ROTEX Monopex ® : O aquecimento pelo chão de baixa temperatura.

®

ROTEX Monopex®:
Sistema de aquecimento pelo
pavimento para um aquecimento
agradável e um arrefecimento suave.

O aquecimento !

Conforto todo o ano com um
aquecimento e arrefecimento pelo
pavimento.
Uma decisão fundamental

Um novo conforto

A escolha das superfícies de aquecimento influencia fortemente o planejamento interior da sua nova habitação
como por exemplo a colocação dos
armários e das
janelas. Quartos
ROTEX M
arejados, com
janelas grandes,
um convívio
amplo e funcionalidade são sinónimo de conforto
e bem-estar.

■
■
■

Opte desde logo
pelo conforto
e pela segurança
do aquecimento
pelo solo ROTEX
Monopex®. A sua
qualidade de vida
e o valor da sua
habitação irão
beneficiar futuramente desta sua
decisão.

■
■
■
■
■

O aumento das emissões de superfície resultantes da aplicação de
um piso aquecido permite que o
uso de baixas temperaturas.
Quente e estável,
a radiação térmica
onopex
garante uma distribuição uniforme
de temperatura.
Ideal em combinação com
bombas de calor
Com um aqueciAumento do COP da bomba
mento pelo chão, a
de calor
maior parte do calor
Aumento individual dos
é transmitido por
radiação térmica.
espaços livres
A temperatura do ar
Livre escolha dos revestinas divisões aquecimentos do pavimento
das pelo chão, pode
Calor são e agradável
ser mantida mais
Regulação simples e variável
baixa que nas divida temperatura
sões com um aquecimento tradicional.
10 anos de garantia
Comfort 365 –
Graças à fraca
aquecimento e arrefecimento
circulação de ar,
não se dão movimentações de poeiras.
Uma vantagem não negligenciável
para as pessoas alérgicas !
O aquecimento pelo chão ROTEX
Monopex® optimiza as qualidades do
conforto.

Seja numa casa de banho ou noutra
qualquer divisão com pavimento em
pedra ou mosaico, o aquecimento pelo
chão é ideal e incontornável ! A superfície de aquecimento é invisível e o
contacto com o revestimento do chão é
agradavelmente quente e confortável.
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A nova tendência em aquecimento:
conforto durante todo o ano.
"Comfort 365" da ROTEX:
aquecimento no Inverno e
refrigeração no Verão com
energias renováveis.
O nosso aquecimento garante um ambiente confortável durante o Inverno.
Os geradores de calor, como por
exemplo uma bomba de calor ar/água,
utilizam energias renováveis como
fonte de calor, reduzindo deste modo
ao mínimo o consumo de energia e,
por conseguinte, os custos.

Raumtemperatur
Temperatura
ambiente

Então, e no Verão? Practicamente em
todas partes onde quer que vamos
encontramos actualmente zonas
climatizadas: em escritórios, centros
comerciais, sedes de organismos
públicos, restaurantes, veículos ...
excepto nas habitações. É muito
reduzido o número de edifícios e de
viviendas providos de instalações de
climatização que garantam não só o
Temperatura

Raumtemperatur
ambiente sem
ohne Konditionierung
refrigerar
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conforto em manutenção da temperatura de conforto nos dias calorosos e
nas sufocantes noites de Verão.
É chegada a hora de o alterar. O
sistema "Comfort 365" da ROTEX é um
novo tipo de aquecimento que não só
proporciona um calor confortável no

Inverno, como também no Verão
graças à sua agradável refrigeração.

