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Wavin WW-10 
felületfűtési és -hűtési rendszer
A Wavin WW-10 felületfűtési és -hűtési rendszer egy vakolat-

felület hez használható rendszer. A rendszer rendkívül kis 

– 13 mm-es – építési magassága és az ebből adódó 19 mm-es 

vakolat vastagság következtében a WW-10 rendszer úgy az új 

építkezéseken, mint a felújításoknál kiválóan alkalmazható. 

A rendszer, amely a műanyag csőből, a csőrögzítő sínből és 

a csőfordító idomból áll, jól alkalmazkodik az adott egyedi beé-

pítési ese tekhez.

Rendszerelemek

A felületfűtés és -hűtés fontos eleme a PE-RT anyagú műanyag 

cső. Ezen keresztül történik az energiabevitel meleg vízzel, illet-

ve az energiaelvonás hideg vízzel. A rendszerhez alkalmazott 

csővezeték a kis átmérője következtében csak nagyon kis va-

kolatvastagságot enged meg.

A cső műszaki adatai:

csőméret 10 x 1,3 mm

megengedett üzemi nyomás 6 bar

legmagasabb üzemi hőmérséklet 60 °C

legkisebb hajlítási ívsugár 50 mm

víztartalom 0,036 l/m

hővezető képesség 0,22 W/(m·K)

anyag PE-RT

szín fekete

oxigéntömörség DIN 4726 szerint

legalacsonyabb feldolgozási hőmérséklet + 5 °C

hossz 200 m-es tekercs

cikkszám RSHCP10PE_200

1. fal
2. csőtávolság (75) mm
3. csőrögzítő sín
4. rögzítési pont

5. 10 x 1,3 mm-es PE-RT cső
6. csavaros rögzítés
7. vakolaterősítő háló
8. vakolat (19–25 mm)

Falfelépítés Wavin WW-10-zel



26  Wavin Tempower felületfűtési és -hűtési rendszer  Műszaki kézikönyv Tel. +36 23 566 000      Fax +36 23 566 001

Szerelés

A fal, illetve mennyezet előkészítése

A fűtési rendszer felszerelése előtt el kell készülnie az összes 

egyéb munkának, mint pl. vízvezeték-szerelés, villanyszerelés 

stb. 

Csőfordító idom

A csőfordító idom rögzíti a csőívet és megakadályozza a cső 

megtörését. A csőrögzítő sínbe bepattintható, és biztosítja a 

csőív optimális megvezetését, valamint biztos helyzetét.

A csőfordító műszaki adatai:

anyag PO (polipropilén)

szín fekete

cikkszám RSHCF002

WW-10 elhelyezése falon és mennyezeten

Csőrögzítő sín

A csőrögzítő sín a felhasználás maximális biztonsága érdeké - 

ben a rendszer legfontosabb elemeként került megtervezésre. 

Az extrudált csőrögzítő sín nagyon csekély beépítési magassá-

got biztosít, miáltal egy 20–25 mm-es nagyon vékony vakolatba 

beépíthető. 

A gyártási eljárás következtében nincsenek éles peremei, és 

a csőnek feszes rögzítést biztosít anélkül, hogy a cső bepattin-

tásakor azt megsértené.

A csőrögzítő sín műszaki adatai:

anyag PVC

szín szürke

hossz 2400 mm

szélesség 25 mm

beépítési magasság 12,5 mm

cikkszám RSHCF0101

Wavin WW-10 
felületfűtési és -hűtési rendszer
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Rögzítés

Az előkészített panelokat vagy a csőrögzítő síneket a felület 

állagától függően ragasztóval, illetve csavarokkal rögzítjük. Ha 

a felület tiszta és sima, ragasztót is használhatunk.

1. A csőrögzítő síneket a falra csavarozzuk. 

2. A csőfordító íveket bepattintjuk. Legalább 100 mm-es 

csőívsugarat kell a fordításnál biztosítani.

3. A csövet bepattintjuk a csőrögzítő sínbe. Javasoljuk, hogy 

a csövek letekeréséhez letekerődobot használjunk annak 

érdekében, hogy a cső feszültségmentes maradjon, ne 

csavarodjon meg. 

4. Figyeljünk rá, hogy elég csövet hagyjunk túllógni egy-egy 

kör elején és végén, hogy kényelmesen be lehessen azt 

kötni.

5. Az egyes köröket a Tichelmann-elv szerint kötjük össze.

Szerelési lépések

  A csőrögzítő síneket a felületre 300 mm távolságonként rög-

zítjük. A felület állagától függően a síneket ragaszthatjuk vagy 

csavarozzuk. Falfelületen a síneket vízszintesen és függő-

legesen is felszerelhetjük a csövek elhelyezkedésének függ-

vényében.

