителя.
      
Компресор
Възвратно-постъпателен тип с бутало

Легенда
1 Компресор
2 Вентилатор
3  Електромагнитен вентил за 

управление на охлаждащия 
кръг

4  Електромагнитен вентил за 
управление на водния кръг

5  Автотрансформатор за 
изменение на оборотите на 
вентилатора

6 Сонда NTC на изпарителя
7 Сонда NTC на водния кръг
8  Превключвател за максимално 

налягане на хладилния агент
9 Дисплей

COM – C2    ОДОБРЕНИЕ НА ОБЕЗВЛАЖНИТЕЛЯ
Нормално с джъмпер при липса на система за регулиране на 
влажността на въздуха. Машината спира да работи, когато 
контактът между двете клеми се отвори.

COM – C1    ОДОБРЕНИЕ НА ВЕНТИЛАТОРА
Обикновено не се използва, но чрез затваряне на контакта 
е възможно да се включи вентилатора само за да създаде 
принудително движението на въздуха.

COM – C3    ОДОБРЕНИЕ ЗА РЕЖИМ НА ИНТЕГРИРАНЕ
Чрез затваряне на контактите е възможно да се активира 
режима на интегрирана работа.

All (алармено реле)
Аларменото реле е нормално отворено; в случай на аномалия 
контактът се затваря. Възможно е да се направи контакта 
нормално затворен, чрез премахване на моста, наречен NC/
NO на електронната платка.

POWER COMPR ALARM1 ALARM2

 

червен
черен

бял

ОБЩ
ВЕНТИЛАЦИЯ 
ОБЕЗВЛАЖНЯВАНЕ 
ИНТЕГРИРАНЕ
НЕ Е ИЗПОЛЗВАН
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Схема на свързване на ECAP 500RD-4

Захранване
230 Vac, 50 Hz

Вентилатор
Контролерът променя оборотите на вентилатора, когато 
преминава от режим на неутрален въздух към комбиниран 
режим на работа, за да нагнетява по-голямо количество въздух. 
Двете скорости (нормална и комбинирана) са настроени 
фабрично; минимални обороти (червен проводник) за работа 
с неутрален въздух и максимални обороти (черен проводник) 
за комбиниран режим на работа.
В зависимост от типа на системата и пада на налягането в 
тръбопровода е възможно да се променят оборотите на 
вентилатора, чрез свързване на синия проводник вместо 
черния (за намаляване на въздушния дебит в комбиниран 
режим), или вместо червения проводник (за увеличаване на 
въздушния дебит при работа с неутрален въздух).

POWER LED (червен)
Показва, че таблото е захранено.

COMPR LED (зелен)
Показва, че компресорът е активен.

ALARM1 LED (жълт) и ALARM2 LED (червен)
Показват с помощта на мигащ код за аномалии в 
обезвлажнителя.

Компресор
Възвратно-постъпателен тип с бутало

COM – C2   ОДОБРЕНИЕ НА ОБЕЗВЛАЖНИТЕЛЯ
Нормално с джъмпер при липса на система за управление 
на влажността на въздуха. Машината спира да работи, когато 
контактът между двете клеми се отвори.

COM – C1   ОДОБРЕНИЕ НА ВЕНТИЛАЦИЯТА
Обикновено не се използва, но чрез затваряне на контакта 
е възможно да се включи вентилатора само за да създаде 
принудително движението на въздуха.

COM – C3   ОДОБРЕНИЕ ЗА РЕЖИМ НА ИНТЕГРИРАНЕ
Чрез затваряне на контактите е възможно да се активира 
режима на интегрирана работа.

All (алармено реле)
Аларменото реле е нормално отворено; в случай на аномалия 
контактът се затваря. Възможно е да се направи контакта 
нормално затворен чрез премахване на моста, наречен NC/NO 
на електронната платка.

Легенда

1 Вентилатор

2 Компресор

3  Електромагнитен вентил за 
управление на водния кръг

4  Електромагнитен вентил за 
управление на охлаждащия 
кръг

5 Сонда NTC на изпарителя

6 Сонда NTC на водния кръг

7  Превключвател за 
максимално налягане на 
хладилния агент

8 Дисплей

POWER COMPR ALARM1 ALARM2

bianco - comune

nero - vel. max

blu - vel. med

rosso - vel. min

Бял 

Черен - Макс. скорост

Син - Средна скорост

Червено - Мин. скорост





Изключителен представител за България:

Екотерм Проект ЕАД

Регионален представител:ХАСКОВО 6300
бул. “Съединение” 67
тел.: 038 60 30 44
факс: 038 60 30 45
e-mail: office_haskovo@ecotherm.bg

СОФИЯ 1592
ул. “Неделчо Бончев” 10
тел.: 02 978 39 90
факс: 02 978 07 44
e-mail: office_sofia@ecotherm.bg 

ПЛЕВЕН 5800
Западна Индустриална зона
Складова база “Лабиринт”
тел.: 064 98 00 97
e-mail: office_pleven@ecotherm.bg

www.emmeti.bg
www.ecotherm.bg

 
Пазете околната среда!

За правилното рециклиране, различните материали трябва да бъдат събирани разделно, в зависимост от действащите норми. 

Авторското право принадлежи на Emmeti Spa.
Всички права са запазени. Тази публикация и нейното съдържание не могат да бъдат възпроизвеждани или публикувани 

без писменото разрешение на Emmeti Spa.
Данните, съдържащи се в тази публикация, са обект на промяна във всеки момент, според технически и търговски изисквания.

Emmeti Spa не носи отговорност за евентуални грешки или неточности.

ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ ЕАД -  гр. Хасково
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