TEHNIČNA NAVODILA ZA VGRADNJO 3THERMO
RADIATORJEV
1.

JEDRO

Jedro sestavljajo tri aluminijeve cevi
napolnjene z zdravju neškodljivim in
neeksplozivnim plinom.
2.

ZBIRALNIK

Zbiralnik se nahaja na dnu radiatorske
enote. Skozenj teče topla voda iz
centralnega ogrevalnega sistema. Na obeh
straneh zbiralnika je priključek za cevi po
katerih kroži topla voda iz krogotoka v okviru
centralnega sistema ogrevanja. Oblika
zbiralnika preprečuje vdor zraka v sistem.
3.

ALU MREŽA

Alu mreža, z visokim koeficientom toplotne
prevodnosti, je nameščena na jedru
radiatorja in skrbi za učinkovit in
enakomeren prenos toplote po steni objekta.
Mreža dodatno okrepi strukturo stene in
prepreči krčenje in raztezanje ometa. Mreža
ni togo pritrjena na radiator, tako da ne
prihaja do notranje napetosti v sistemu in
razpok v ometu.
DIMENZIJE
Višina:
Širina:
Debelina:

1700 mm / 800 mm
600 mm / 476 mm
8,5 mm

MODEL 3THERMO RADIATORJA
•
Vgradni radiator za klasično steno
•
Vgradni radiator za montažno steno

SPLOŠNA PRIPOROČILA !
•

Priporočena je vgradnja radiatorja v zunanje stene objekta, v kolikor to ni mogoče pa
v notranje stene

•

Pazljivost je potrebna pri ravnanju s 3Thermo radiatorskim panelom, da ne pride do
poškodb zbiralnika in cevi napolnjenih s plinom, saj spuščanje plina povzroči okvaro
radiatorja.

•

3Thermo je paralelni eno-cevni sistem

a)
•
•
•

3THERMO ZA MONTAŽNO
STENO
3Thermo radiator je vtisnjen v
Knauf mavčno ploščo in je tako
neviden iz obeh strani
Pričvrsti se ga na profile montažne
stene.
Postopek priključitve na inštalacije
je enak kot v primeru običajnega
3Thermo radiatorja

1.

PRIPRAVA STENE

MOŽNOSTI PRIČVRSTITVE RADIATORJA NA STENO
•
•

Pričvrsti se ga na golo opečnato, betonsko, leseno ali drugo steno ter prekrije z
navadnim ometom ali
Pričvrsti se ga na obstoječ omet ter prekrije z novo plastjo ometa

MESTO VGRADNJE CEVNIH INŠTALACIJ
•
•
•

Pod tlakom
V steni
Za letvico

PRIPRAVA STENE PRED MONTAŽO RADIATORJA
•

Pred montažo radiatorja je potrebno steno ustrezno pripraviti in očistiti ostrih predmetov,
ki bi lahko poškodovali radiator.

PRIPRAVA ELEKTRIČNE NAPELJAVE V PROSTORU

b)

3THERMO RADIATOR ZA OBIČAJNO STENO

POSTOPEK VGRADNJE 3THERMO RADIATORJEV
1. PRIPRAVA STENE IN ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
2. MONTAŽA RADIATORJA
3. PRIKLJUČITEV INŠTALACIJ
4. ČIŠČENJE RADIATORJEV IN KROGOTOKOV TER ODZRAČENJE SISTEMA
5. TEST VODOTESNOSTI
6. TESTNI ZAGON SISTEMA
7. OMETANJE
8. OGREVANJE

•

3Thermo ne ustvarja elektrostatike in ni nevaren za električno napeljavo. Ta je lahko
nameščena okoli radiatorja, vendar najmanj 20 cm nad zbiralnikom vode.

•

Mesto za vtičnico lahko izrežemo v sami aluminijasti mreži, če je to potrebno. Ključno
je, da se pri tem ne poškoduje jedro radiatorja.