Aquecimento por pavimento
radiante + bomba de calor =
conforto durante todo o ano.
Uma bomba de calor ar/água da
ROTEX pode, não só aquecer no
Inverno, como também refrigerar no
Verão em função da solicitação. Um
aquecimento por pavimento radiante
também demostra aqui a sua utilidade
e a sua capacidade.
Quando do que se trata é de
refrigerar o ambiente, com uma superfície de transmisão practicamente
imperceptível, o sistema de
aquecimento por pavimento radiante
proporciona uma climatização
excepcionalmente agradável e isenta
de correntes de ar, graças à sua
grande superfície.
Para obter este fim, o principio da
bomba de calor converte-se de forma
simples no sentido inverso, o que
implica que a bomba de calor extrai o
calor do edifício e cede-o ao
exterior. A refrigeração propriamente
dita da habitação tem lugar, sobre
tudo, através da instalação de pavimento radiante, um recurso amplamente aplicado hoje em dia nos
edifícios novos. Nas habitações sem
aquecimento por pavimento radiante
pode-se utilizar o convector de ar
"HP convector" da ROTEX, o qual
também pode assumir a dupla função de
aquecimento e
refrigeração.
Cada divisão pode
ser regulada separadamente e climatizarse de forma diferenciada. Assim garante
o máximo conforto
365 dias por ano.

A sua vantagem principal:
esta opção de refrigeração é
incluida como extra no
sistema e sem custos
adicionais.
Nas habitações que disponham de
aquecimento por pavimento
radiante, a opção de
refrigeração integrada
nas bombas de calor
ar/água da ROTEX
permitirá beneficiar da
função dupla aquecimento/refrigeração
sem ter que realizar
nenhuma inversão
adicional.

Consumo
mínimo, com um
efeito máximo
Ainda que não haja
inversões adicionais,
que se passa com os
custos de exploração?
As simulações por
computador do Instituto da energética
das construções ("Institut für
Gebäudeenergetik") da Universidade
de Stuttgart demostraram que os
custos por esta concepção são
comparativamente baixos. Assim se
determinaram uns custos de consumo
para a refrigeração da habitação na
ordem de somente entre 10 e 20 euros
ao ano.
Com o sistema "Comfort 365" da
ROTEX disporá de uma instalação de
aquecimento que pode fazer muito
mais que aquecer. Disporá de 365 dias
por ano de climatização confortável na
sua habitação.
Encontrará mais informação sobre
o assunto na página web
www.comfort365.de
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O conceito do sistema.

O poder do aquecimento
O ROTEX Monopex® aquecimento pelo
pavimento é construído usando
sistemas de placas.

As vantagens :
■ Perfil de temperatura regular
graças à colocação precisa do tubo
■ Incorporação completa do tubo
dentro da placa
■ Bom isolamento térmico relativamente às divisões situadas por
baixo
■ Excelentes propriedades de
isolamento acústico
■ Instalação extremamente simples
■ Isento de CFC e reciclável

A placa de aquecimento Protect

20 anos de experiência
A tubagem de aquecimento é a peça
mestre de todo o aquecimento pelo
chão. O sistema ROTEX Monopex®
utiliza o tudo de aquecimento ROTEX
Monopex® PE-X/BAO, tubo em
polietileno reticulado. Fabricante há
mais de 20 anos de tubos de aquecimento em PE, a ROTEX é hoje líder no
seu fabrico.

São disponibilizadas quatro versões
diferentes das placas isolantes :
1. Protect
2. Protect mini
3. Sistema tacker de placas dobradas
4. Sistema tacker de folhas enroladas
Sistema tacker de placas dobradas

Cobertura de cimento

Exemplo de sistema com placas Protect

Tubo de aquecimento Monopex

Placas isolantes Protect
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O tubo de aquecimento

50 anos de segurança
No segmento do aquecimento, os
tubos em PE-X revelam-se
absolutamente resistentes, seguros e
fiáveis. O tubo de aquecimento ROTEX
Monopex® PE-X/BAO é não só perfeitamente resistente à corrosão, mas,
graças à barreira anti-oxigénio (BAO),
ele também se opõe eficazmente
contra a corrosão de outros elementos
da instalação.
O tubo Monopex evita a utilização de
produtos anti-corrosivos que são
necessários nas instalações com tubos
permeáveis ao oxigénio.
O tubo de aquecimento ROTEX
Monopex® PE-X/BAO foi concebido
para uma duração de utilização
superior a 50 anos. Beneficia assim de
um aquecimento pelo chão perfeitamente seguro.

O tubo de aquecimento
ROTEX Monopex® está disponível em três diâmetros :

A temperatura ambiente desejada
pode ser facilmente regulada no
termostato de ambiente ROTEX RTR.

