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1. WSTĘP
Przyjemny wpływ promieniowania słonecznego odczuwamy nawet zimą przy temp. -10oC.
Uczucie ciepła znika w momencie zachmurzenia nieba.
Dawniej do ogrzewania pomieszczeń stosowano piece, kominki, piece kaflowe , które
przekazują ciepło za pomocą promieniowania. Rozpowszechnienie się nowego, wygodniejszego systemu centralnego ogrzewania, zepchnęło na drugi plan powyższe sposoby, choć w
ostatnim czasie stały się one ponownie obiektem zainteresowania.
W dzisiejszych czasach dokonano wielu prób wynalezienia nowoczesnych systemów grzewczych wykorzystujących metodę orurowania ścian. Takim właśnie jest system grzewczy
promieniujący. W 1974 r., z inicjatywy dr Macskasy Arpada, w ośmiu mieszkaniach na
osiedlu Ujpalota został zrealizowany system grzewczy ścienny tzn. w panelach zostały umieszczone węże stalowe, zasilane z centralnego ogrzewania. System ten działa do dnia dzisiejszego ku zadowoleniu mieszkańców.
Od czasu rozpowszechnienia się podłogowego systemu grzewczego, wielu z projektantów
uzupełniało brakujące ciepło, przy pomocy dodatkowych źródeł ciepła w postaci orurowania ściennego. Kiedy w Europie zachodniej badano rozwój zagadnień grzewczych, zwracano
dużą uwagę na poczucie komfortu odbiorców, na oszczędne wykorzystanie energii, ochronę
zdrowia, estetyczną i nowoczesną technologię montażu, wtedy ogrzewanie ścienne ponownie
znalazło się na czołowym miejscu.
Nieustannie rosnące ceny energii, zmuszają inwestorów aby wybierali konstrukcje budynków o coraz lepszych właściwościach termicznych (ściana zewnętrzna, konstrukcja dachowa, konstrukcja podłogowa, stolarka okienna) , dlatego też grzewczy system ścienny staje
się coraz bardziej aktualny. Dzięki dobrej izolacji, znacząco spada zapotrzebowanie na
uzupełnienie ciepła, które można rozwiązać za pomocą niskotemperaturowemu systemowi ogrzewania ściennego MEDITHERM®, umieszczonemu pod tynkiem po wewnętrznej
stronie ścian zewnętrznych. Gdy nie mamy do dyspozycji odpowiedniej ilości ścian
zewnętrznych, to z punktu widzenia przekazu ciepła, możemy wykorzystać każdą inną
powierzchnię jak np. podłogę, sufit, spadki dachowe, dzięki czemu instalowanie kaloryferów staje się zbędne.
Ochronę systemu grzewczo-chłodzącego do ścian, podłóg i sufitów MEDITHERM® zapewnia uzyskany na ten system patent wydany przez Węgierskie Biuro Patentowe dnia
19.02.1996 r pod nr rejestrowym 786, na podstawie zgłoszenia w dniu 10.07.1995 r. nr
U 95 00190.
Właścicielami patentu są: Denes Szigetvari i
Gabor Mottl.
Zgłoszenie ochrony znaku patentowego MEDITHERM® zostało złożone do węgierskiego
Urzędu Patentowego w dniu 07.11.1997 r pod nr M 95 02164 i zostało wpisane do rejestru
patentowego pod nr 147 567.
Spółka Akcyjna Budowlano-Innowacyja do Spraw Kontroli Jakości w dniu 20.01.1998 r
pod nr A-96/1997 wydała Budowlaną Aprobatę Techniczną nao zastosowanie grzewczochłodzącego, ścienno-podłogowo-sufitowego systemu MEDITHERM®.
Właścicielem systemu MEDITHERM® jest spółka Szikra Epuletgepeszeti Kft. (1193 Budapest, Derkovits Gyula ut. 53, tel./fax: 280-0812, 280-3588, 0620982-3560, 06-30-9919607, którą zarządza dyrektor Denes Szigetvari.

Od momentu rozpoczęcia stosowania systemu MEDITHERM®, tj. od 1994 r., na terenie
Węgier zostało wykonane ok. 1000 inwestycji. Większość z nich to domy jednorodzinne,
ale system ten możemy znaleźć także w domach wielorodzinnych, biurowcach, pływalniach,
przychodniach lekarskich, kościele, urzędzie stanu cywilnego, w budynku dla słoni w zoo
oraz przy wielu zjazdach garażowych. W wielu miejscach, oprócz ogrzewania, zostały
wykonane także systemy chłodzące. 40% wykonanych inwestycji, znajduje się na terenie
Budapesztu i województwa Peszt, pozostałe są rozrzucone po terenie całego kraju. Wiele
inwestycji zostało wykonanych poza granicami kraju, w tym m. in. na terenie Polski.
Naszym celem jest szerokie rozpropagowanie systemu MEDITHERM® wśród inwestorów,
handlowców, projektantów i wykonawców. W celu należytego wykonania systemu służymy wszelką pomocą oraz informacją dla zainteresowanych.
Informacje dot. projektowania można uzyskać od firmy HADWAO S.C., 04-641
Warszawa, ul. Kosynierów 27, tel. (0 22) 815 32 67, fax (0 22) 812 69 30,
e-mail meditherm@hadwao.com, www hadwao.com.

1.1 System MEDITHERM®
System MEDITHERM® przeznaczony jest przede wszystkim do umieszczenia na wewnętrznych stronach ścian zewnętrznych, ale można go również umieścić w podłodze, na sufitach
oraz jakiejkolwiek będącej do dyspozycji powierzchni. System składa się z wężyków
grzewczych ( registrów ), które połączone są izotermicznymi rurami zasilająco-zbiorczymi
znajdującymi się w podłodze. Zgodnie z technologią registry zostają otynkowane.
Rurki registrów MEDITHERM® mają średnicę zewnętrzną 6 mm, wewnętrzną 4 mm i niezależnie od sposobu ułożenia dają możliwość wyeliminowania problemów odpowietrzania.
Rury zasilająco - zbiorcze MEDITHERM® mają średnicę zewnętrzną 20 mm a wewnętrzną
16 mm.
Registry i rury zasilająco - zbiorcze MEDITHERM® oraz kształtki wyprodukowane są z granulatu kopolimery PE (PEOC), produkowanego przez amerykańską firmę Dow pod symbolem DOWLEX 2344E, przez Villamossigetelo es Muanyaggyar na podstawie ISO 9002.
Materiał ten posiada swoisty system molekularny, łańcucha głównego etylenu liniowego oraz
uregulowane jednooktanowe łańcuchy boczne, który zapewnia długotrwałą wytrzymałość
hydrostatyczną.
Żywotność materiału w zależności od temperatury użytkowania i ciśnienia pokazuje rys nr 1.

1.2. Zalety systemu MEDITHERM®
•

•

W przypadku ogrzewania ściennego temperatura powierzchni ściany wynosi 36 - 40oC
i osoby znajdujące się w pomieszczeniu o temp. 19oC odczuwają dzięki promieniowaniu
temperaturę wyższą o 2-3oC..
Powierzchnia grzewcza o dużej powierzchni i niskiej temperaturze zapewnia, wewnątrz
pomieszczenia bardziej równomiernie odczuwalny rozkład ciepła, niż w przypadku
tradycyjnych przekaźników ciepła.