2.

MONTAŽA RADIATORJA

•

Radiatorje je potrebno namestiti popolnoma paralelno na steno.

•

Pričvrsti se jih s priloženimi plastičnimi vijaki v predizvrtane luknje premera 8mm, 2 na
zgornjem delu, 2 na spodnjem delu radiatorja.

•

Za ravne stene so potrebni najmanj 4 plastični vijaki (2 na spodnjem delu, 2 na zgornjem
delu) na enoto radiatorja, za ukrivljene stene pa po potrebi več.

•

Zbiralnik radiatorja je potrebno pred ometanjem zaščititi, da ne pride vanj umazanija in
omet.

RAZDELILNIKI IN TERMOELEKTRIČNI SPROŽILCI
Uporablja se enake razdelilnike ter termoelektrične sprožilce kot pri talnem ogrevanju. 3Thermo
sodeluje s proizvajalcem Valvex, blagovna znamka Trinity. Lahko se pa uporabi opremo tudi
drugih prizvajalcev. Možno je 3thermo radiatorje priključiti tudi že na obstoječi sistem talnega
gretja.

3.

ELEKTRONIKA – NADZORNO KONTROLNA OPREMA

PRIKLJUČITEV INŠTALACIJ

Centralni kontrolni modul mora biti nameščen 1,5 m nad tlemi ter ne sme biti izpostavljen soncu
ali drugemu viru toplote in prekomerni vlagi. Prav tako ne sme biti prekrit.
CEVNE INŠTALACIJE
3Thermo je kompatibilen z različnimi proizvajalci nadzorno kontrolne opreme.

-

Uporablja se cevi proizvajalca
TECE, model TECEFLEX 16 x 2,2
PeXc/Al/Pe-rt, izolirane.

-

3Thermo radiatorski sistem je
enocevni, izhod prvega radiatorja
povezujemo z vhodom drugega
radiatorja v krogotoku.

Priključitev cevi na 3THERMO radiator
•
•
•
•
•
•

Odstranite zaščito na zbiralniku
Očistite zbiralnik umazanije
Nemestite objemko na cev
Priključite cev na zbiralnik
Zatisnite objemko
Preverite čvrstost priklopa

NASTAVITEV TLAKA IN HITROSTI PRETOKA VODE
•

4.

TLAK V SISTEMU

Pred izvedbo tlačnega preiskusa je potrebno krogotoke in radiatorje očistiti nabranih delcev in
umazanije ter sistem odzračiti. Postopek je standarden in enak kot pri talnem ogrevanju.

3Thermo ne predpisuje velikosti tlaka v sistemu in inštalacijah.
•

Čiščenje in odzračenje naj izvaja le ustrezno kvalificiran inštalater!

VELIKOST PRETOKA VODE

Priporočen max pretok vode za en radiator je 0,5 L/min.
Ustrezen pretok se nastavi z rotametri.
Število
radiatorjev
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krogotoku
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n

ČIŠČENJE IN ODZRAČENJE RADIATORJEV IN KROGOTOKOV

Priporočen
pretok (L / min) v
enem krogotoku
0,5
1
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OPOZORILO!
Večje število radiatorjev v enem krogotoku ni smiselno, saj je potrebno zagotoviti visok pretok,
kar je energetsko neučinkovito. Bolj smiselno je, da se radiatorje razdeli v dva ali več
krogotokov, da optimiziramo pretok oz. učinkovitost.

5.

TEST VODOTESNOSTI

•

Test vodotesnosti naj izvaja le ustrezno kvalificiran inštalater!

•

Namen tlačnega preizkusa je preveriti vodotetesnost sistema. Cevni sistem mora biti
izplaknjen, napolnjen z vodo in popolnoma odzračen.

•

Tlačni preizkus se izvede pred prekritjem radiatorjev in cevi.

•

Med testom, zunanje temperature ne smejo biti pod 0°C, notranje temperature pod 5°C
ter stene ne smejo bit zmrznjene.

