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Wavin CW-90
A CW-90 műanyag méhsejtes rendszer közvetlen utódja a korábbi
fémhálóra rögzített aktív betonos fűtő/hűtő megoldásunknak.
Magas teljesítménye miatt a legtöbb esetben önmagában képes
lefedni az adott helyiségek hűtési/fűtési igényeit.
A Wavin CW-90 kiválóan alkalmazható a jelenlegi monolit födém
rendszereknél. A magas teljesítményének és gyors reakcióide-

Többrétegű cső (20 x 2,25 mm) 100 m-es

jének köszönhetően megfelel a mai modern épületekkel szem-

tekercsben.

ben támasztott legmagasabb komfortigényeknek. A modulok
közvetlenül a zsaluzatra vannak elhelyezve, amely biztosítja a
legmagasabb hőátadás.
A panelek szerkezeti magassága kb. 31 mm, a csővezeték
és a zsaluzat közötti távolság pedig megközelítőleg 5 mm. A
modulok szélessége és hossza az épület alaprajzától függ. A
panelek mindigaz adott épületre, egyedileg kerülnek legyártásra.
A kiviteli és gyártmány tervek kialakításával kapcsolatban
minden esetben forduljon a kollégáinkhoz!
Megjegyzés:

Szigetelt többrétegű cső (20 x 2,25 mm,

A műanyag moduloknak nincsen épületszerkezeti tartó funkci

9 mm-es szigeteléssel) 50 m-es tekercsben.

ója. Kizárólag a mennyezeti hűtő/fűtő csőrendszer rögzítésére
szolgál.

Wavin préskötéses szűkítő
idom (20 x 12 mm).

Wavin CW-90 (oxigéndiffúzió-mentes csővel)
A rendszer leggyakrabban használt panelméretei:
913 x 1240 mm

913 x 3660 mm

913 x 1530 mm

913 x 3955 mm

912,5 x 1850 mm

913 x 4270 mm

Wavin préskötéses T-idom
(20 x 12 x 20 mm).

913 x 2135 mm
913 x 2450 mm

913 x 4545 mm

913 x 2745 mm

913 x 4875 mm

913 x 3060 mm

913 x 5170 mm

913 x 3345 mm
Panelek magassága: 31 mm egységenként.
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Panelek elhelyezése
1. A paneleket közvetlenül a zsaluzatra kell rakni.

2. A panelméretek a kiviteli terveken, és a legyártott és a hely
színen lévő darabokon is fel vannak tüntetve. A bekötő
1“-os osztó-gyűjtő 2-12 körös méretig, kézi légtelenítővel

csővezeték hossza különbözik az egyes panelek esetében,

(fém kivitelnél), körönkénti átfolyásmérővel,

amelyet szintén jelzünk az említett helyeken. Ezáltal minden re-

műanyag vagy fém kivitelben.

giszter egyértelműen beazonosítható, a helyük pontosan meghatározható. A panelek mindig az adott projektre szükséges
darabszámmal és mérettel kerülnek legyártásra. Amennyiben
valamelyik modul teljes mértékben nem felismerhető, például
címkéje sérült, kérjük, jelezze felénk!
Fontos:, hogy a műanyag csővezetékekkel 5°C alatt tilos
dolgozni!
3. A paneleket a négy sarkuknál rozsdamentes szöggel (40mm)
kell rögzíteni az oldalirányú elmozdulás ellen. A fixáláshoz fura-

S1 Zsaluzáskikönnyítő elem

tok találhatóak a méhsejt szerkezetén.

A bekötő csővezeték átvezetésére födémből.
(H: 300 mm, Sz: 40 mm, M: 37 mm)

Ezt követően a betonkikönnyítő elemeket kell elhelyezni a terv
nek megfelelő irányban és pozícióban a födémen. Első lépésként
fúrjunk 13mm-es furatokat a kikönnyítő elemek egyik oldalára,
majd rögzítsük őket a födémen.
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Ezután a panelek és a kikönnyítő elem közötti bekötőszakaszt

A panelek elhelyezése után következhetnek az egyéb szakági

vezessük el a tervnek megfelelő nyomvonalon, az egyenes

feladatok.

szakaszokban védőcsőben. A védőcsövezést kb. 1,5 méterenként megszakítva, rögzítsük a bekötő csővezetéket a zsa-

Célszerű a villanyszerelési elemeket a felület hűtő/fűtő panelek-

luzathoz.

hez igazítani. Amennyiben a panel csővezetéke akadályozza pl. egy süllyesztett lámpa elhelyezését, a csővezeték a

Fontos, hogy a csővezeték minden esetben a beton

regiszterből kipattintható és néhány centivel odébb újra bepat-

kikönnyítő végéig elérjen (a ki nem fúrt oldalig), valamint

tintható. Jelentősebb módosítás előtt vegye fel a kapcsolatot

a cső végén a zárókupak maradjon felhelyezve!

a Wavin munkatársaival! Későbbi fúrásokhoz (pl. csillár elhelyezés) célszerű jeleket, jelöléseket elhelyezni a zsaluzaton (pl.
kupak, vagy jelölő festék), hogy az elkészült födémben húzódó
csőkígyókat később ne fúrják el!
A paneleket minden esetben Tichelmann-elv szerint kell az
osztó-gyűjtőre csatlakoztatni. (Az előremenő vezeték első panelje, a visszatérő vezeték utolsó panelje kell legyen.)