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Nie ma takich ograniczeń jak w przypadku ogrzewania podłogowego i dlatego też
przekaz ciepła w kierunku pomieszczenia jest znacznie wyższy, może nawet osiągnąć
od 200 - 240 W/m2.
Temperatura pomieszczeń w kierunku pionowym jest bardziej równomierna niż przy
ogrzewaniu tradycyjnym.
Ze względu na cienką warstwę tynku, bezwładność systemu jest niewielka i dlatego
za pomocą regulacji może bardzo szybko nadążyć za zmianami temperatury
zewnętrznej, tym samym ze względu na podgrzewanie konstrukcji budynku ma również
właściwości podtrzymywania ciepła.
Jest estetyczny, ponieważ nie zabiera miejsca w pomieszczeniu.
Zmniejsza się zapotrzebowanie na sprzątanie, ponieważ nie ma takich powierzchni
jak w przypadku kaloryferów do których może przyklejać się kurz.
Na powierzchniach grzewczych o równomiernie niskiej temperaturze, nie pojawiają
się smugi kurzu.
Obok niewidoczności systemu, zaletą jest również szybkie ustalenie położenie orurowań ( znajdujących się pod tynkiem o grubości mniejszej niż 1 cm ) za pomocą
termoczułej folii, która zmienia zabarwienie pod wpływem temperatury.
Z uwagi na brak tradycyjnego ogrzewania, w znacznym stopniu ograniczona jest ilość
kurzu, przez co system jest przyjazny dla alergików.
System może być z powodzeniem stosowany przy nowoczesnych ekologicznych źródłach energii, ponieważ pracuje przy niskiej temperaturze wody zasilającej.
Cena jest porównywalna z nowoczesnym ogrzewaniem z użyciem kaloryferów.
Systemy grzewcze zasilające kaloryfery o temp. grzewczej 60 - 80oC stają się coraz
droższe, tym bardziej że coraz bardziej popularne jest niskotemperaturowe ogrzewanie
(kocioł tradycyjny niskotemperaturowy, kocioł kondensacyjny, pompy cieplne, energia
słoneczna). Powoduje to, że system MEDITHERM® staje się coraz bardziej konkurencyjny.
Systemem tym można wyeliminować grzyb i wilgoć w już istniejących konstrukcjach
budowlanych.
Ogromną zaletą systemu jest możliwość dołączenia funkcji chłodzenia. Latem nagrzane zewnętrzne ściany budynku można ochłodzić i tym samym bez przeciągów i narażania na kurz możemy obniżyć temperaturę pomieszczenia.
System MEDITHERM® zapewnia energooszczędne użytkowanie, choć przy chłodzeniu pomieszczenia oraz przy równomiernym pionowym rozmieszczeniu temperatury ilość oddawanego ciepła na zewnątrz jest większa.

1.3. Obszary zastosowania
System MEDITHERM® jest idealnym systemem grzewczo-chłodzącym mającym zasto
sowanie w nowo powstających budynkach, budynkach remontowanych, biurowcach, pensjonatach, hotelach, szkołach, szpitalach, pływalniach, kościołach i podjazdach.

1.4. Źródła energii
System grzewczy MEDITHERM® może być zasilany następującymi źródłami energii:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gaz ziemny
propan-butan
olej opałowy
woda z elektrociepłowni
energia elektryczna
energia słoneczna
pompy cieplne
energia geotermiczna
paliwa stałe ( spalanie lub odgazowanie )

2.

Instrukcje projektowe

Zgodnie z wymaganiami czasów obecnych, niezbędne jest odpowiednie, dokładne dokoobliczeńmiarów hydraulicznych i termotechnicznych. W tym może pomóc program Meditherm WinWatt przygotowany przez BAUSOFT Pecsvarad Bt.

2.1. Kontrola techniki grzewczej i dyfuzji parowej budynku
Przy rozpoczęciu projektowania trzeba sprawdzić właściwości techniki grzewczej i dyfuzji
parowej konstrukcji ścian zewnętrznych, uzgadniając z projektantem kolejność wbudowanych
warstw elementów budynku (ściany, podłogi, dachy itd.) ze szczególnym uwzględnieniem
mostów termicznych.
W interesie zmniejszenia strat ciepła wychodzącego na zewnątrz, współczynnik przepuszczalności cieplnej k nie powinien przekroczyć wartości 0,5 W/m2.
Konstrukcje stosowane przy nowych budynkach, w większości spełniają ten wymóg. Nie
mając jednak takich warunków lub przy remoncie już istniejących budynków do poprawy
wartości współczynnikaczynnika k , dodać odpowiednią izolacyjną. Zalecane jest, aby
warstwa izolacyjna została umieszczona na zewnętrznych płaszczyznach sposobem tradycyjnym, ale w związku z tym, że ogrzewanie ścienne zapewnia większą temperaturę
wewnętrznej płaszczyzny (36-40oC ), dlatego na podstawie badania dyfuzji parowej danej
ściany istnieje również możliwość aby warstwa izolacyjna została umieszczona po stronie
wewnętrznej, dzięki czemu można ominąć skraplanie pary w konstrukcji.
W przypadku jeśli podczas budowy, ze strony konstrukcyjnej nie jest odpowiednio zapewniona izolacja mostów termicznych, inwestorowi można zaproponować ich ogrzanie, choć
daje to większe straty ciepła na zewnątrz ale można nim wyeliminować problemy grzybów
i wilgoci, które z biegiem czasu mogłyby powstać.

2.2. Obliczenia termotechniczne
Przy zapotrzebowaniu na ciepło, trzeba rozróżniać pojęcia straty ciepła oraz zapotrzebowania na ciepło.
Strata ciepła jest to ciepło wychodzące z wnętrza pomieszczenia przez ściany zewnętrzne
oraz podczas cyrkulacji powietrza, a zapotrzebowanie na ciepło wyrażane jest ciepłem
pokrywającym straty.
Przy ogrzewaniu ściennym MEDITHERM® - tak jak w przypadku każdego systemu grzewczego zastosowanego w budynku - na powierzchniach na których ułożone są registry, nie
ma straty ciepła, ale urządzenie wytwarzające ciepło musi dostarczać także ilość ciepła
potrzebną na pokrycie ilości ciepła wychodzącego na zewnątrz.
Strata ciepła = ciepło wychodzące przez nieogrzewane konstrukcje + ciepło wychodzące
poprzez cyrkulację powietrza.
Zapotrzebowanie na ciepło = strata ciepła + ciepło oddane przez ogrzewane powierzchnie
w kierunku zewnętrznym.
Powierzchnie ogrzewaną trzeba wymiarować na stratę ciepła, a kocioł, sieć orurowań
oraz pompę na zapotrzebowanie na ciepło!

QSTRATA CIEPŁA = QOKNA,DRZWI + QNIEOGRZEWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA + QŚCIANA WEWNĘTRZNA +
QPODŁOGA + QSUFIT + QCYRKULACJA
. POWIETRZA.
Q STRATA CIEPŁA = AOGRZEWANIE * qDO ŚRODKA
.
.
QZAPOTRZEBOWANIE = QSTRATA CIEPŁA + AOGRZEWANE * qWYCHODZĄCE = AOGRZEWANIE * ( qWCHODZĄCE
.
+ qWYCHODZĄCE )
AOGRZEWANE
.

q

WCHODZĄCE

= ogrzewana powierzchnia (m2)
= właściwa wydajność ciepła w kierunku pomieszczenia (W/m2)

.

q

WYCHODZĄCE

= właściwe ciepło oddane w kierunku zewnętrznym (W/m2)

