Multibox
Casete de reglaj individual de cameră
pentru sisteme de încălzire prin pardoseală,
cu montaj îngropat în perete

Pur şi simplu perfect

Multibox
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Multibox
K, RTL şi K-RTL
Descriere
Casete HEIMEIER Multibox K, Multibox
RTL şi Multibox K-RTL în montaj
îngropat, cu ramă, capac şi bare de
fixare, de exemplu pentru reglajul
sistemelor de încălzire prin pardoseală,
fără a necesita surse auxiliare de
alimentare.
Multibox K
pentru reglajul individual al temperaturii
camerei cu robinet termostatic, de
exemplu la sistemele de încălzire prin
pardoseală.

Limitator temperatură retur (RTL) cu
senzor lichid. Număr poziţii 1 - 5.
Protecţie anti-îngheţ. Domeniu de
temperatură 10 °C - 50 °C.

Multibox RTL
pentru limitarea maximală a
temperaturii returului, cu limitator de
temperatură retur, de exemplu pentru
sisteme combinate de încălzire prin
pardoseală şi cu radiatoare.
Multibox K-RTL
pentru reglajul individual al temperaturii
camerei şi pentru limitarea maximala a
temperaturii returului, cu robinet
termostatic şi limitator temperatură
retur, de exemplu pentru sisteme
combinate de încălzire prin pardoseală şi
cu radiatoare.
Toate modelele sunt prevăzute opţional
cu capac şi cap termostat gradat de
culoare alb RAL 9016 sau cromate.

Construcţie

Canal de ghidare pentru conducte,
pentru fixarea uşoară a conductelor şi
robinetelor - a se vedea „Accesorii”.
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Racord G ¾ cu con, adecvat pentru
fitinguri de compresie destinate
conductelor din plastic, cupru, oţel
(conducte de precizie) şi multistrat.

Este posibil un montaj flexibil datorită
distanţei variabile dintre caseta
îngropată şi capac, de până la 30 mm.

Multibox K-RTL

8

Toate modelele sunt prevăzute cu un
ventil de aerisire/golire.

Caseta îngropată are o adâncime totală
de 60 mm.

Multibox RTL

8

Corpul realizat din bronz. Piese
termostatice de inserţie cu ax din oţel
inox şi cu garnitură dublă din inele O.
Inelul O exterior poate fi înlocuit fără
golirea sistemului.

Pentru robinetele HEIMEIER folosiţi
numai fitingurile de compresie HEIMEIER
corespunzătoare (de exemplu cu
denumirea 15 THE).

Multibox K

2

Capacul poate asigura o compensare a
unui montaj înclinat al casetei îngropate
cu până la 6 ° pe fiecare parte.
Cap termostat K cu senzor lichid. Putere
ridicată de acţionare, histerezis minim,
timp optim de închidere. Proprietăţi
stabile de reglaj chiar şi la diferenţe mici
de reglaj (< 1 K).
Corespunde EnEV şi/sau DIN V 4701-10.
Număr poziţii 1 - 5. Protecţie antiîngheţ. Domeniu de temperatură 6 °C 28 °C.

2
9
4
5

Compensare pentru instalare cu o

9

2
7

6

Casetă pentru montaj îngropat 8 Ax de închidere/reglaj
Ventil de aerisire/golire
9 Limitator temperatură retur
Cap termostat K
(RTL)
Ramă
Capac
Bară de fixare
Corp robinet din bronz rezistent
la coroziune

3
4
5

abatere de la verticală de până la
6 ° de fiecare parte
Capac cu fixare mascată cu şurub

Adâncime mică de instalare

Model cu capac şi cap termostat

gradat, alb sau cromat
Instalare flexibilă pentru toate

tipurile de pereti, compensare
adâncime de până la 30 mm
Canal de ghidaj conducte, ca

accesoriu
Corpul robinetului din bronz

rezistent la coroziune
Posibilităţi universale de racordare


3

Multibox
K, RTL şi K-RTL
Aplicaţii
Multibox K

Multibox RTL

Multibox K este folosit pentru reglajul
temperaturii în camere individuale, de
exemplu în sisteme combinate de
încălzire prin pardoseală şi încălzire de
temperatură redusă (a se vedea
informaţiile de la pagina 12).

