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Kermi prezentuje nowe systemy ogrzewania
ibchïodzenia pïaszczyznowego x-net

Wbkaĝdym budynku ibpomieszczeniu znajdujÈ siÚ duĝe powierzchnie posadzki oraz
Ăcian. Warto je wykorzystaÊ ibprzystosowaÊ
wbmiarÚ potrzeb do ogrzewania lub chïodzenia przestrzeni uĝytkowej. Kermi prezentuje Pañstwu optymalnie dopasowany
ibwïaĂciwie zbilansowany zestaw komponentów systemu x-net.
Marka Kermi gwarantuje elementy najwyĝszej jakoĂci dajÈce pewnoĂÊ satysfakcji
oraz dïugiej, bezproblemowej eksploatacji.
MajÈc za cel trwaïoĂÊ systemu proponujemy kilka rodzajów rur zbtworzywa wbzróĝnicowanym zakresie Ărednic. Materiaïem
bazowym, zbktórego produkuje siÚ przewody jest polietylen. Istotny jest fakt, ĝe
wszystkie przewody Kermi wybrane przez
Pañstwa naleĝÈ do wysokiej 5 klasy zastosowania ibgwarantujÈ pracÚ pod wystÚpujÈcymi wbinstalacji wartoĂciami ciĂnienia
ibtemperatury (maksymalnie do p=10bbar
ibt=90°C). WysokÈ jakoĂÊ ibtrwaïoĂÊ parametrów wybranych przez Pañstwa przewodów
potwierdzajÈ niezbÚdne certyfikaty np. DIN
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Certico oraz DVGW. Dla zaspokojenia ciekawoĂci wymieniÚ oferowane przewody.
Szeroko stosowana wielowarstwowa rura
PE-Xc, obpodobnym zastosowaniu ibzwiÚkszonej elastycznoĂci wielowarstwowy PEXa, proponowana wbatrakcyjnej cenie elastyczna rura PE-RT oraz wielowarstwowa
rura kompozytowa zbpïaszczem aluminiowym PE-RT/AL/PE-RT obnajwyĝszych parametrach odpowiednia do ogrzewania ibchïodzenia pïaszczyznowego. Szczegóïowy
podziaï systemów stosowanych wbbudownictwie mieszkaniowym prezentuje siÚ nastÚpujÈco: system Noppen x-net C11, wersja economic x-net C11, system Tacker x-net
C12, system Clip x-net C16, system Klett
x-net C17, system suchy x-net C13, system
cienkowarstwowy x-net C15 oraz ogrzewanie ibchïodzenie Ăcienne x-net. PodstawÈ
budowy systemu Noppen x-net C11 jest specjalne podïoĝe przeznaczone do ukïadania rury wielowarstwowej PE-Xc obĂrednicach 14 ib16bmm. Górna powierzchnia maty
Noppen zaopatrzona wbukïad równomiernie

rozstawionych wypustek uïatwia rozïoĝenie rury bez uĝycia dodatkowego mocowania. Podkïad wystÚpuje wbdwóch gruboĂciach 48 mm ib29bmm. Wyĝszy podkïad
posiada warstwowo poïÈczonÈ izolacjÚ tïumiÈcÈ oraz termicznÈ. Podstawowe zalety
tego systemu to: duĝa stabilnoĂÊ pod obciÈĝeniem oraz izolacyjnoĂÊ, mocne przytrzymywanie rury wbwypustkach, utrzymywanie wïaĂciwego niezmiennego uïoĝenia rur,
ïatwe ïÈczenie poszczególnych pïyt ibzbmaksymalnym wykorzystaniem resztek dziÚki paskom poïÈczeniowym. Materiaï jest
przystosowany do recyklingu ibpozbawiony
szkodliwych zwiÈzków (CFC). WïaĂciwie
poïÈczone pïyty sÈ szczelne ibnie zachodzi
niebezpieczeñstwo przelania siÚ wylewki.
Wersja economic jest oparta obtakÈ samÈ zewnÚtrznÈ pïytÚ zbwypustkami. Posiada dokïadnie takie same zalety jak poprzednio
opisywany system. Naleĝy koniecznie przed
uïoĝeniem sztywnej folii zadbaÊ obwïaĂciwÈ
izolacjÚ cieplnÈ ibtïumiÈcÈ.
System ogrzewania ibchïodzenia Ăciennego x-net wystÚpuje wbwersji do montaĝu
podtynkowego oraz pod pïyty do zabudowy suchej. Jeden obieg grzewczy moĝe pokryÊ ĂcianÚ obpowierzchni do 10 m kw. PÚtle
wykonuje siÚ zbrury kompozytowej obĂrednicy 14bmm. GruboĂÊ warstwy wbsystemie
mokrym to 25bmm (ukïadanie rury wbszynie zaciskowej bezpoĂrednio na Ăcianie),
abwbsystemie suchym rurÚ ukïada siÚ wbpïytach ze sztywnego styropianu podkïadajÈc metalowe ekrany wypromieniowujÈce.
GruboĂÊ warstwy to równieĝ 25bmm. Pïyty
do zabudowy suchej przykrÚca siÚ do wczeĂniej przygotowanego rusztu stalowego lub
drewnianego bezpoĂrednio na rurach. 
Wïodzimierz Guzik
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