Przykład:
(Rys 2) Obliczanie strat i zapotrzebowania na ciepło dla ogrzewania ściennego MEDITHERM®
znajdującego się w sali demonstracyjnej biurowego budynku firmy Szikra Kft. z siedzibą w
Budapeszcie.
Wstępną stratę ciepła należy wyliczać metodą tradycyjną .
Dane podstawowe zostały przygotowane programem Meditherm WinnWatt. (obliczoną
wartość k = 0,5 m2/K, biorąc pod uwagę mosty termiczne powiększono na 0,6 ).
Wstępna strata ciepła na podstawie wyliczeń:
QSTRATA CIEPŁA 1 = 2079 W.
Założono
średnią temp. wody 45o. Odstęp pomiędzy rurami wynosi 6 cm.
.
q
= 210 W/m2, a temp. powierzchni ściany wynosi 37,6oC
WCHODZĄCE
(Rys. 3)
Wstępne wymiary ogrzewanej powierzchni:
AOGRZEWANA 1 = 2079 W / 210 W / m2 = 9,9 m2
Jeden register przy odległości między rurkami 6 cm i długości 12,5 m rury = 0,72 m2
powierzchni grzewczej
(Rys. 6). Ilość registrów wynosi:
n = 9,9/0,72 = 13,75 szt., zaokrąglonych do 14 szt.
Całkowita powierzchnia registrów:
AOGRZEWANIE = 14 * 0,72 = 10,1 m2
Wstępne obliczenia dotyczące powierzchni ogrzewanych, także można obliczyć przy pomocy programu Meditherm WinnWatt.
Na ogrzewanych powierzchniach z pomieszczenia nie wychodzi ciepło i dlatego trzeba odjąć
ze straty ciepła.
QKOREKTA = 10,1 m2 * 0,6 W/m2 K * 35 K = 212 W
Ostateczna strata ciepła wynosi:

QSTRATA CIEPŁA = 2079 W - 212 W = 1867 W,
co moglibyśmy zapewnić mniejszą powierzchnią grzewczą, jednak dla bezpieczeństwa (11%)
należy utrzymać wstępnie wyliczone wartości.
Ciepło .właściwe wychodzące przez ścianę zewnętrzną jako strata (rys. 3) jest następujące:
q WYCHODZĄCE = 36 W/m2 .
Q WYCHODZĄCE = AOGRZEWANE * qWYCHODZĄCE = 10,1 * 36 = 364 W
Q ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA = 1867 + 364 = 2231 W.
Tę wartość stosujemy przy obliczeniach hydraulicznych i doborze kotła.
Podczas termotechnicznych obliczeń, na podstawie planów architekta trzeba uzgodnić z
inwestorem jakie powierzchnie grzewcze wchodzą w rachubę. Jeśli nie ma wystarczającej
ilości powierzchni grzewczych na ścianach zewnętrznych, jako uzupełnienie stosujemy ogrzewanie sufitowe, na ukośnych ścianach dachu lub ścianach wewnętrznych.
W przypadku gdy podłoga odbiega od wymogów dot. ciepłoty a inwestor chce podłogę z
terakoty, trzeba zaproponować ogrzewanie podłogowe. W tym przypadku celowym jest
uzupełnienie zapotrzebowanie ciepła poprzez ogrzewanie ścienne lub sufitowe (np.łazienka).

2.3. Obliczenia hydrauliczne
Wewnętrzna średnica rury registra wynosi tylko 4 mm, co daje możliwość wyeliminowania
problemów związanych z odpowietrzeniem. Jednakże ze względu na taką średnicę trzeba
brać po uwagę powstające większe opory przy doborze pompy i określeniu długości rur
registrów przewidzianych do zamontowania.
Zalecane jest dotrzymanie następujących punktów:
•
Szybkość przepływu wody powinna wynosić 0,45 - 0,6 m/s, pełny przepływ 20 - 27 kg/h a opór 1100 - 1800 Pa/m (rys. 4).
•
przy jednym obiegu grzewczym na rury rozdzielczo - zbiorcze (zalecane)
przyłączenie maks. 17 registrów.
•
przy poszczególnych środkowych obiegach grzewczych z registrów odgałęziają
się rury bez urządzeń regulujących, aby woda rozchodziła się równomiernie,
wszystkie rury powinny mieć ten sam opór. Aby to osiągnąć rury należy łączyć
wg. zasady Tichelmann-a (rys. 6, 7, 8)
•
z uwagi na cienką warstwę tynku pokrywającego registry, aby osiągnąć równomierną temp. ściany z małą stratą ciepła wody przy spadku temp. o 4 - 6 K,
orurowanie należy kłaść w odległościach 6 - 8 cm.
•
ze względu na małą średnicę rur i duży przepływ - właściwy opór tarcia jest duży.
Aby go zoptymalizować, w obiegu grzewczym maksymalna długość rurek w registrach może mieć 13 m. Mogą być krótsze ale w tych samych obiegach registry
muszą mieć jednakową długość.
Przykład:
Obliczanie hydrauliczne obiegu grzewczego od rozdzielacza do zbieracza następuje wg.
zasad podanych powyżej w punkcie 2.3.
Właściwy opór tarcia rury registrowej 6 x 1 mm wg. rys. 5 (w przypadku gdy m = 20kg/h)

wynosi 1100 Pa/m, i opór (opór formalny można pominąć):
p1 = S‘ * L = 1100 Pa/m * 13 m = 14.300 Pa
Opór rury rozdzielczo - zbiorczej o wymiarach 20 x 2 mm:
a. Długość rury rozdzielającej od rozdzielacza do początku obiegu Thielmanna oraz
od jego końca do zbieracza ma ok. 18 m, liczba registrów wynosi 14 szt., tak wspólny
przepływ wynosi:
m = 14 x 20 = 280 kg/h
Właściwy opór tarcia rury rozdzielczo - zbiorczej 20 x 2 mm według rys. nr 5 ( w
przypadku gdy m = 280 kg/h) wynosi170 Pa/m, i opór:
p2 = 170 Pa/m * 18m = 3060 Pa
b. Opór i tarcie obiegu Thielmanna zgodnie z rysunkiem nr 1 w przypadku 14 registrów oraz biorąc pod uwagę zmienny przepływ:
p3 = 1700 Pa
Całkowity opór obiegu grzewczego pomiędzy rozdzielaczem a zbieraczem wynosi:
p=

p1 +

p2 +

p3 = 14.300 + 3060 + 1700 = 19.060 Pa

Obliczenie hydrauliczne obiegu grzewczego można również wykonać za pomocą programu Meditherm WinnWatt.
Hydrauliczne wymiarowanie pozostałych elementów sieci - od kotła do rozdzielacza trzeba wykonać już poznanym sposobem - tradycyjnym lub za pomocą programu Meditherm WinnWatt - biorąc pod uwagę opory przepływów podanych przez producentów. Po określeniu parametrów pracy dobranej pompy, trzeba podać wartości
dławiące urządzeń regulujących.
Obiegi grzewcze można zaprojektować następująco:
a. w ramach jednego obiegu grzewczego z dolną rurą rozdzielczo-zbiorczą:
•
•
•
•

samodzielny obieg ogrzewania ściennego (rys. 7/a)
wspólny obieg grzewczy dla ściany i sufitu (rys. 7/b)
wspólny obieg grzewczy dla ściany i podłogi (rys. 7/c). Podczas projektowania
trzeba brać pod uwagę równą temperaturę powierzchni.
kilka (n=5-6) registrowych obiegów ścienno, podłogowo sufitowych z dołączonym ogrzewaniem podłogowym (rys. 7/d). W tym przypadku rurę zasilajcą o
wymiarach 20 x 2 mm należącą do obiegu ściennego trzeba zaślepić, natomiast
rurą zbiorczą powrotną można wykonać ogrzewanie podłogowe o grubości ok.
12 cm. Przy wymiarowaniu ogrzewania podłogowego trzeba wziąć pod uwagę
spadek temperatury ogrzewania ściennego, a przepływ musi zgadzać się także z
przepływem ogrzewania ściennego.

b. Samodzielny obieg ogrzewania sufitowego z górną rurą rozdzielczo-zbiorczą (rys.
8/a)
c. Samodzielny obieg ogrzewania podłogowego z użyciem rury registrowej 6 x 1 mm,
z dolną rurą rozdzielczo-zbiorczą (rys 8/b). Temperaturę powierzchni można zmieniać za pomocą obniżenia temperatury obiegu grzewczego lub temperatury wody
zasilającej. Tę metodę warto zastosować, kiedy w pomieszczeniu z terakotą chcemy
założyć ogrzewanie podłogowe, ale nie mamy zagwarantowanej grubości podłogi
12 cm, tylko 3-6 cm.
d. Samodzielny obieg ogrzewania podłogowego rurą 20 x 2 mm. Tradycyjne rozwiązanie przy ogrzewaniu podłogowym, w przypadku gdy mamy zapewnioną warstwę ok 12 cm. Jeśli w sieci grzewczej są również obiegi grzewcze ścienne i sufitowe,
które mają większy opór to celowe jest dopasować do nich opór obiegu ogrzewania
podłogowego, bo dzięki temu możemy zaprojektować o wiele dłuższy obieg niż
zazwyczaj.
Tak jak przy każdej sieci grzewczej, przy systemie MEDITHERM® bardzo ważne jest podanie
danych potrzebnych do dokładnego obliczenia hydraulicznego oraz regulacji. Dotyczy to
danych dotyczących temperatury pomieszczeń i rozwiązań techniki grzewczej oraz wszelkich
elementów wchodzących w system - kocioł, wymiennik ciepła, sieć orurowań, pompy,
zawory mieszające, rozgałęziacz- by-pass, urządzenia regulujące.