•

Krogotoki in radiatorji morajo biti čisti pred pričetkom testa!

•

Za izvedbo testa se lahko uoporablja samo vodo!

•

Inštalacije mora biti ROČNO odzračene.

POSTOPEK

Tlak v odvisnosti od pretoka

Preden pričnemo s tlačnim preizkusom, je potrebno zapreti vse vhodne in izhodne ventile, da
preizkusni tlak ne more vplivati na ostale dele inštalacij. Toplotni vir mora biti izključen. Ventile
med krogotokom in razdelilnikom odpremo. Prav tako je potrebno upoštevati cca 30 min čakalno
dobo po vzpostavitvi preizkusnega tlaka, da se izravna temperatura okolice s temperaturo polnilne
vode (če je razlika večja od 10K). Preizkusni tlak mora biti vsaj 1,3 krat večji od delovnega tlaka,
vzdrževati ga je pa potrebno najmanj 10 min. Preizkus izvedemo z ročno tlačno črpalko .
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Tlak ne sme pasti ter prav tako ne sme priti do pušca
̌ nja na spojih. V primeru, da obstaja nevarnost
zamrznitve, moramo uporabiti sredstva proti zmrzovanju ali ogrevati prostore. Po končanem
preizkusu medij (vodo + sredstvo proti zmrzovanju) izpustimo iz inštalacije in sistem izperemo z
vodo (minimalno 3 – kratno izmenjavo vode).
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Preizkusni tlak mora znašati 1,3x delovnega tlaka. Delovni tlak znaša 10 bar, preizkusni tlak pa
13 bar. Po 30 min je potrebno nekaj vode spustiti, da tlak pade na 0,5 kratnik preizkusnega tlaka,
torej na 6,5 bar. Takšen tlak je potrebno vzdrževati 120 min. Medtem NE sme prihajati do puščanj.

6.

TESTNI ZAGON SISTEMA

V kolikor so zgoraj opisani koraki uspešno zaključeni, se lahko izvede zagon sistema. Vir tople
vode je potrebno vžgati in nastaviti na željeno delovno temperaturo. Upor pretoka v krogotokih je
potrebno izenačiti in uravnotežiti.
Po eni uri delovanja je potrebno s toplotno kamero izmeriti temperature radiatorjev. Razlike ne
smejo biti več kot +/- 5°C. V kolikor prihaja do večjih razlik, je potrebno sistem prenastaviti z
uporabo rotametrov. Po 1 uri je potrebno temperature ponovno izmeriti.

7.

OMETANJE

-

3Thermo radiator ne potrebuje dilatacijskih spojev. Alu mreža ima namreč poleg funkcije
razpršitve toplote tudi funkcijo ojačitve strukture stene oz. ometa.

-

Za prekritje radiatorja zadostuje navaden omet debeline min 10,5 mm.

-

V kolikor želimo prekriti steno s cementnimi ploščami, keramiko ali drugimi prekrivni
elementi, potem se lahko radiator prekrije tudi z slojem lepila.

8.

PRVO OGREVANJE STEN

Stene se lahko začne ogrevati nekaj dni po ometanju. Na prvi dan ogrevanja se radiatorjev ne
sme ogreti preko 25°C, nato se pa vsak naslednji dan zvišuje temperaturo za 5°C. Ko je omet
popolnoma suh, skladno z specifikacijo proizvajalca, sledi 24-48 urni preizkus z delovno
temperaturo 60°C. Zatem se omet lahko zgladi ter prebarva.
Po eni uri delovanja je potrebno s toplotno kamero izmeriti temperature zidov pod katerimi si
nameščeni radiatorji. Razlike ne smejo biti več kot +/- 5°C. V kolikor prihaja do večjih razlik, je
potrebno sistem prenastaviti z uporabo rotametrov. Po 1 uri je potrebno temperature ponovno
izmeriti.
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