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Ενδοδαπέδια Θέρμανση 
 
Η λειτουργία της ενδοδαπέδιας θέρμανσης στηρίζεται στην προσαγωγή ζεστού νερού 
χαμηλής θερμοκρασίας σε πλαστικούς σωλήνες που διατρέχουν το δάπεδο. 
Η θερμοκρασία του νερού κυμαίνεται μεταξύ 35º C και 48º C ανάλογα με τις θερμικές 
απώλειες, την τελική επένδυση του δαπέδου και τον τόπο εφαρμογής. 
Βασική ιδιαιτερότητα και συγχρόνως πλεονέκτημα αυτής της μορφής θέρμανσης είναι 
ότι χρησιμοποιεί σαν θερμαντικό σώμα το δάπεδο, γεγονός που έχει σαν συνέπεια 
την μεγάλη αύξηση της θερμαντικής απόδοσης. 
 
Η χρήση του δαπέδου σα θερμαντικό σώμα είναι το χαρακτηριστικό που προσδίδει 
στην ενδοδαπέδια θέρμανση την πλειοψηφία των πλεονεκτημάτων που εμφανίζει: 
 

 Άνετη και ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στο χώρο. 
 Χαμηλό λειτουργικό κόστος. 
 Φιλική προς το περιβάλλον. 
 Υγιεινότερες συνθήκες. 
 Ασφάλεια. 
 Οικονομία ωφέλιμου χώρου. 
 Απόσβεση κόστους βραχυπρόθεσμα. 
 Μηδενικό κόστος συντήρησης. 
 Αύξηση του χρόνου ζωής του εξοπλισμού του μηχανοστασίου. 

 
Βασικά μέρη του συστήματος 
 
Σωλήνας 
 
Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο υψηλής 
αντοχής σε θερμοκρασίες, με φραγή οξυγόνου και με 
διακριτική ονομασία Como-PEX Oxygen barrier. Η 
παραγωγή και ο έλεγχος ποιότητας του σωλήνα είναι σύμφωνα με το γερμανικό 
πρότυπο DIN 16894. Οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του σωλήνα είναι 
πιστοποιημένες από τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά Ινστιτούτα. Η 
φραγή οξυγόνου είναι πιστοποιημένη από το γερμανικό ινστιτούτο MPA – NRW 
σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4726. Η διατομή του σωλήνα στο ενδοδαπέδιο 
σύστημα είναι Ø17 x 2 mm. 
 
O σωλήνας Como- PEX Oxygen barrier αποτελείται 
από 3 στρώματα: 
 

 Εσωτερικό στρώμα πολυαιθυλενίου 
 Συνδετικό στρώμα για καλύτερη πρόσφυση του 

EVOH με τον κυρίως σωλήνα. 
 Στρώμα φραγής οξυγόνου (EVOH-ethylene vinyl 

alcohol polymer) 
 
 
Το ειδικό φράγμα οξυγόνου δεν επιτρέπει το οξυγόνο και άλλα αέρια να εισχωρήσουν, μέσω 
του σωλήνα, στο κλειστό κύκλωμα θέρμανσης και να διαβρώσουν τα μεταλλικά μέρη του 
συστήματος (π.χ. σώματα, λέβητας, βαλβίδες). Στην περίπτωση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, 
όπου τα κυκλώματα έχουν μεγάλα μήκη, η χρησιμοποίησή του θεωρείται επιβεβλημένη.  
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Γκρουπ Συλλεκτών 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συλλέκτες κυκλωμάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης 1’’ – 1 ¼’’ με παροχόμετρο ή Αllen 
2 – 12 δρόμων 
 
Υλικό : Ορείχαλκος MS 58 σκληρότητας 105 Brinell αποτελούμενος από: 
 

 2 μπάρες συλλέκτη 1’’ ή 1 ¼’’ προσαγωγής & επιστροφής με σπείρωμα ¾’’ 
Eurokonus 

 Παροχόμετρο με μετρητή ροής 0-5 l/min με ασφάλεια  (κλείδωμα) 
ρύθμισης ή εναλλακτικά ρυθμιστική βαλβίδα Allen 