2.4. Rozdzielacz zasilająco-zbiorczy
Do systemów MEDITHERM® zalecane jest - ale nie jest obowiązkowe - stosowanie
rozdzielacza zasilająco-zbiorczego np. typu SBK Multikompakt 3000. Stosowanie tego
urządzenia zapewnia dobre funkcjonowanie systemu oraz ustawianie wartości regulacji hydraulicznej poszczególnych obiegów grzewczych, kontrolowanie potrzebnej ilości wody poprzez zamontowane na nim rotametry. Poszczególne obiegi grzewcze
można regulować za pomocą zaworów znajdujących się na rozdzielaczu, oraz może
on służyć do odpowietrzania jak również napełniania i opróżniania systemu. Montaż
elementów rozdzielacza SBK jest bardzo prosty, a cena jest przystępna.
Przy zastosowaniu innych rozdzielaczy musimy również zapewnić wyregulowanie hydrauliczne oraz tak jak to zostało podane w zaleceniu technologicznym, możliwość
napełniania każdego obiegu sposobem przepłukiwania.
Obiegi grzewcze ścienno, podłogowo-sufitowe zazwyczaj są zasilane wodą grzewczą
o takiej samej temperaturze, dlatego mogą być podłączone do tego samego rozdzielacza.
Celowym jest zaopatrzyć każde pomieszczenie w samodzielny obieg lub samodzielne
obiegi, ale w przypadku mniejszych pomieszczeń, po uzgodnieniu z inwestorem, w
interesie tańszego wykonania, możemy od tego odstąpić. Podobnie do ogrzewania
kaloryferowego z punktu widzenia oszczędności energetycznej, celowym jest aby w
każdym pomieszczeniu istniała możliwość samodzielnej regulacji temperatu

ry, w szczególności w tych pomieszczeniach, które oprócz ciepła otrzymanego ze źródła
centralnego posiadają inne źródła ciepła (np. promienie słoneczne, kominki, gotowanie, większa ilość przebywających osób, itd.).
To może się odbyć za pomocą zaworów termostatycznych zamontowanych na rozdzielaczu, których głowica termostatyczna jest zaopatrzona w zdalne sterowanie. W
przypadku większej odległości oraz regulacji strefowej może być problematyczne połączenie z rura „kapilarową”, w takich przypadkach celowym jest zamontowanie na
zawór termiczny regulatora i regulować za pomocą termostatu pokojowego w danym
pomieszczeniu lub obszarze. Ze względu na niską cenę tych urządzeń inwestycja zwraca
się w przeciągu 3 - 5 lat. Rozdzielacz trzeba zaopatrzyć w zawór zamykający,
odpowietrzacz, napełniacz i opróżniacz, termometr i ciśnieniomierz. W przypadku
zapotrzebowania, na rozdzielaczu również możemy zamontować miernik ilości ciepła.
2.5. Dyfuzja tlenowa
Wykonane z polietylenu rury grzewcze i rozdzielacze MEDITHERM® oraz kształtki
nie są chronione przed dyfuzją tlenową i aby wyeliminować problemy powstające z
tego tytułu, podczas projektowania trzeba przestrzegać następujących zasad:
System orurowań grzewczo-chłodzących ściennych, sufitowych i podłogowych trzeba
oddzielić od pozostałych elementów systemu grzewczego (np. kocioł, kaloryfer) antykorozyjnym wymiennikiem ciepła.
Rury, armatury oraz inne urządzenia stosowane wewnątrz tego samego systemu hydraulicznego co grzewczo-chłodzący system orurowań muszą być wykonane z materiałów antykorozyjnych lub stosując odpowiedni inhibitor trzeba zapobiec problemom
związanym z korozją.
Trzeba brać pod uwagę wszelkie przepisy producentów dot. zastosowań związanych
z gwarancją przy montażu rur, armatur oraz innych urządzeń.
2.6. Inne uwarunkowania przy projektowaniu
2.6.1.

Podczas projektowania ogrzewania nie możemy zadowolić się tylko wyliczeniem
zapotrzebowanie na ciepło, lecz musimy również zadbać o to aby osoby znajdujące
się w pomieszczeniu zamkniętym odczuwały odpowiednią temperaturę. Wyniki
badań prowadzonych w tym kierunku w przeciągu ostatnich dziesięcioleci zrodziły
takie metody obliczania na podstawie których znając parametry dotyczące ubrania
i działalności człowieka oraz powietrza, można określić termiczne poczucie
komfortu osób znajdujących się w danym pomieszczeniu.

2.6.2. O ile wewnątrz pomieszczenia do uzupełnienia straty ciepła powierzchnia zewnętrzna
jest duża wówczas można projektować, z rzadszym rozdziałem registrów, opuszczając miejsca przeznaczone na umeblowanie, zwiększając odległości między
registrami lub zmniejszając wysokość registrów. Celowe jest tak planować
ogrzewanie, aby przede wszystkim znajdowało się pod i obok okien.

2.6.3. W większości przypadków nie ma potrzeby projektowania instalacji kaloryferów,
lecz w przypadku już istniejących lub montowanych na życzenie inwestora, w każdym przypadku musi być zastosowany wymiennik ciepła!
2.6.4. Do napełniania systemu grzewczego należy stosować wodę zmiękczoną.
2.6.5.

Do rozpisania zapotrzebowania na materiały, można zastosować poniższe dane
(bez nadwyżki materiałowej).

PE 6 x 1 mm rury registrowe, z 6 cm. podziałem
PE 6 x 1 mm rury registrowe, z 8 cm. podziałem
Szyna do mocowania rur
PE 6 mm przejściówka
4 mm tuleja miedziana
PE 16 mm zaślepka
siatka plastikowa z włóknem szklanym
termofolia

- 18 mb./m2 powierzchni ogrzewanej
- 13,5 mb./m2 powierzchni ogrzewanej
- 10 szt./m2 powierzchni ogrzewanej
- 2 szt./register
- 2 szt./register
- 2 szt./obieg grzewczy
- 1,2 * do wszystkich powierzchni ogrzewanych
- 1 szt / mieszkanie

