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Viega Fonterra

Συστήµατα Θέρµανσης & Ψύξης ∆απέδου
για “ανεβασµένο” επίπεδο ζωής.

Η απαίτηση για ευχάριστη θερµική άνεση κατά τη διάρκεια
όλου του χρόνου αυξάνεται συνεχώς.
Το Πρόγραµµα Θέρµανσης και Ψύξης ∆απέδου Viega Fonterra
αναπτύχθηκε ακριβώς για αυτόν το λόγο
και πληρεί όλα τα κριτήρια για ένα ιδανικό και υγιεινό κλίµα
στο χώρο που ζούµε, αφού η µεγάλη ακτινοβολούµενη επιφάνεια
που δηµιουργείται αυξάνει το πεδίο θερµικής άνεσης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Απολαµβάνουµε όχι µόνο ένα ιδανικό κλίµα όλο το χρόνο,
αλλά και µοναδικά πλεονεκτήµατα που µας ανεβάζουν
σε ένα νέο επίπεδο ζωής.

Εξοικονόµηση
ενέργειας

Επειδή µε τα συστήµατα ακτινοβολίας αισθάνεται κανείς άνετα ήδη
από θερµοκρασία χώρου 20 βαθµών και λιγότερο (έναντι 22 βαθµών
που απαιτούνται στην συµβατική θέρµανση µε σώµατα καλοριφέρ) και
λόγω του ότι τα συστήµατα αυτά δουλεύουν σε χαµηλές θερµοκρασίες,
εξοικονοµείται ενέργεια της τάξης του 10% έως 12% σε ετήσια βάση.
Επίσης, µπορεί κανείς να ανεξαρτητοποιηθεί από τις ακριβές πηγές ενέργειας όπως το πετρέλαιο και σε συνδυασµό µε µια αντλία θερµότητας και
κατάλληλο Σύστηµα Γεωθερµίας να εκµεταλλευτεί την
αποθηκευµένη στη γη ενέργεια, κατεβάζοντας το κόστος λειτουργίας του
συστήµατος στο απόλυτο ελάχιστο.

Υψηλό επίπεδο
υγιεινής

Επειδή τα συστήµατα θέρµανσης και ψύξης δαπέδου λειτουργούν κοντά
στις θερµοκρασίες χώρου λόγω των χαµηλών θερµοκρασιών λειτουργίας
τους, αποτελούν καθαρά συστήµατα ακτινοβολίας.
Το γεγονός αυτό δηµιουργεί αυτόµατα καλύτερες συνθήκες υγιεινής,
καθώς η ελαφρώς θερµαινόµενη επιφάνεια - λόγω των µικρών διαφορών
θερµοκρασίας - δεν παράγει ρεύµατα αέρα και ανακυκλοφορία σκόνης, σε
αντίθεση µε τη συµβατική θέρµανση µε σώµατα καλοριφέρ.

Ψύξη δαπέδου

Τα ίδια συστήµατα που κατά την περίοδο του χειµώνα δηµιουργούν
την ιδανική θερµική άνεση, µπορούν το καλοκαίρι να χρησιµοποιηθούν και
για την ψύξη.
Είναι µια αθόρυβη λύση χωρίς δηµιουργία ρευµάτων αέρα, η οποία –
επιπλέον - σε συνδυασµό µε µια αντλία θερµότητας και ενός κατάλληλου
Συστήµατος Γεωθερµίας µπορεί και κατεβάζει το κόστος λειτουργίας
στο ελάχιστο.

Ελευθερία στη
διαµόρφωση
χώρων

Τα συστήµατα θέρµανσης και ψύξης δαπέδου είναι «αόρατα» γιατί καταργούν
τα εµφανή σώµατα καλοριφέρ και air condition. Το γεγονός αυτό έχει ως
αποτέλεσµα την απόλυτη ελευθερία στη διαµόρφωση των χώρων, αφού ο
χώρος απαλλάσσεται από καθετί που δεσµεύει τη διαµόρφωση του.
Η Viega µε τα συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης ∆απέδου προσφέρει ένα
πλήρες πρόγραµµα για όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις: για καινούργιες
κατοικίες, για ανακαινίσεις, για κτίρια γραφείων, για βιοµηχανίες και
αθλητικούς χώρους, για κάθε κτίσµα.