Amennyiben a fenti munkafolyamatokkal végeztünk, akkor a
rendszer szerelésének első részének végéhez értünk, a munka
terület a szerkezetépítők és/vagy villanyszerelők részére vissza
adható. Nyomáspróba, és egyéb gépészeti szerelések csak
később, a födém elkészülte után következnek.

A csatlakozó vezeték (20x2,25) nyomvonalánál törekedjünk arra,
hogy a lehető legrövidebb legyen.
A préskötéseket gyorsan és egyszerűen ki tudjuk alakítani kézi/
akkumulátoros vagy hálózati szerszámmal.
Az osztó-gyűjtők beépítése többféle módon lehetséges.
Elhelyezhetők oldalfalon, a mennyezeten, vagy akár fejjellefelé is. Minden esetben mikrobuborék leválasztók beépítését
javasoljuk az osztó-gyűjtők elé az előremenő ágban. Egyrészt
üzembehelyezés során segíti a rendszer légtelenítését, majd az
üzemelés első 1-2 hetében segíti a rendszerbe ragadt maradék
levegő távozását. A panelekben maradó levegő a rendszer teljesítményét csökkenti, az egyes panelekben a víz áramlását akár
teljesen megakadályozhatja!
A panel járható felületet képez, így betonvas szerelés

Fontos, hogy a mikrububorék leválasztó csak egy irány

során rá lehet lépni, azonban az elhelyezett műanyag

ban építhető be, elforgatni TILOS!

csővezeték közelében flexelni, hegeszteni TILOS!
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Feltöltés előtti nyomáspróba levegővel

Feltöltés

Mielőtt feltölti a rendszert vízzel, egy levegős nyomáspróbát

Feltöltés előtt a rendszert az előző pontban említett eljárást

célszerű elvégeznie. Az eljárás segíteni fogja a szivárgások

szükséges elvégeznie. Ehhez lágyított, vagy inhibtor folyadékot

megtalálásában anélkül, hogy a folyadék bármilyen kárt okozna.

ajánlatos használnia.

Eljárás:

A rendszert ajánlott lágyított, vagy inhibtor folyadékot tartalmazó

Csatlakoztasson egy nyomásmérőt a rendszerhez.

vízzel feltölteni. (Mértékadó szempont a hőtermelő gyártói elő

Kompresszorral helyezze nyomás alá a rendszert. Majd

írása.)

töltse fel, amíg a nyomás eléri a maximális üzemelési
nyomásnak a kétszeresét (de ne legyen 5 barnál alacso

A rendszer vízzel való feltöltése:

nyabb)..

Zárja el az összes kört..

Ha a nyomás túlságosan lassan emelkedik, az szivárgást

Csak azt a részt nyissa meg, amelyiket fel akarja tölteni.

jelenthet. Találja meg a szivárgás okát, és javítsa ki.

Ellenőrizze, hogy az összes szelep nyitott állapotban van.

Olvassa le a nyomást a nyomásmérőről, és jegyezze le.

Csatlakoztasson szivattyút a rendszerhez.

Várjon körülbelül 24 órát (DIN 18380).

Töltse fel vízzel a rendszert, és keringtesse nagy sebesség-

Olvassa le a nyomást a nyomásmérőről.

gel, hogy a levegő eltávozhasson a rendszerből.
Állítsa be a rendszert 1 bar nyomásra.

Amenyiben a nyomáskülönbség nagyobb, mint 0,2 bar, át kell

Zárja el a rendszert, és kapcsolja le a szivattyút.

néznie a rendszert az esetleges szivárgás miatt.
Fontos:
Figyelem:

A teljes rendszer feltöltését minden esetben osztónként kell

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hőmérsékletváltozások kihat-

elvégezni! Az osztó-gyűjtőkön található töltő-ürítő csapok segít-

nak a nyomásra. Olyankor végezze el a nyomáspróbát tesztet,

ségével, körönként, lassan kell a feltöltést elvégezni, hogy a

amikor a környezet hőmérséklete lehetőleg nem változik.

regiszterekben lévő levegőt a lassú víz maga előtt kitolhassa.

Amennyiben lehetséges, végezzen további teszteléseket a helyi

Töltőszivattyú előírások:

törvények, szabályok szerint.

Elektromos keringtető (230/115 V - 50 Hz)

További információ: DIN18380.

Térfogatáram: 9 liter/perc
Nyomás: 2-25 bar, fokozatosan emelkedő
Tipp:
A művelet felgyorsítása érdekében a rendszer feltöltése előtt
ne szerelje fel a termoelektromos fejeket. Kézzel nyissa meg és
zárja el a köröket.
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Nyomáspróba

Helyiségenkénti hőmérséklet szabályozás,
páratartalom érzékelés

A rendszer feltöltése után nyomáspróbát kell végezni, amely
segít a szivárgások megtalálásában.