2.6.6. Na projektach zalecane jest uwidocznienie następujących uwag:
„PRZY WYKONAWSTWIE I TYNKOWANIU TRZEBA ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ OGÓLNE PRZEPISY BUDOWLANE ORAZ ZALECEŃ TECHNOLOGICZNYCH WYDANYCH
PRZEZ SZIKRA KFT. !”
„ZMIENIĆ PLANY MOŻNA TYLKO ZA ZGODĄ PROJEKTANTA !”
„SPOSÓB PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEJ REGULACJI MUSI ROZWIĄZAĆ PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ !”
„SYSTEM TRZEBA NAPEŁNIĆ WODĄ ZMIĘKCZONĄ !”
2.7. Regulacja
Do dobrego funkcjonowania systemu trzeba zastosować regulator temperatury, który zapewnia szybką i dokładną regulację oraz energooszczędną eksploatację. Aby to
osiągnąć, trzeba zaprojektować regulację temperatury pomieszczenia lub strefy (patrz
pkt. 2.4.).
Schemat przedstawiony na rys. 9 jest przez nas proponowany lecz nie jest obowiązkowy. Końcowe plany wykonawcze muszą uwzględnić dane będące do dyspozycji, ogólne
kierunki projektowe, uwarunkowania na miejscu oraz wymagania i możliwości finansowe inwestora.
Jeśli regulacja nie jest pełno obiegowa, - przede wszystkim wynika to z oszczędności
inwestora - musimy zwrócić uwagę inwestorowi że oszczędności techniczne mogą
wpłynąć na jakość pracy systemu.
2.8. Chłodzenie
System MEDITHERM® może być zastosowany latem do chłodzenia. Przede wszystkim w przypadku budowy domów jednorodzinnych i mniejszych budynkach biurowych oferuje on takie rozwiązanie dla projektantów, które w porównaniu do innych
systemów chłodzących - mając taki sam poziom techniczny - ma następujące zalety:
Chłodzenie (tak jak jest przy ogrzewaniu) odbywa się drogą promieniowania i dlatego
możemy w dużym stopniu zmniejszyć ruch kurzu powodującego alergię oraz zimny
ruch powietrza nieprzyjemny dla większości ludzi.

Z powodu wymiany ciepła drogą promieniowania, przy wyższej temperaturze
powietrza wytwarza się także komfort obniżonej temperatury, przez co potrzebujemy
urządzenie zasilające o mniejszej wydajności, co oznacza obniżenie kosztów
inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
Registry MEDITHERM® stosowane do ogrzewania w ścianie i suficie, latem mogą być
wykorzystywane do chłodzenia, co powoduje zmniejszenie kosztów inwestycyjnych.
Jeśli system MEDITHERM® zostanie wykorzystany również do chłodzenia , należy brać
pod uwagę następujące czynniki:
a. Tak jak przy ogrzewaniu ściennym współczynnik k musi być równy lub mniejszy od
0,5.
b. Powierzchnie scienno-sufitowe, przy projektowaniu ogrzewania, mogą być brane
również pod uwagę przy chłodzeniu.
c. Polami grzewczymi o temperaturze powierzchni ok. 38oC można osiągnąć ok. 200
W/m2 natomiast przy powierzchniach chłodzących o temperaturze 16oC - w przypadku zawartości wilgoci max. 50% - można osiągnąć około 80 W/m2 wydajności
chłodniczej, dlatego też do chłodzenia potrzebna jest zazwyczaj większa powierzchnia zaleca się umieszczanie registrów chłodzących na suficie lub spadkach dachowych.
d. W celu ułatwienia obliczeń do dyspozycji znajdują się różne opragramowania komputerowe, w tym m. in. Meditherm WinnWatt.
e. Wykonując oddzielnie wyliczenia zapotrzebowania ciepła oraz chłodu w określonym budynku, można określić liczbę registrów grzewczych oraz chłodniczych potrzebnych do zainstalowania. Celowe jest aby z rozdzielaczy od których odchodzą odpowiednie układy wyprowadzać oddzielnie obwody grzewcze i chłodzące, dotyczy to
również obwodów.
f. Na osiągnięcie odpowiedniej wartości chłodniczej ma wpływ zawartość pary w danym pomieszczeniu.
g. Zadaniem regulacji systemu chłodniczego jest zapobieganie przed skraplaniem pary
wewnątrz tynku. Celowe jest zaprojektowanie kompleksowego systemu regulacyjnego, który rozwiąże wspólną regulację ogrzewania, chłodzenia, produkcji ciepłej wody
użytkowej, podgrzewania wody w basenie, odparowywania pływalni oraz ogrzewania
podjazdów.
h. Odpowiedniej jakości powietrze w przypadku braku wymuszonej wentylacji, należy zapewnić poprzez regularne wietrzenie.
i. Do każdej jednostki chłodniczej trzeba stosować płyn chłodniczy,
j.Jeśli istnieje taka możliwość należy wykożystać energie alternatywne (np. pompa
ciepła).

Wspólne zaprojektowanie sieci grzewczej i chłodniczej, oraz rozwiązanie regulacji wymaga
dokładnego zaprojektowania, dlatego poradnik projektowania ich nie zawiera.

Informacje potrzebne do zaprojektowania systemu chłodzenia można uzyskać u naszego
przedstawiciela na Polskę
H A DWAO S. C.
04-641 Warszawa, ul. Kosynierów 27,
tel. (0 22) 815 32 67,
fax (0 22) 812 69 30
email: meditherm@hadwao.com.

Przy wydaniu niniejszego poradnika projektanta, wszelkie wcześniejsze wydania tracą swoją
ważność.

Budapeszt, dn. 01.04.2005 r.
ENERGOMO BT
1125 Budapeszt, Diósarok ut. 32/a
tel./fax: 375 - 0444
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a.
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2,0
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OSTATNI REGISTER
PO ZŁĄCZENIU
ZAŚLEPIĆ RURĘ
DOPŁYWOWĄ

W RAZIE POTRZEBY
SKRÓCENIE PODZIAŁU RUR

DO ZBIERACZA

a.

na wolnej powierzchni ściennej z 6 cm podziałem rur

b.

pod i obok okna 6 cm, oraz 8 cm podziałem rur

c.

na wolnej powierzchni ściennej z 8 cm podziałem rur

d.

pod oknem 6 cm podziałem rur, w razie potrzeby ze zmniejszeniem
podziału rur na 4 cm (łuk gięcia pozostaje 3 cm)
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Proponowany teoretyczny schemat połączeniowy
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3. INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA
3.1. Elementy systemu MEDITHERM®
Zapoznajemy Państwa z tymi komponentami, które wymagają zastosowania podczas
montażu systemu lub zastosowania elementów innych niż w pozostałych systemach
grzewczych.
Opatentowanie obejmuje system MEDITHERM® od momentu wyjścia z rozdzielacza aż
do zbieracza. Właściciele systemu - zgodnie z badaniami oraz dopuszczeniem wydanym
przez EMI - w tym miejscu określają granice wewnątrz którego system nie może być
zastąpiony innymi komponentami. W przypadku zamiany tych elementów właściciel
systemu nie przyjmuje systemu jako MEDITHERM® i w związku z powyższym nie uznaje
jego gwarancji.
Do tego punktu granicznego systemu grzewczego materiały wybrane do montażu oraz
zaprojektowane, musz spełnić parametry techniczne systemu.
3.1.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komponenty systemu nie mogące być zastąpione innymi elementami

rury registra PE 6x1 mm (przedstawione na zdjęciu 2) w zwojach długości 200 mb;
rura rozdzielczo-zbiorcza PE 20x2 mm (przedstawione na zdjęciu 4) w zwojach
100 mb., oraz sztangach długości 3 mb. w paczkach 60 mb.;
przejściówka PE 6 mm (przedstawione na zdjęciu 4) w opakowaniu po 100 szt.;
mufa PE 20 mm (przedstawione na zdjęciu 7) w opakowaniu po 10 szt.;
kolana PE 20 mm (przedstawione na zdjęciu 8) w opakowaniu po10 szt.;
zaślepka PE 20 mm (przedstawione na zdjęciu 6) w opakowaniu po 10 szt.;
tuleja miedziana 4 mm (przedstawione na zdjęciu 10) w opakowaniu po 100 szt.;
tuleja miedziana 16 mm (przedstawione na zdjęciu 9) w opakowaniu po 50 szt.;
szyna mocująca 25 cm (przedstawione na zdjęciu 1) w opakowaniu po 100 szt.;
element łączący - szybkozłączka 6 mm (przedstawiony na zdjęciu 17) 1 szt.;
siatka z tworzywa sztucznego wzmocniona włóknem szklanym (przedstawiona na
zdjęciu 14) o szerokości 1 m, 50 mb.;
plastikowe dyble do szyn mocujących (przedstawione na zdjęciu 1) w opakowaniach
po 200 szt.;
folia termiczna (przedstawiona na zdjęciu 16) do wyszukiwania ukrytych rur w
ścianie - na szt.;

Rury oraz kształtki wyprodukowane są przez VIllamosszigetelo es Muanyaggyar Kft
(VSZM) wg. systemu jakości ISO 9002 z granulatu (PEOC) Dowlex 2344 E, produkowanego przez amerykańską firmę DOW.
Na elementy zamienne systemu MEDITHERM® udzielana jest gwarancja zgodnie z
certyfikatem jakości, - właściciel systemu bierze na siebie tylko powyższe uwarunkowania
gwarancyjne.