MONOPEX 14 BAO : com um diâmetro
exterior de 14 mm e uma espessura de
parede de 2 mm (cor branca).

Pode assim aquecer individualmente
cada divisão da sua habitação em função das diferentes utilizações que as
mesmas irão ter. Com o termostato de
ambiente, todas as outras fontes de
calor como a radiação solar, o calor
humano ou dos aparelhos eléctricos,
são tidos em conta, obtendo assim importantes economias de energia.

MONOPEX 16 BAO : com um diâmetro
exterior de 16 mm e uma espessura de
parede de 1,5 mm (cor azul).
MONOPEX 17 BAO : com um diâmetro
exterior de 17 mm e uma espessura de
parede de 2 mm (cor branca).

Qualidade controlada
O tubo de aquecimento ROTEX
Monopex® PE-X/BAO é verificado segundo a EN 1264 e NP EN ISO 15875.
As exigências relativas à permeabilidade ao oxigénio da norma DIN 4726
são largamente superadas : o tubo
ROTEX Monopex® PE-X/BAO não deixa
passar 1/10 da quantidade máxima de
oxigénio permitida pela norma DIN
4726 para os tubos em materiais
plásticos BAO.
Isto para além de que para o ambiente
o polietileno é uma matéria-prima
particularmente ecológica. As “pontas” não utilizadas no proceder da
instalação podem e devem ser recicladas sem problemas.

Regulação individual da
divisão
A temperatura de cada divisão tem a
possibilidade de ser regulada
individualmente.
Para tal cada divisão é
equipada com uma
regulação individual e
electrónica.

ROTEX HP convector: o
convector de ar inteligente
Este é um complemento ideal em edifícios com uma bomba de calor de baixa
temperatura ROTEX Low Temperature,
quando nem todas as divisões estiverem equipadas com aquecimento por
pavimento radiante.
A função de interligação facilita a
comunicação entre a bomba de calor e
o convector ROTEX HP. A temperatura
de ida adapta-se em função da solicitação. Assim garante um COP óptimo
da bomba de calor e, com ele, a
eficiência máxima da instalação.
O funcionamento particularmente
silencioso garante o uso até em dormitórios. A regulação electrónica da temperatura ambiente integrada permite
uma climatização óptima em cada
divisão.

Para edifícios de nova
construção e renovações

Combinação de aquecimento
pelo pavimento e de
radiadores
Se for instalado tanto aquecimento
pelo pavimento como radiadores,
então o System 70 da ROTEX é a
escolha certa. Desenvolvido especialmente para essas aplicações, o
System 70 tem uma completa gama de
ligações a radiadores apenas com um
circuito que é comum com o
aquecimento pelo pavimento.
Em habitações com uma bomba de
calor da ROTEX de baixa temperatura,
os convectores ROTEX HP são ideais
como complemento ou mesmo para
todas as divisões equipadas com
aquecimento pelo pavimento.

Em novas construções, o "HP
convector" supõe uma opção simples
para aquecer divisões contíguas. Nos
edifícios reformados podem substituir
os radiadores existentes pelo "HP
convector", sem necessidade de
medidas de reforma adicionais.

As suas vantagens:

■ Aquecimento e refrigeração
■ Regulação electrónica da
temperatura ambiente integrada
com comando temporizador
■ Especialmente eficiente graças à
função de inter-conexão. O "HP
convector" estabelece uma
comunicação directa com a bomba
de calor ROTEX HPSU
■ Temperatura de ida controlada em
função da solicitação
■ Especialmente silencioso e
compacto
■ Silencioso para dormitórios
■ Ideal em edifícios com
aquecimento por pavimento
radiante e radiadores
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NOVO : Monopex mini –
o chão radiante ideal
para as renovações.
Modernizar um chão
radiante de maneira simples
e rápida
É durante a renovação de um edifício
existente, que muitas vezes se pretende integrar um piso aquecido.
ROTEX disponibiliza uma solução com
o Monopex mini : graças ao tubo Monopex 14 especialmente desenvolvido
para esta utilização, o chão radiante
pode ser instalado com uma altura
muito reduzida.