Viega Fonterra.

Τα ολοκληρωµένα συστήµατα µε µια µατιά.

Fonterra Base 15
Σύστηµα Θέρµανσης
και Ψύξης ∆απέδου µε
χρήση διαµορφωµένων
πλακών - για νέες
κατασκευές και
ανακαινίσεις.

Οι διαµορφωµένες πλάκες χρησιµοποιούνται σε ένα µεγάλο φάσµα
εφαρµογών µε τη χρήση ενός
εύκαµπτου σωλήνα πολυβουτενίου PB 15
X 1,5 mm. Εναλλακτικά µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σωλήνας ακτινοδικτυωµένου πολυαιθυλενίου PEXc 17 X 2,0 mm.
Η τοποθέτηση είναι εύκολη, µε δυνατότητα διαγώνιας διάστρωσης και χωρίς τη
χρήση επιπρόσθετων υλικών στήριξης.
Προσφέρει δε και τη δυνατότητα
εφαρµογών χαµηλού ύψους και δηµιουργεί φράγµα υδρατµών στην περιοχή
διάστρωσης.

Fonterra Reno
Σύστηµα Θέρµανσης
και Ψύξης ∆απέδου για
ανακαινίσεις και
εφαρµογές ξηρής
δόµησης.

Σύστηµα ξηρής δόµησης µε ειδικές
πλάκες ινογυψοσανίδων πάχους 18mm
και χρήση εύκαµπτου σωλήνα πολυβουτενίου ΡΒ 12 Χ 1,3 mm o οποίος
στρώνεται υπό µορφή µαιάνδρου.

Fonterra Τacker

Το σύστηµα αυτό διευκολύνει την διάστρωση του σωλήνα σε ασύµµετρους
γεωµετρικά χώρους και επιδέχεται
όλους τους τύπους σωλήνα του
Προγράµµατος Θέρµανσης και Ψύξης
∆απέδου Fonterra.

Σύστηµα Θέρµανσης
και Ψύξης ∆απέδου
µε ειδικά άγκιστρα
στήριξης σωλήνα
πάνω σε
θερµοµονωτικές πλάκες
- για νέες κατασκευές
και ανακαινίσεις.

∆ε χρειάζεται διάστρωση θερµοµπετόν
και η τοποθέτηση του τελικού
δαπέδου µπορεί να γίνει απ’ ευθείας. Το
τελικό ύψος κατασκευής ξεκινάει από
27mm µαζί µε το τελικό πλακιδίο και
το σύστηµα προσφέρει ιδανική κατανοµή
θερµότητας.

Η Viega, µέσω του υπερευέλικτου σωλήνα πολυβουτενίου,
προσφέρει µέγιστη ευκολία εγκατάστασης
καθώς και υψηλές παροχές ροής λόγω της µεγάλης εσωτερικής διατοµής.
Ιδιαίτερα σε χαµηλές εξωτερικές θερµοκρασίες εργασίας,
τα πλεονεκτήµατα αυτής της µοναδικής ευκαµψίας
γίνονται αισθητά µέσω της µικρής ακτίνας καµπυλότητας.
Τέλειοι συνδυασµοί, από τα συστήµατα στήριξης
ως και τους ανοξείδωτους συλλέκτες.

Σύστηµα
Fonterra Industry

Είναι οικονοµικό στην εγκατάσταση και στη λειτουργία σύστηµα
θέρµανσης δαπέδου γι’ αυτούς τους χώρους και ιδανικό σύστηµα για
την ελεύθερη διαµόρφωσή τους.

Για βιοµηχανικούς
χώρους και µεγάλες Επίσης µειώνει τις απώλειες κατά την κατανοµή θερµότητας µέσω
αίθουσες µε υψηλό της θέρµανσης όλης της επιφάνειας, λειτουργώντας ταυτόχρονα σε
ειδικό φορτίο.
πολύ χαµηλές θερµο-κρασίες: ασύγκριτα πλεονεκτήµατα για υψηλές
αίθουσες, σε σχέση µε τα συµβατικά συστήµατα .

Σύστηµα
Fonterra Sport

Ιδανική οικονοµική λύση θέρµανσης δαπέδου σε αθλητικές
εγκαταστάσεις µε ξύλινα καρφωτά δάπεδα.