3.1.2.
Przy instalacji systemu MEDITHERM®, pozostałe elementy systemu mogą
zostać zakupione w innym punkcie niż HADWAO S.C.. Są to następujące elementy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zbiorniki wyrównawcze różnej objętości z wkładem gumowym na szt.;
izolacja 22 x 9 mm o różnej długości;
pojedyńcze i podwójne klamry mocujące rury w opakowaniach po 50 szt.;
woda zmiękczona w opakowania 5 l.
rozdzielacz poziomy;
Inhibitor korozji;
pompy (obudowa z brązu);
zawory mieszające z miedzi;
zasilanie i powrót z rozdzielcza z tworzywa lub miedzi;
antykorozyjny wymiennik ciepła.

3.1.3.
•
•
•
•

Narzędzia potrzebne przy montażu systemu.

nożyce do cięcia rur rozdzielczo-zbiorczych (cięcie rur PE 20x2);
szczypce do cięcia rur registrów ( PE 6x1 );
zgrzewarka - P1.c (widoczne na zdjęciu 11) i P1.b (widoczne na zdjęciu 4) z kamieniami 6 i 20 mm;
pompa próby ciśnieniowej (widoczna na zdjęciu 13).

3.2. Warunki magazynowania materiału
Podczas transportu i magazynowania rury, kształtki, szyny mocujące produkowane z
żółtego tworzywa oraz siatkę plastikową o kolorze niebieskim, trzeba chronić przed
bezpośrednim promieniowaniem UV. Magazynowanie rur będących w zwojach może być
tylko w pozycji poziomej, maksimum w 10 zwojach jedno na drugim. Zwojów rur PE
20x2 mm nie wolno magazynować, kładąc je na zwojach rur PE 6x1 mm. Przy magazynowaniu rur w sztangach należy uważać aby leżały one w pozycji poziomej. Wysokość
składowania sztang nie może przekroczyć 60 cm. Podczas magazynowania i transportu
komponenty z tworzywa trzeba chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabrudzeniem.

3.3. Zastosowanie systemu MEDITHERM®, przy montażu na ścianie
3.3.1.
Montaż systemu może się odbywać przy temperaturze otoczenia powyżej
o
0 C. Jeśli magazynowanie odbywało się w niższej temperaturze, to przed przystąpieniem do montażu należy poczekać aby temperatura rur osiągnęła powyżej 0oC.
Jako powierzchnię przygotowaną do montażu uważamy ściany o izolacji określonej
przez projektanta (k<0,5W/m2K), nieotynkowane ale już po pracach elektrycz
no-hydraulicznych.
3.3.2.
Na obszarach montażu zgodnie z planem, zaznaczamy miejsca montażu szyn
mocujących. Przy mocowaniu szyn na ścianie trzeba uważać by mocowanie nie

pozwalało na ruch szyn. Do mocowania 1 szyny zalecane są min. 2 dyble (patrz zdjęcie
1). Szyny mocujące powinny biec równolegle w odległości ok. 50 cm. od siebie. W
przypadku większej odległości rura może się falować, co spowoduje niepotrzebne
kładzenie grubszej warstwy tynku. Dolny rząd szyn mocujących, gdy rura rozdzielczozbiorcza jest w betonie posadzki, powinien być umieszczone 10-15 cm od ostatecznego poziomu podłogi. W przypadku gdy rura rozdzielczo-zbiorcza znajduje się w
podkuciu, ostatnie szyny mocujące powinny znajdować się 15-20 cm od podkucia lub
od ostatecznego poziomu podłogi.
3.3.3.
Przed zastosowaniem rur registrów grzewczych, należy odciąć odpowiednią jej
długość ze zwoju i wyprostować ją. Przy wciskaniu rur do szyn mocujących unikajmy
użycia twardych i ostrych narzędzi pomocniczych. Rury można łatwo wcisnąć w szyny
bez pomocy narzędzi (patrz zdjęcie 2). Celowym jest montowanie rur registrów wzdłuż
planowanej linii rur rodzielczo-zbiorczych, pozostawiając 15-20 cm odcinki, by
zabrudzenia powstałe podczas innych prac nie dostały się do obiegu. (patrz zdjęcie 3).
Przed takimi zabrudzeniami można również chronić się zaklejając tymczasowo końcówki rur lub montując dalszy register bez przecięć.
Registry grzewcze przygotowane z rury 6x1 mm pod względem długości nie mogą
przekroczyć długości13 m. Krótsze registry są przewidziane, ale w ramach jednego
obiegu grzewczego wszystkie registry muszą mieć równą długość! Aby łatwiej móc
ustalić długość rur, w zwojach zaznaczone są one co 1 m. Z jednej rury 20x2 mm
może odchodzić obieg grzewczy o długości maksymalnej 221 m (17 szt registrów o
długości 13 mb.).
Do cięcia rur proponujemy narzędzia zalecane do systemu, ponieważ tylko tym sposobem można osiągnąć, równoległe, gładkie bez zmiany kształtu powierzchnie cięcia.
Nie wolno zgrzewać rur których końcówka nie jest gładka.
Promień gięcia rur 6x1 mm na zimno na szablonie musi wynosić min 30 mm (5Dzewnętrzne).
Przy zmniejszaniu odległości między registrami (jeśli zajdzie taka potrzeba), przy zagiciach
przepisowy promień gięcia musi być zachowany a zagęszczenie następuje dopiero przy
następnej szynie.
3.3.4.
Po przygotowaniu registrów, przygotowujemy rurę rozdzielającą i zbiorczą o
odpowiedniej długości (w przypadku odcinka krótszego niż 3 m - cięciem, w przypadku dłuższego niż 3 m z mufą, zgrzaną z odcinkiem brakującym).
Przy zgrzewaniu polifuzyjnym o temp. 216 - 220oC czas grzania wynosi około 5 sek.,
czas stabilizowania około 4 sek., a czas stygnięcia około 2 min. Przed upływem tego
czasu spawy nie są stabilne.
Do zgrzewania mogą być stosowane tylko narzędzia systemowe.
3.3.5.
Na wymierzonej już rurze rozdzielczej należy zaznaczyć w taki sposób miejsca
połączeń aby jej nie uszkodzić (patrz zdjęcie 3). Następnie na stole roboczym, w
tych punktach, za pomocą kamieni zgrzewamy przejściówki 6 mm (patrz zdjęcie 4).
Przygotowując rozgałęzienia trzeba uważać aby utrzymać pion. Następnie za pomocą
wiertarki z wiertłem 5,8 mm z ogranicznikiem 30-35 mm, szybkimi obrotami, bez