Altura máxima – 29 mm
As placas Protect mini só podem ser
aplicadas, através de uma cola
especial, sobre a
chapa de base
ou mesmo
directamente no
pavimento ou
outro solo
utilizado
O tubo Monopex
é instalado nas
placas de
suporte. Depois,
uma fina película especial é usada
para para o cobrir.
A espessura mínima do Monopex mini
é de 29 mm, por cima de uma laje
isolada.

Pequena e flexível – a caixa
combi
Podem ser ligados até dois circuitos de
chão radiante aos radiadores (directamente) graças a um colector combinado que foi desenvolvido para tais
situações.
Para tal, o colector combinado para o
chão radiante, pode ser integrado
directamente dentro da divisão. Com
este sistema, deixa de ser necessário
um grande colector por piso.
Cada divisão pode ser equipada com
um destes pequenos colectores.

Adaptado às suas necessidades
Para poder escolher idealmente entre as diferentes possibilidades do Monopex® em
função dos seus desejos e das suas necessidades, são necessárias algumas informações
de base.
A partir dessas informações, calculamos o seu Monopex®. Obterá assim a disposição e
distribuição ideal do chão radiante em cada divisão.
Para efectuar o estudo de uma instalação Monopex®, são necessário um certo número de
dados, indicados na listagem seguinte:
■
■
■
■
■
■
■
■
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Tipo de habitação (apartamento, vivenda, etc.)
Planta de localização
Alçados e cortes (com cotas e escalas )
Estruturas das paredes (material,
caixa de ar, isolamento, etc)
Temperaturas desejadas para as
diferentes divisões
Revestimentos previstos para o chão
(eventualmente a sua inércia térmica)
Disposição dos armários de encastrar
Localização dos termostatos de ambiente

ROTEX Monopex® –
o aquecimento pelo chão e pelas paredes.
Paredes aquecidas/
arrefecidas
ROTEX Monopex mini pode igualmente
ser aplicado em sistemas de paredes
aquecidas/arrefecidas. Permite-lhe
obter assim paredes radiantes muito
confortáveis e possuindo um elevado
coeficiente de radiação (de calor).
Os aquecimentos murais são muitas
vezes instalados em locais onde o uso
de aquecimento pelo chão não é
possível, por razões de concepção da
habitação ou quando a superfície não
é suficiente para aquecer a divisão.
Nesses casos serão equipados com
aquecimento pelas paredes as
divisões particularmente confortáveis
como, por exemplo, as salas de
banhos. Podendo assim dispensar
por completo os radiadores ou outro
qualquer tipo de aquecimento.
Com estes dados, serão calculadas as necessidades calorificas da habitação, segundo a
norma EN 12831.
O dimensionamento e as regulações hidráulicas de cada circuito serão assim definidas,
divisão a divisão.
O calculo efectuado informaticamente indica as quantidades de tubos e de placas
isolantes necessárias bem como o detalhe de todos os acessórios como o(s) colector(es),
as braçadeiras de fixação, o isolante para os rebordos, etc.

Relação global do chão radiante

ROTEX Monopex seco –
O sistema seco
ROTEX Monopex seco é um sistema de
chão radiante inteiramente executado
numa construção “seca”. O tubo
Monopex é utilizado como conduta de
calor, de forma a permitir uma distribuição de calor uniforme.
Ao contrário das placas “húmidas”
habitualmente utilizadas, utilizamos
elementos de chapa “seca”. Estas
são coladas e parafusadas nas
articulações.
A grande vantagem deste sistema é
que o revestimento do chão pode ser
aplicado apenas 24 horas após a
colocação das chapas.

Balanço energético do chão radiante
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Conforto durante todo o ano:
Aquecimento no Inverno e
agradável refrigeração no Verão.
Nova tecnologia em aquecimento: aquecimento no Inverno e refrigeração no Verão
com energias renováveis
Só com ROTEX: "Comfort 365" da ROTEX – o sistema completo, tudo de um mesmo fornecedor.
Geração de energia

Bomba de calor ar/água
ROTEX HPSU

Distribução de energia

Instalação de energia solar
ROTEX Solaris

Aquecimento por pavimento
radiante ROTEX Monopex

Convector de ar
ROTEX HP convector
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