Készre szerelt mező a felszerelt csőfordító idomokkal

  A csövet a kép szerinti vezetéssel a sínbe pattintjuk úgy, hogy 

falra szerelésnél az egyes körök a padlónál kezdődjenek és 

fejeződjenek be.
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Tömítettségi vizsgálat

A fűtőkörök víztömörségét a fal vakolása előtt vagy a szárazva-

kolat felépítése előtt nyomáspróbával kell ellenőrizni, amely két 

lépésben történik. A tömörséget és a vizsgálati nyomást vizs -

gálati jegyzőkönyvben rögzítjük. Ezután beállítuk és fenntartjuk 

az üzemi nyomást. A vakolás, illetve a szárazvakolat felszerelé-

se közben a fűtéscsöveket nyomás alatt kell tartani, és a nyomást 

ellenőrizni kell.

Első felfűtés

Egyéb meleg vizes fűtési rendszerekkel ellentétben a felületfű-

téseknél az első felfűtést a cementes vakolás, illetve a glettelés 

felhordása után legkorábban 21 nappal szabad elkezdeni. Gipsz-

kötésű vakolatnál a felhordás után a gyártó előírásai szerint, de 

legkorábban 7 nap múlva szabad a fűtést elindítani. 

Az első felfűtést 3 napig csak legfeljebb 25 °C-os vízzel szabad 

folytatni. Utána 4 napig a maximális előremenő vízhőmérséklet-

tel fűtsünk. A szárazvakolatoknál az első felfűtést a falburkolat 

felszerelése után azonnal el lehet kezdeni.

Az első felfűtést a felfűtési jegyzőkönyvben kell dokumentálni.

Vakolat

A vakolat a fal- és mennyezetfűtésnél hőelosztó szerepet lát el.

A vakolat készülhet gipsszel, mésszel, ragasztóval, cementtel 

vagy ezek keverékével. A felületfűtéshez használt vakolat ösz-

szetétele semmiben sem különbözik az egyéb vakolatoktól. 

A szilikát-, kevert- vagy műgyanta alapú vakolatoknál a feldol-

gozás és a felhasználás tekintetében a gyártó előírásait kell fi-

gyelembe venni. Különösen fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy 

hőszigetelő vakolatok nem alkalmasak felületfűtési rendszerek 

bevakolá sához.

Gipszkötésű vakolatoknál az előremenő vízhőmérséklet lehető-

leg ne haladja meg az 50 °C-ot. Olyan felületfűtési rendszereket, 

melyek ennél magasabb hőfokon működnek, erre alkalmas va-

kolattal kell ellátni, mint pl. mészkötésű vagy mészcement vako-

lat. A cső felett a vakolat vastagságának a vakolási előírás szerint 

legalább 10 mm-esnek kell lennie.

A vakolat felvitelénél a gyártói előírásokat követjük. A vakolat 

hálóval történő megerősítését a legtöbb vakolatgyártó előírja. 

Javasolt használni egy alkálitartalmú, 4 x 7 mm hálósűrűségű 

üvegszövetet, amely a vakolat felső 1/3-ában kerül bedolgozás-

ra. Vakolatháló alkalmazásának szükségessége a felhasznált 

vakolatrendszertől függ. A vakolatháló növeli a vakolat szakító-

szi lárdságát, és ez csökkenti a repedezés veszélyét. Gipszvako-

latnál lényeges, hogy az előremenő hőmérséklet ne lépje túl 

a vakolat kristályosodási hőmérsékletét.

A vakolásnál a WW-10 rendszert mindig víznyomás alatt kell 

tartanunk, hogy a vakolás során fellépő sérülésből adódó szi-

várgást azonnal lássuk. Ezenkívül így a csövek nyomás követ-

keztében történő tágulása üzemi állapotot vesz fel.

Dilatációs fugák

Ahhoz, hogy a falszerkezetek hosszirányú mozgását lehetővé 

tegyék, a határoló szerkezetek felé (pl. padló, mennyezet és fa-

lak) dilatációs fugák alkalmazása szükséges. Dilatációs fugák 

elsősorban az úszó kialakítású szerkezeteknél, pl. a szigetelésre 

kerülő vakolatoknál és a szárazvakolati rendszereknél kerülnek 

alkalmazásra. A fugák kialakítását és elhelyezését az épület ter-

vezői határozzák meg. Fűtött falfelületeknél 8 m-enként szintén 

el kell helyezni függőleges dilatációs fugákat. A falban meglévő 

dilatációs fugáknak egyenletes szélességűnek, egyenesnek, 

egysíkúnak kell lenni. 

Fontos: 
A Wavin fűtőköröket hideg állapotban vakoljuk be, 

de ezalatt legalább 2 bar nyomás alatt kell állniuk.

Wavin WW-10 
felületfűtési és -hűtési rendszer
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Megjegyzések:

Az egyes hidraulikus körök közötti hosszkülönbség nem halad-

hatja meg a 15%-ot. A egyes körök eleje és vége lehetőleg a 

csőgerinc közelében végződjön. Egy-egy fűtőkör maximális 

csőhossza a csőhosszal arányos hidraulikus nyomásveszteség 

miatt a 40 fm-t ne haladja meg.