wiórowo, przewiercamy przez przejściówkę ściankę rury rozdzielającej (20x2 mm).
Wióry które wpadną do środka należy wyczyścić. Na nierównych powierzchniach nie
wolno wykonywać zgrzewania! Po zaznaczeniu, jedną końcówkę rury rozdzielczej
(patrz zdjęcie 5) zgrzewając zaślepiamy (patrz zdjęcie 6), a na drugą końcówkę - również po zaznaczeniu - zgrzewamy mufę (patrz zdjęcie 7), ewentualnie kolano (patrz
zdjęcie 8). Szczególnej uwagi wymaga uwzględnienie teorii Tichelmann-a (umiejscowienie wg. planów rury rozdzielającej oraz jej prawidłowe łączenie). W celu łatwiejszego osiągnięcia dobrej jakości należy stosować 16 mm wkładkę miedzianą (patrz
zdjęcie 9).
3.3.6.
Po tym następuje Uożenie rury rozdzielająco-zbiorczej, przycinanie wymiarowe
rur registrowych oraz ich zgrzewanie. Przy zgrzewaniu rur 6x1 mm do przejściówki
( do rozgałęzienia) koniecznie trzeba umieścić w nich miedziane tuleje 4 mm (patrz
zdjęcie 10,11,12). Aby nie umieścić zbyt głęboko tulei przy zgrzewaniu, na rurze
registra należy zaznaczyć odległość 5 mm od końca. Przed zgrzewaniem rur oraz
elementów łączących, trzeba je oczyścić z ewentualnych zabrudzeń.
3.3.7.
Następnie znajdującą się w zwoju końcówkę rury PE 20x2 mm, zgrzewamy do
mufy lub kolana wcześniej przygotowanego na końcówce rury rozdzielającej, po wcześniejszym rozprowadzeniu jej i zamocowaniu. Podłączenie tej rury może nastąpić
wyłącznie poprzez kształtki należące do systemu.
Maksymalny promień gięcia na zimno rury 20x2 mm wynosi min. 130 mm. Używając
(nadmuchu ciepła) min. 70 mm. Mniejsze łuki są możliwe tyko przy zgrzewaniu kształtek.
Rury należy prostować, do cięcia używać zalecanych narzędzi, przy montażu trzeba
przestrzegać temperatury minimalnej, czasu zgrzewania, ochrony mechanicznej,
przepisów czyszczenia. Do zgrzewania mogą być stosowane tylko narzędzia należące
do systemu.
3.3.8.
Rury rozdzielająco-zbiorcze 20x2 mm po udanej próbie ciśnieniowej należy zaopatrzyć w izolację o grubości min 9 mm. Następnie pozostawione luźno dyble
mocujące rury należy dokręcić.

3.4. Stosowanie systemu MEDITHERM® przy mocowaniu do sufitu (różnice)
Aby uniknąć zwisania z sufitu rur registrów, szyny mocujące należy umieścić gęściej (30-40
cm), mocując je przy każdej szynie 3 dyblami (lub śrubami). Pierwsza szyna mocująca
powinna znajdować się w odległości 5-8 cm od linii ściany.
Bruzda dla rury rozdzielającej i zbiorczej powinna być wcześniej przygotowana. W przypadku chłodzenia staramy się, by rury rozdzielająco-zbiorcze były umieszczone przy płasz

czyźnie sufitu. W przypadku ogrzewania umieszczenie ich również jest możliwe w linii podłogi. Jednak i w tym przypadku również musimy brać pod uwagę, iż długość registra nie
może przekroczyć 13 m.

Przy doprowadzaniu rur rozdzielczo-zbiorczych do sufitu celowe jest zastosowanie kolana
PE 20 mm.
W przypadku stosowania systemu również do celów chłodzących, należy zastosować tylko
i wyłącznie izolację określoną przez projektanta, stosując przepisy technologiczne danego
produktu.

3.5. Zastosowanie systemu MEDITHERM® w podłodze (różnice)
Mając do dyspozycji odpowiednią grubość warstwy podłogowej (min 10 cm), rura rozdzielająca PE 20x2 mm jest przydatna do wykonania tradycyjnego ogrzewania podłogowego.
Jako mocowania możemy przyjąć tylko plastikowe konstrukcje mocujące. Ta metoda jest
równoważna z ogólnymi zasadami montażu ogrzewania podłogowego, których tutaj nie
podajemy w szczegółach.
W przypadku już istniejącej powierzchni podłogi, gdzie mamy do dyspozycji warstwę tylko
o grubości 3-6 cm, możemy również zastosować rury registrowe PE 6x1 mm do ogrzewania podłogowego. Odmienność tego montażu od montażu ściennego polega na tym, że ze
względu na zastosowanie warstwy izolacyjnej, mocowanie szyn musi odbyć się za pomocą
dybli lub śrub o odpowiedniej długości. W tym przypadku rura registrowa zostaje
umieszczona na wylewce , z takim uzupełnieniem, że zalana jest zaprawą i zabezpieczona
plastikową siatką systemową. Przy dylatacyjnych przeprowadzeniach rur, stosujemy metody
znane przy ogrzewaniu podłogowym.

3.6. Napełnianie i próba ciśnieniowa systemu
3.6.1.

Napełnianie systemu

3.6.1.1. System należy napełnić filtrowaną, zmiękczoną wodą. Napełnianie należy
wykonać przy pomocy pompy do prób ciśnieniowych, metodą jednokierunkowego
przepłukania, z zamkniętego rozdzielacza przy każdym obiegu oddzielnie, zwracając
uwagę i kontrolując czy wszystkie registry przepuszczają napełnienie (patrz zdjęcie
13). Napełnianie należy wykonywać tak długo, dopóki nie przestajemy słyszeć dźwięku powietrza. Proponowane metody na sprawdzanie napełnienia registrów:
Pomiar temperatury lub farbowanie wody napełniającej przy registrach nie pokrytych.
Przy napełnianiu trzeba brać pod uwagę możliwość zamarznięcia. Płyn mrozoodporny
można stosować tylko przy ciągłym kontrolowaniu.
3.6.1.2.

W razie potrzeby zastosować inhibitor, zgodnie z przepisami producenta.

3.6.2.

Próba ciśnieniowa

3.6.2.1. Po napełnieniu należy wykonać próbę ciśnieniową. Wykonuje się ją bez ogrzewania - zimną wodą, o wartości ciśnienia min. 10 bar. Po upłynięciu 4 godzin ciśnienie
może zmienić się tylko do odpowiedniego stopnia wzrostu objętości, a w przeciągu
następnych 20-tu godzin dopuszczalna jest tylko zmiana ciśnienia uzależniona od zmiany
temperatury. Następnie trzeba ustawić ciśnienie pracy wg zaleceń projektanta. Wtedy
celowym jest uruchomienie i pozostawienie w pracy pompy, ale bez ogrzewania.
3.6.2.2. Protokół ciśnieniowy będący załącznikiem niniejszego zalecenia technologicznego musi być wypełniony po każdym wykonaniu próby, przez osobę wykonującą tę
czynność - którą może być tylko monter posiadający do tego uprawnienia - oraz podpisany przez osobę przejmującą system. Egzemplarz oryginalny musi być przesłany do
przedstawiciela w Polsce HADWAO S.C. (04-641 Warszawa, ul. Kosynierów 27).
System tylko w takim przypadku obejmuje gwarancja, jeśli wypełniony i podpisany
protokół próby ciśnieniowej zostanie przesłany do HADWAO S.C. Naturalnym uwarunkowaniem tego jest, że montaż zostaje wykonany przez osobę uprawnioną, zgodnie z niniejszymi zaleceniami technologicznymi.
3.6.3.
Dla lepszego zidentyfikowania poszczególnych obiegów, przed otynkowaniem
systemu na poszczególnych rozdzielaczach zaznaczamy poszczególne pomieszczenia,
oraz numery obiegów grzewczych zgodnie z projektem (patrz zdjęcie 13).
System orurowań MEDITHERM®przygotowany wg. zaleceń technologicznych jest odpowiedni do użytkowania przy stałej temperaturze pracy maksimum 60oC, maksymalnym ciśnieniu pracy 5 bar.