Multibox RTL este folosit pentru limitarea
maximală a temperaturii de retur, de
exemplu în sisteme combinate de
încălzire prin pardoseală şi cu radiatoare,
pentru reglarea temperaturii zonelor de
pardoseală (a se vedea informaţiile de la
pagina 12). Se reglează numai
temperatura de retur.

Multibox K este folosit şi în sistemele de
încălzire prin pereţi.

Multibox K-RTL

Utilizaţi axul de închidere/reglaj pentru
echilibrare hidraulică.

Utilizaţi axul de închidere/reglaj pentru
echilibrare hidraulică.

Multibox K-RTL este utilizat pentru
reglajul individual al temperaturii
camerelor şi pentru limitarea maximală a
temperaturii de retur, de exemplu în
sisteme combinate de încălzire prin
pardoseală şi cu radiatoare (a se vedea
informaţiile de la pagina 12).
Multibox K-RTL este utilizat, de
asemenea, în sistemele de încălzire prin
perete.

Exemple de utilizare

1

Multibox RTL

Multibox K
2

3

3

Multibox K-RTL
Multibox K
Multibox K-RTL

2

3

3

1 Distribuitor/colector
2 Radiator
3 Zonă încălzire prin pardoseală

Încălzire prin pardoseală fără distribuitor/colector, de exemplu cu două
circuite de încălzire cu lungime egală pentru fiecare cameră şi cu
Multibox (a se vedea informaţiile pentru proiectare de la pagina 12).

Setarea temperaturii
Cap termostat K

1

Poziţie
Temperatură cameră [°C]

6

2

3

12

14

16

20

1

2

3

4

5

10

20

30

40

50

4

5

24

28

Limitator temperatură retur (RTL)
Poziţie
Temperatură retur [°C]
4

(Temperatură de deschidere)

Multibox
K, RTL şi K-RTL
Funcţionare
Multibox K

Multibox RTL

Multibox K-RTL

Din punctul de vedere al reglajului,
robinetul termostatic integrat în Multibox
K este un regulator proporţional constant
(regulator P) care nu necesită alimentare
auxiliară. El nu necesită o conexiune
electrică sau altă sursă exterioară de
alimentare.

Din punctul de vedere al reglajului,
limitatorul de temperatură retur integrat
în Multibox RTL este un regulator
proporţional constant (regulator P) care
nu necesită alimentare auxiliară. El nu
necesită o conexiune electrică sau altă
sursă exterioară de alimentare.

Din punctul de vedere al reglajului,
robinetul termostatic integrat în Multibox
K-RTL este un regulator proporţional
constant (regulator P) care nu necesită
alimentare auxiliară. El nu necesită o
conexiune electrică sau altă sursă
exterioară de alimentare.

Modificarea temperaturii aerului din
cameră (variabila reglată) este
proporţională cu deschiderea robinetului
(variabila de corecţie). O creştere a
temperaturii aerului din cameră, de
exemplu datorită razelor soarelui, are ca
efect dilatarea lichidului din senzorul de
temperatură, acest lichid acţionând
asupra burdufului. Prin intermediul axului
robinetului, se întrerupe alimentarea cu
apă a circuitului de încălzire din
pardoseală. Modul de lucru se inversează
când temperatura aerului din cameră
scade.

Modificarea temperaturii fluidului care
circulă prin conductă (variabila reglată)
este proporţională cu deschiderea
robinetului (variabila de corecţie) şi este
transferată senzorului prin intermediul
conducţiei termice. O creştere a
temperaturii de retur, de exemplu din
cauza unei puteri de încălzire mai mici a
sistemului de încălzire din pardoseală ca
urmare a unor efecte termice exterioare,
produce dilatarea substanţei din senzorul
de temperatură şi acţionează asupra tijei
diafragmei. Prin intermediul axului
robinetului se întrerupe alimentarea cu
apă a circuitului de încălzire din
pardoseală. Modul de lucru se inversează
când temperatura fluidului scade.

Modificarea temperaturii aerului din
cameră (variabila reglată) este
proporţională cu deschiderea robinetului
(variabila de corecţie). O creştere a
temperaturii aerului din cameră, de
exemplu datorită razelor soarelui, are ca
efect dilatarea lichidului din senzorul de
temperatură al capului termostat, acest
lichid acţionând asupra burdufului. Prin
intermediul axului robinetului, se
întrerupe alimentarea cu apă a circuitului
de încălzire din pardoseală. Modul de
lucru se inversează când temperatura
aerului din cameră scade.