Vízoldali bekötés

A Wavin WW-10 felületfűtési rendszert a Tichelmann-elv szerint 

kell bekötni és hidraulikusan összekötni – tehát az előremenő 

vezetékből elsőként lecsatlakozó panel a visszatérő utolsóként 

csatlakoztatott panelje lesz. 

A panelek bekötése a Wavin csőkötőidomaival történik. Ebben 

minden szükséges bekötőelem – mint a toldók, szűkítők, T-ido-

mok stb. – megtalálható. Részletes leírás található e kézikönyv 

megfelelő fejezetében.

Wavin rendszertechnikai gyorskötő- és présgyűrűs idomok

Nyomáspróba

A bekötés elvégzése után vizes vagy levegős nyomáspróbát 

kell végezni. A nyomáspróbát csak a csőrendszeren és a be-

kötővezetéken végezzük, tehát minden egyebet, pl. szabályzó-

szerelvényeket, osztót stb., a nyomáspróba alatt ki kell zárni. A 

nyomáspróbát csak a rendszert ismerő szakember végezheti. 

A nyomáspróbára vonatkozó további előírásokat lásd a kézikönyv 

vonatkozó fejezetében.

Feltöltés és öblítés

A vízzel történő feltöltés előtt levegős nyomáspróbát végezhetünk 

(ld. az idevonatkozó fejezetet).

A vízzel történő feltöltés lépései:

  Minden kört elzárunk.

 Ezután csak a feltölteni kívánt kört nyitjuk ki.

 A rendszerhez egy töltőszivattyút csatlakoztatunk.

 A rendszerben nagy sebességgel vizet keringetünk, 

amíg a levegő a rendszerből teljesen eltávozik.

 A rendszernyomást felépítjük.

 A kört lezárjuk.

Wavin WW-10 hidraulikus körök összekötése a Tichelmann-elv szerint



ak
tív

 fe
lü

le
t f

aj
la

go
s 

te
lje

sí
tm

én
ye

 [W
/m

2 ] 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

115

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

Wavin Tempower WW-10 felületfűtési és -hűtési
rendszer teljesítménydiagramja

WW-10 hűtés – 19 mm-es vakolatfedés (vakolat: I=0,6 W/m2·K)

WW-10 fűtés – 19 mm-es vakolatfedés (vakolat: I=0,6 W/m2·K)

WW-10 hűtés – 25 mm-es vakolatfedés (vakolat: I=0,6 W/m2·K)

WW-10 fűtés – 25 mm-es vakolatfedés (vakolat: I=0,6 W/m2·K)

átlagos víz- és helyiség-hőmérséklet különbség, fűtésnél
túlhőmérséklet, hűtésnél alulhőmérséklet [°K]
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Teljesítményadatok

A Wavin WW-10 mennyezetfűtő- és hűtő rendszer hűtési és fűté-

si teljesítményei kiszámításának kiinduló adata a helyiség-

hőmérséklet (th) és az átlagos felületi hőmérsékletek (a sugárzó 

felületeket kivéve a helyiség felületeinek átlagos hőmérséklete) 

különbsége, fűtésnél –2 °K, hűtésnél +1,5 °K.

A Wavin felületifűtési és -hűtési számítási szoftver használatánál 

az üzemi hőmérsékletet (levegő- és felületi hőmérséklet) vesszük 

figyelmbe. 

A fajlagos teljesítmény diagram a hőáramot ábrázolja hűtésnél 

kékkel, fűtésnél pirossal.

Példa:

Adott:

Mennyezetfűtésnél:

előremenő hőmérséklet 40 °C (te)

visszatérő hőmérséklet 35 °C (tv)

helyiség-hőmérséklet 20 °C (th)

Keressük:

fajlagos teljesítmény  (W/m²) 

Eredmény:

Egy 17,5 °K-os közepes 

hőmérséklet-különbségnél (Δϑm) 

82 W/m2 fajlagos teljesítmény- 

érték adódik.

  te + tv 
∆ϑm =  – th
  2

  40 °C + 35 °C 
→ ∆ϑm =  – 20 °C
  2

→ ∆ϑm = 17,5 °C

Wavin WW-10 
felületfűtési és -hűtési rendszer
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Wavin Tempower WW-10 nyomásveszteség diagramja
10 x 1,3 mm-es és 12 x 1,4mm-es rendszercsőátmérőnél
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Nyomásveszteségek

Az alábbi diagramok mutatják a nyomásveszteségeket (csősúrlódási nyomásesés) 

pascal/méterben [Pa/m] a tömegáram függvényében (kg/h) 10 x 1,3 mm és 12 x 1,4 mm 

csőátmérőnél. 