3.7. Pokrycie systemu
Tylko po udanej próbie ciśnieniowej można system zabetonować, otynkować lub pokryć
glazurą utrzymując odpowiednie ciśnienie jego pracy. Czynności te można wykonać
tylko bez ogrzewania. Ogrzewanie można rozpocząć tylko po wyschnięciu tynku i
betonu, ale nawet wtedy dotrzymując kryteriów pierwszego grzania (patrz pkt 3.8.).
Przed pokryciem systemu rury registrowe, które z powodu różnicy temperatur rozszerzyły się można naprężyć za pomocą ich naciągnięcia.
Nie posiadamy specjalnych przepisów technologicznych dot. materiałów stosowanych
przy tynkowaniu technologią na mokro systemu MEDITHERM®. Mogą być stosowane
najczęściej będące w użyciu tynki wapienno-cementowe i gipsowe. Szczególną uwagę
trzeba zwrócić na to, aby podczas ich stosowania nie powstały pęknięcia z powodu
ew. złej technologii kładzenia tynku lub kafli. W przypadku tynkowania, kładzenia
kafli, na tynk pokrywający registry kładziemy siatkę systemową w całości, na ogrzewane
i chłodzone powierzchnie z 20 cm zapasem. Jest to potrzebne w celu uniknięcia pęknięć
spowodowanych ruchem rur grzewczych pod wpływem ciepła (patrz zdjęcie 14). Po
zewnętrznej stronie registrów otynkowanie może być o grubości od 2 - 10 mm.
Zalecane jest otynkowanie ścian i sufitów przed wykonaniem wylewek betonowych
na podłodze, celem mechanicznej ochrony położonych rur.
W przypadku montażu na ściankach kartonowo-gipsowych trzeba uważać aby gips
pokrywał szczelnie rurę registrową i nie może być w nim warstw powietrza.

Registry nie mogą być pokryte od strony zewnętrznej warstwą izolacyjną (tapeta izolacyjna, boazeria itd.)

3.8. Pierwsze ogrzewanie
Pierwsze ogrzewanie można rozpocząć tylko wtedy, gdy tynki, zaprawy, gips i beton
zostaną całkowicie związane. Trzeba to wykonać wodą grzewczą o temperaturze wyższej od temperatury pomieszczeń maksimum o 15 oC, ale minimum 20oC. Dalsze
podwyższenie temperatury o dalsze 15 oC jest możliwe po trzech dniach. Jeżeli planowana temperatura pracy jest wyższa niż uzyskana dotychczas wówczas ustawienie
prawidłowych parametrów następuje po 7-miu dniach od dnia uruchomienia grzania.

3.9. Inne przepisy
3.9.1.
Fachowe wykonanie montażu systemu MEDITHERM® można wykonać tylko na
podstawie przygotowanego projektu. Za problemy powstałe z powodu braku projektu, odpowiada wykonawca.
3.9.2.
Do gotowego systemu grzewczo-chłodzącego oprzyrządowanie regulujące i
bezpieczeństwa trzeba zamontować zgodnie z zaleceniami projektanta. Ustawienie
hydraulicznego oprzyrządowania regulacyjnego na wartości podane przez projektanta (zdjęcie nr 15), wg sposobu podanego przez producenta jest zadaniem wykonawcy
i nie mogą stanowić roszczenia gwarancyjnego.
3.9.3.
Ewentualne uszkodzenie rur można naprawiać tylko w taki sposób, że uszkodzony odcinek zostaje wycięty a jego brak uzupełniamy zgrzewając na to miejsce mufę.
Dobre zgrzewanie zapewniają tylko czyste i suche powierzchnie. W przypadku uszkodzenia rury PE 6x1 mm jest możliwość uniknięcia zgrzewania, jeśli zastosujemy
szybkozłączkę systemu (zdjęcie nr 17). Po wykonaniu naprawy ponownie należy
wykonać napełnienie odpowietrzające, a próbę ciśnieniową należy wykonać przed
naprawą tynku.
3.9.4.
Wykonane z polietylenu rury rozdzielające, rury grzewcze oraz kształtki systemu MEDITHERM® nie są chronione przed dyfuzją tlenową, w związku z czym aby
uniknąć problemów z tym związanych , podczas projektowania trzeba dotrzymać następujących warunków:
•

grzewczo-chłodzący, ścienno, podłogowo, sufitowy system orurowań trzeba oddzielić
od pozostałej części systemu grzewczego (np. kocioł, grzejnik) za pomocą anty
korozyjnego wymiennika ciepła.

•

przy stosowaniu i wyborze materiału, (w ramach tego samego systemu hydrauliczne
go do którego podłączony jest system grzewczo-chłodzący, ścienno, podłogowo, sufitowy) rur, armatur i urządzeń trzeba unikać wszelkich materiałów korodujących lub
zapobiec problemom związanym z korozją stosując odpowiedni inhibitor.

•

Trzeba brać pod uwagę zalecenia gwarancyjne producentów urządzeń dot. zastosowania rur, armatur itd.

3.9.5.
Malowanie, tapetowanie itd. dozwolone jest jedynie podczas przerw w ogrzewaniu lub chłodzeniu.
3.9.6.
Przygotowany system szczególnie trzeba chronić przed mechanicznymi uszkodzeniami przed otynkowaniem. Naprawy uszkodzeń mechanicznych oraz szkody powstałe z tego tytułu nie wchodzą w zakres gwarancji.
3.9.7.
Gwarancja obejmuje tylko takie systemy, gdy od rozdzielacza do zbieracza, zostały zastosowane tylko i wyłącznie elementy należące do systemu MEDITHERM®. Są to
rury w kolorze żółtym zaopatrzone w napisy, oraz inne komponenty niezamienne
wymienione w niniejszej instrukcji technologicznej.
Niniejsza instrukcja technologiczna nie jest pełna, podczas montażu należy jeszcze dotrzymać
następujących wskazówek:
-

montaż powinien wykonywać tylko wykwalifikowany pracownik,
praktyczne informacje uzyskane podczas szkolenia,
przepisy bhp
zalecenia projektanta.

Rozwiązania odbiegające od stosowanego montażu, trzeba uzgodnić z HADWAO S.C.
Za problemy wynikające z uchybień wykonawczych w czasie trwania gwarancji systemu, w
pełni odpowiada wykonawca.
W momencie wydania niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją
ważność.
Budapeszt 01.04.2005
Szikra Epuletgepeszeti Kft.
1193 Budapeszt, Derkovits u. 53
(tel/faks: + 36 1 280 08 12, + 36 1 280 35 88
tel. kom. + 36 20 982 35 60, + 36 30 991 96 07
e-mail: szikra@szikra.hu)
Załącznik: protokół próby ciśnieniowej

Protokół próby ciśnieniowej
Miejsce montażu (adres),opis:......................................................................................................
......................................................................................................................................................
Nazwa użytkownika:......................................................................................................................
Nazwa i adres odbierającego (jeśli nie jest zgodny z nazwą użytkownika):..................................
.......................................................................................................................................................
Długość rur razem

6 mm .......................... mb.
20 mm .......................... mb.

Data próby ciśnieniowej : ..................................................................
Ciśnienie na początku próby ciśnieniowej: ............bar,
temperatura nośnika grzewczego; ..............oC
po 24 godzinach: ..............bar,
temperatura nośnika grzewczego; ..............oC
Średnia temperatura pomieszczenia podczas próby ciśnieniowej: .............oC
Ocena próby ciśnieniowej:

dopuszczony do użytkowania

niedopuszczony

(niepotrzebne skreślić)

Zastrzeżenia, uwagi:....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Odbiorca (użytkownik) oświadcza, że powyżej podane dane są zgodne z prawdą.

Data: ....................................

.....................................................
Podpis odbiorcy (użytkownika)

Wykonawca oświadcza, że montaż wykonał zgodnie z instrukcją technologiczną i próba ciśnieniowa została wykonana zgodnie z wartościami zawartymi w niniejszym protokole.

Data: ...................................

..................................................
Podpis i pieczęć wykonawcy
Nr certyfikatu MEDITHERM: ......................................
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