A szobahőmérséklet-szabályzó lehetővé teszi, hogy a felhasz
náló minden helyiségben különböző hőmérsékletet állítson

Eljárás:

be. Szabványos termosztátokat is lehet használni a Wavin

Csatlakoztasson egy nyomásmérőt a rendszerhez.

Tempower CW-90 rendszerhez.

Kompresszor segítségével töltse fel a rendszert, amíg a
nyomás eléri a maximális üzemelési nyomásnak a kétszere-

Mivel a Wavin CW-90 a szokásos hűtő-fűtő rendszerektől

sét (de soha ne legyen 5 barnál alacsonyabb).

eltérő elv szerint működik, ne feledje a következőket:

Ha a nyomás túlságosan lassan emelkedik, az szivárgást

Azonos komfortszint eléréséhez a különböző helyiségekben

jelezhet. Találja meg a szivárgás okát, és javítsa ki.

különböző hőmérsékletbeállításokra lehet szükség.

Olvassa le a nyomást a nyomásmérőről, és jegyezze le.

Mivel a rendszer gyorsabban reagál, mint a hagyományos

Várjon körülbelül 24 órát (DIN 18380).

padlófűtés, a keverő szelepek jelleggörbéje különböző

Olvassa le a nyomást a nyomásmérőről. Amenyiben a

lehet.

nyomáskülönbség nagyobb, mint 0,2 bar, át kell néznie a
rendszert, hogy szivárog-e.

A harmatpont érzékelő arra szolgál, hogy a levegő páratartalma
ne csapódjon ki a csöveken és a modulokon. A CW-90-es

Figyelem:

rendszereknél a legtöbb esetben nem használunk harmatpont

A hőmérsékletváltozás kihat a nyomásra. A várakozási idő

érzékelőt, aminek két oka van:

alatt — miközben a rendszer nyomás alatt van — a külső

Az általunk forgalmazott DRT-200 termosztát rendelkezik

hőmérséklet lehetőleg ne változzon.

beépített hőmérséklet és páratartalom érzékelővel.

További információkért tanulmányozza a DIN 18380 szabványt.

denzáció nem jelent veszélyt a felületre.

A betonnak jelentős vízelnyelő képessége van, így a kon-

A sikeres nyomáspróba után a gépészeti tervnek megfelelően
az osztó-gyűjtők és az egyes körök beszabályozása szükséges!
Az osztókra jutó pontos vízmennyiség a statikus beszabályozó
szelepekkel beállíthatóak. A körönkénti vízmennyiségeket pedig
az egyes körökre jutó fűtőfelületek nagyságának arányában kell
beállítani!
Nyomáspróba jegyzőkönyv!
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Szereléshez szükséges szerszámok

MP és PB csővágó

Kézi présszerszám K1 csőhöz

20-as K1 cső kalibráló tüske

K1 akkumlátoros présszerszám
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Jegyzetek
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Jegyzetek
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A Wavin felületfűtő és -hűtő rendszer az épületen belüli hőmérséklet
szabályozás meghatározó megoldása. Garantálja a komfortos hőérzetet
radiátorok és légkondícionáló gépek használata nélkül. Alkalmazása
nagy mértékű rugalamasságot és szabadságot biztosít az építészek
számára a tervezés során, így minden minden típusú projekt esetén
megállja helyét, beleértve a környezettudatos fejlesztéseket is.
Wavin Felületfűtés és -hűtés
Energiahatékony
Nagyobb tervezői szabadság
Költséghatékony
Gyors reakcióidő
Komfortos épületen belüli hőmérséklet

Wavin Hungary Kft.
2072 Zsámbék
Új gyártelep, Pf. 44.
Telefon +36 23 566 000
Web www.wavin.hu
E-mail wavin@wavin.hu

www.wavin.hu

Solutions for Essentials

0514 14-143

A Wavin folyamatos termékfejlesztési programot működtet, ezért
fenntartja a jogot arra, hogy külön értesítés nélkül módosítsa vagy
kiegészítse a termékspecifikációit. A jelen kiadványban szereplő összes
információt jóhiszeműen és abban a meggyőződésben közöljük,
hogy azok a nyomdába adás időpontjában pontosak. Mindazonáltal
semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges hibákért, hiányokért
vagy hibás feltételezésekért. A felhasználóknak meg kell győződniük
arról, hogy a termékek megfelelőek az előirányzott célra és alkalmazási
területre.

A Wavin olyan rendszereket kínál ügyfeleinek, amelyek a mindennapi élethez
elengedhetetlenek. Legyen szó biztonságos ivóvízellátásról, környezettudatos
esővízkezelésről és szennyvízelvezetésről, vagy akár energiahatékony
felületi fűtő/hűtő rendszerekről. A biztos nemzetközi háttér, az erős piaci
jelenlét, az innováció iránti elkötelezettség, valamint a magas szintű műszaki
támogatás mind-mind olyan érv, amely a Wavin mellett szól a vásárlási döntés
meghozatala során. Termékeink folyamatosan teljesítik a legmagasabb szintű
fenntarthatósági követelményeket, valamint támogatjuk ügyfeleinket céljaik
megvalósításában.