Για αθλητικές
εγκαταστάσεις
και καρφωτά
ξύλινα δάπεδα

Πλεονέκτηµα: Λιγότερες απώλειες θερµοκρασίας σε υψηλά
γυµναστήρια, προσφέροντας ταυτόχρονα ιδανική θερµική άνεση
καθώς και εξοικονόµηση ενέργειας λόγω των χαµηλών θερµοκρασιών
λειτουργίας.

Σύστηµα
Fonterra Turf

Αξιόπιστη θέρµανση εξωτερικών επιφανειών και αντιπαγωτική
προστασία κατά τους χειµερινούς µήνες. Είναι ιδανική εφαρµογή
για εξωτερικές ράµπες γκαράζ και υπαίθριες αθλητικές
εγκαταστάσεις.

Για γκαζόν και
εξωτερικές
επιφάνειες

Viega Fonterra

Συστήµατα διανοµέων και αυτοµατισµών
Τα συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης ∆απέδου Fonterra της Viega ολοκληρώνονται µε το πλήρες πρόγραµµα
διανοµέων και αυτοµατισµών που περιλαµβάνει συλλέκτες, θερµοστάτες, ηλεκτροκινητήρες actuator και κλέµες.
Όλα αυτά τα επιµέρους υλικά αποτελούν µέρος του πιο σύγχρονου ολοκληρωµένου συστήµατος
θέρµανσης και ψύξης δαπέδου: Του Fonterra της Viega.
Συλλέκτες
Οι συλλέκτες των συστηµάτων VIEGA Fonterra είναι µη
διαβρώσιµοι, από ανοξείδωτο χάλυβα ΙΝΟΧ, διατοµής 1’’
και εξόδους ’’ µε ρυθµιστικούς διακόπτες, µε παροχόµετρα
στην προσαγωγή και θερµοστατικούς διακόπτες στην
επιστροφή για την τοποθέτηση ηλεκτροθερµικών µοτέρ

actuator 24V ή 230V, µε βαλβίδες εκκένωσης,
µε εξαεριστικά, µε θερµόµετρα στις δύο µπάρες
καθώς και µε σετ στηριγµάτων.
Ξεκινούν από 2 παροχές και φθάνουν τις 12, µε
δυνατότητα επέκτασης κατά ένα ειδικό σετ µιας παροχής.

Πίνακες Συλλεκτών

Κιτ Θέρµανσης

Οι συλλέκτες µπορούν προαιρετικά να τοποθετηθούν
σε ειδικούς εντοιχιζόµενους γαλβανιζέ πίνακες λευκού
χρώµατος µε αποσπωµένη πόρτα και µε µήκη 460, 560,
700, 1000, 1200 mm

Για την βέλτιστη και οικονοµικότερη λειτουργία των
συστηµάτων Θέρµανσης και Ψύξης ∆απέδου Viega Fonterra,
µπορούν να χρησιµοποιηθούν έτοιµα κιτ / σταθµοί µε
ενσωµατωµένες τριόδες βάνες, κυκλοφορητές, διακόπτες,
θερµόµετρα και µε την δυνατότητα αντιστάθµισης µε την
εξωτερική θερµοκρασία του περιβάλλοντος.

Έχουν µεταβλητό ύψος από 710mm έως 800mm
και βάθος από 110mm έως 150mm.

Κλέµες / Πίνακες Αυτοµατισµού
Οι θερµοστάτες συνδέονται πάνω στην ειδική
κλέµα ενσύρµατα ή ασύρµατα.
Αυτονοµίες / Αυτοµατισµοί
Για την επιµέρους αυτονοµία χώρων, πάνω στους
συλλέκτες προσαρµόζονται τα ηλεκτροθερµικά µοτέρ
actuator 24V ή 230V, τα οποία συνδέονται µε τους
θερµοστάτες του συστήµατος µε ακρίβεια +- 0,5 0C

Κλείνοντας και ο τελευταίος
θερµοστάτης, µπορεί να δοθεί εντολή µέσω
ενός ρελέ να κλείσει και ο αντίστοιχος κυκλοφορητής.

Viega GmbH & Co. KG
Postfach 4 30 / 4 40
DE-57428 Attendorn
info@viega.de
www.viega.gr