 2 γαλβανιζέ κονσόλες στήριξης με ηχομονωτικές βάσεις NBR. 
∆υνατότητα αλλαγής θέσης των σημείων συγκράτησης 

 Βαλβίδα επιστροφής για απομόνωση και ρύθμιση παροχής. Σπείρωμα σύνδεσης 
Μ30 x 1,5 mm για τοποθέτηση θερμοηλεκτρικού κινητήρα 

 Η απόληξη κάθε συλλέκτη φέρει ταφ τερματικό επινικελωμένο με ο-ring ½’’ x 1 
½’’ ή ½’’ x 1 ¼’’ x ½’’ με δυνατότητα περιστροφής 360°, βαλβίδα πλήρωσης - 
εκκένωσης με o-ring και αυτόματο εξαεριστικό δικτύου 

 Μαστός προσαγωγής συλλέκτη με κυάθιο (για θερμόμετρο) 1’’ x 1’’ ή 1 ¼’’ x 1 x 
¼’’. 

 Ο μαστός φέρει o-ring για την στεγάνωση με τον συλλέκτη και τρελό ρακόρ για 
σύνδεση με το δίκτυο 

 Μαστός επιστροφής κυκλωμάτων με κυάθιο (για θερμόμετρο) ¾’’ Χ ¾’’ 
eurokonus. Τοποθετείται σε κάθε κύκλωμα επιστροφής  

 Θερμόμετρο εμβαπτιζόμενο 30 mm, 0 – 60 ºC για τοποθέτηση σε κυάθια 
προσαγωγής – επιστροφής 

 2 σφαιρικές βάνες με ρακόρ και o-ring CW 617N 
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Ο συλλέκτης αποτελείται από ορείχαλκο MS 58. Όλα τα εξαρτήματα ορείχαλκου 
που κατασκευάζονται στην ELVIOM είναι βάσει Ευρωπαϊκών προτύπων EN12164, EN 
12165, EN 12167 και EN 12168. Σε όλες τις εισερχόμενες παρτίδες της πρώτης ύλης 
πραγματοποιούνται έλεγχοι διαστατικοί καθώς και χημικές αναλύσεις σύστασης του 
κράματος με φασματογράφο μάζας. Τα σπειρώματα των εξαρτημάτων 
κατασκευάζονται βάσει EN ISO 228 και EN ISO (DIN 2999). Όλα τα προϊόντα μετά 
την κατεργασία τους υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία απότασης για να 
επιτευχθεί σκληρότητα 105 Brinell και να μηδενιστούν οι πιθανότητες εμφάνισης 
ραγισμάτων (Seasonal Cracking). 
Οι συλλέκτες και τα ορειχάλκινα εξαρτήματα είναι ανθεκτικά σε φαινόμενα 
ηλεκτρόλυσης. Παρουσιάζουν αντοχή σε χλωριωμένα νερά. Το υλικό του συλλέκτη 
είναι συμβατό με τα περισσότερα εξαρτήματα μιας υδραυλικής εγκατάστασης ώστε η 
διάταξη βολταϊκής του τάσης μέσω νερού (ηλεκτρολύτη) να μην προκαλεί το 
φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης. 
 
 
Μορφόπλακα 
 
 
 
 
 
Μορφόπλακα από διογκωμένη πολυστερίνη (πυκνότητα 30 kgr / m³) χωρίς CFC και 
HCFC, με φραγή υδρατμών (φιλμ PE) και ειδική διαμόρφωση στην επιφάνεια της 
(τάπες). Η μορφόπλακα προσφέρει θερμομόνωση, ηχομόνωση και υγροπροστασία 
έναντι της τσιμεντοκονίας επικάλυψης. Εξασφαλίζει τέλεια στήριξη του σωλήνα και 
περιμετρική η κάλυψη του από την τσιμεντοκονία επικάλυψης. Επιτρέπει την τήρηση 
των αποστάσεων διάστρωσης των κυκλωμάτων σε βήμα 7,5 cm και 15 cm. Οι 
διαστάσεις τεμαχίου είναι 1350 x 750 mm2 και διατίθενται σε κιβώτια των 14 τεμ. Η 
αντοχή σε θλίψη της μορφόπλακας είναι 150 kPA σύμφωνα με το EN 826. Το 
συνολικό ύψος της μορφόπλακας (τάπα + βάση) είναι 4,5 cm. Ο συντελεστής 
θερμικής αγωγιμότητας είναι 0,034 W / mK και η αντίσταση θερμοδιαφυγής 
ανέρχεται στα 0,4 m2 k / W. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ NORM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

∆ιαστάσεις  
(μήκος x πλάτος ) mm EN 822 1350 x 750 

Συνολικό Πάχος   mm EN 823 45 – 50 - 60 
∆ιάμετρος σωλήνα mm - 17 
∆ιατομή τακουνιού mm - 75 

Αντίσταση 
θερμοδιαφυγής  m2K/W EN1264-3 0,40 - 0,55 - 0,85 

Συντελεστής θερμικής 
αγωγιμότητας W/m K EN12667 0,034 
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Πίνακας διανομής 
 
Πίνακας ρυθμιζόμενος μεταλλικός, κατάλληλος για εντοιχισμό, 
κατασκευασμένος από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1 mm και βαμμένος 
με ηλεκτροστατική βαφή. Ρυθμίζεται σε ύψος έως και τα 815 
mm. Έχει ρυθμιζόμενο αποσπώμενο πλαίσιο για προστασία από το 
σοβά, το οποίο διαμορφώνει το βάθος του πίνακα από 115 έως 
165 mm. 

 

Περιμετρική ταινία 

Περιμετρική ταινία από αφρώδες πολυαιθυλένιο (PE) πάχους 8 mm 
και ύψος 150 mm. Φέρει φιλμ νάιλον στο κατώτερο τμήμα της 
εμπρόσθιας όψης και ειδική κολλητική ταινία στερέωσης στην 
οπίσθια όψη.  

 

Στηρίγματα σωλήνα τύπου κλιπ 

 
Χρησιμοποιούνται για καλύτερη στήριξη του σωλήνα στην 
μορφόπλακα όπου απαιτείται. 
 
 

Ειδικό τεμάχιο αρμών 

Τοποθετείται στα προκαθορισμένα σημεία που έχουμε επιλέξει 
από τη μελέτη και στα κατωκάσια από τις εσωτερικές πόρτες 
του κτιρίου ώστε να απορροφά τις συστολές και διαστολές του 
θερμομπετόν. 
 
 
Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος 

 
 
Βελτιώνει την σύνθεση του θερμομπετόν, αυξάνοντας τις αντοχές, τη 
στεγανότητα και τη ρευστότητα του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 
ευκολότερη άντληση και χύτευση του.  
 
 

Ίνες πολυπροπυλενίου 
 
Ενισχύουν το σκυρόδεμα αποτρέποντας την δημιουργία 
ρωγμών και αυξάνουν τις μηχανικές αντοχές σε εφελκυσμό και 
θλίψη, με αποτέλεσμα να βελτιώνονται οι αντοχές του 
θερμομπετόν, αποτρέποντας προβλήματα από θερμοκρασιακές 
μεταβολές. 
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Εγγύησεις 
 
Η εγγύηση αυτή καλύπτει τα παραγόμενα προϊόντα της Ιnterplast και της θυγατρικής 
της Elviom όπως αυτά περιγράφονται στα τεχνικά εγχειρίδια της εταιρείας. 
 

 30 χρόνια για τους σωλήνες Como-pex και Como-pex Oxygen Barrier. 
 30 χρόνια για τους σωλήνες Como-floor με εφαρμογή στις εγκαταστάσεις 
ενδοδαπέδιας θέρμανσης. 

 10 χρόνια για τα ορειχάλκινα εξαρτήματα της Elviom 
 
Η Ιnterplast Α.Ε. οφείλει, σε περίπτωση ζημίας, να εκτελέσει την αποσυναρμολόγηση 
και συναρμολόγηση των συγκεκριμένων ειδών όπως και τις επανορθώσεις των 
άμεσων ζημιών που προκύπτουν από τα προϊόντα της, υπό την διεύθυνση της ή να 
αναλάβει τις δαπάνες αυτών έπειτα από έλεγχο και έγκριση από την Ιnterplast της 
προϋπολογιζόμενης ευθύνης. 
 
Επιπροσθέτως παρέχεται αποζημίωση για ζημιές που προκύπτουν από την αστική 
ευθύνη του προϊόντος και για υπαιτιότητα μας που οφείλεται σε ελαττωματικότητα 
των παραπάνω προϊόντων. 
 
Για τα προϊόντα αυτά εγγυόμαστε τους προαναφερόμενους χρόνους από την 
ημερομηνία εγκατάστασης για ποσό 500.000 € κατά περίπτωση και μέχρι του 
ανωτέρου ποσού 3.000.000 € στη διάρκεια ενός έτους. 
 
Πιστοποιητικά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Οι σωλήνες Como-pex υπερκαλύπτουν τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις 
Ευρωπαϊκές Νόρμες, τα παγκοσμίως αποδεκτά γερμανικά πρότυπα DIN, τα 
ισπανικά UNE και τα βρετανικά BS. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το Como-pex 
να μην παρουσιάσει ούτε μία αστοχία στους τακτικούς εξαμηνιαίους ελέγχους 
που πραγματοποιούν επίσημα ινστιτούτα και αφορούν τυχαία δοκίμια από την 
παραγωγή και από τον αποθηκευτικό χώρο. Επιστέγασμα των παραπάνω είναι 
ότι το Como-pex πιστοποιείται ως τελικό προϊόν από τους παρακάτω 
οργανισμούς. 

 
 Με EN ISO 9001:2008 από τον TUV Γερμανίας όσων αφορά την τήρηση 
όλων των διεθνών προδιαγραφών που αφορούν το Como-pex.  

 
 Με SKZ Γερμανίας, AENOR Ισπανίας, CSA Καναδά, GOST Ρωσίας, ΖΙΚ 
Κροατίας για τις μηχανικές αντοχές του σωλήνα. Αφορά έλεγχο των 
διαστάσεων του σωλήνα, μέτρηση του βαθμού δικτύωσης, μικροσκοπικό 
έλεγχο ομογενοποίησης, δοκιμές σε πίεση σε συνδυασμό με διαφορετικές 
θερμοκρασίες και έλεγχο της γραμμικής διαστολής.   
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 MPA-NRW Γερμανίας για τη διαπερατότητα από το οξυγόνο των σωλήνων 

Como-pex Oxygen Barrier. Αφορά μέτρηση που θα πρέπει να ανταποκρίνεται 
στο DIN 4726.  

 
 WRAS-NSF Μεγάλης Βρετανίας για την καταλληλότητα των σωλήνων 

Como-pex στο πόσιμο νερό. Αφορά ελέγχους στους 20ο C και στους 80ο C για 
τη γεύση, την οσμή, την ανάπτυξη μικροοργανισμών, την εκχύλιση ουσιών 
και μετάλλων που αφορούν τη δημόσια υγεία (κάδμιο, αρσενικό κ.λ.π.).  

 
 Παράλληλα οι σωλήνες ελέγχονται από τα εργαστήρια του ΕΛΟΤ στους 110ο 

C υπό πίεση σε δοκιμές μακράς διάρκειας και από το Γενικό Χημείο του 
Κράτους για την καταλληλότητά τους στο πόσιμο νερό. 
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Παράρτημα 
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Πιστοποιητικά PEX 
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Συλλέκτες & Ορειχάλκινα 
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Μορφόπλακα 
 