Robinetul se deschide când valoarea
limită setată este depăşită.

Multibox K-RTL este echipat în mod
suplimentar cu un limitator de
temperatură retur (RTL) care împiedică
depăşirea temperaturii de retur setate.
Robinetul se deschide daca temperatura
scade sub limita setată.

Coduri de articole
Figură

Model

Culoare

Cod articol

Multibox K
cu robinet termostatic

Capac şi cap termostat K,
alb RAL 9016

9302-00.800

Capac şi cap termostat K,
cromate

9302-00.801

Capac şi cap termostat RTL,
alb RAL 9016

9304-00.800

Capac şi cap termostat RTL,
cromate

9304-00.801

Capac şi cap termostat K,
alb RAL 9016

9301-00.800

Capac şi cap termostat K,
cromate

9301-00.801

Multibox RTL
cu limitator temperatură
retur (RTL)

Multibox K-RTL
cu robinet termostatic şi cu
limitator temperatură retur
(RTL)
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Multibox
F
Descriere
Casetă Multibox F HEIMEIER cu ramă,
pentru montaj îngropat, conţinând un
cap termostat, un capac şi bare de
fixare, pentru reglajul individual al
temperaturii camerei cu robinet
termostatic, de exemplu la sistemele de
încălzire prin pardoseală, care nu
necesită sursă de energie auxiliară.
Printr-un tub capilar, lichidul senzorului
de temperatură al capului termostat
acţionează asupra burdufului din
adaptorul de robinet. În consecinţă, nu
există nici o modificare a aspectului
capacului cu cap termostat - indiferent
de profunzimea de instalare.
Toate modelele sunt prevăzute cu capac
şi buton gradat de culoare alb RAL
9016.
Caseta pentru montaj îngropat are o
adâncime totală de 60 mm.
Montajul este ajustabil datorită distanţei
variabile dintre caseta pentru montaj
îngropat şi capac, de până la 30 mm.

timp de închidere optim. Sistemul
dispune de proprietăţi stabile de reglaj,
chiar şi la diferenţe mici (<1 K).
El corespunde EnEV şi/sau DIN V 470110.
Sistemul dispune de poziţii de la 1 la 5,
de protecţie anti-îngheţ şi de poziţie de
zero (robinetul deschide la aproximativ 0
°C). Domeniul de temperatură este 6 °C
- 27 °C.
Corpul este executat din bronz. Piesa
termostatică de inserţie are un ax din
oţel inox şi o garnitură dublă cu inel O.
Inelul O exterior poate fi înlocuit fără
golirea sistemului.
Multibox F este prevăzut cu un ventil de
aerisire.
Racordul G¾ pentru partea de conductă
este prevăzut cu con şi este adecvat
pentru fitinguri de compresie pentru
conducte din plastic, cupru, oţel de
precizie şi multistrat.

Capacul poate compensa un montaj
oblic al casetei de până la 6 ° de fiecare
parte.

Pentru robinete HEIMEIER se vor utiliza
întotdeauna fitinguri de compresie
HEIMEIER corespunzătoare (de exemplu
15 THE).

Capul termostat dispune de un
termostat umplut cu lichid. Sistemul se
caracterizează printr-o putere ridicată de
acţionare, printr-un histerezis redus şi un

Canalul de ghidaj conducte permite
montarea uşoară a
conductelor/robinetelor; a se vedea
„Accesorii”.

Construcţie
Multibox F

Fără schimbare de aspect,


1
9

2
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8
5
7

1
2
3
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5

6

Casetă pentru montaj îngropat
Cap termostat cu tub capilar
Adaptor
Ventil de aerisire
Ramă

6

6 Capac
7 Bară de fixare
8 Corp robinet din bronz roşu
rezistent la coroziune
9 Ax de închidere/reglaj

indiferent de adâncimea de
instalare
Cap termostat elegant şi uşor de

curăţat
Pentru instalări în poziţie înclinată,

acceptă o abatere de până la 6 °
de fiecare parte
Capac cu fixare prin şurub mascat

Adâncime mică de instalare

Montaj ajustabil pentru toate

structurile de perete, compensare
de adâncime de 30 mm
Canal de ghidaj conducte, ca

accesoriu
Corpul robinetului din bronz

rezistent la coroziune
Posibilităţi universale de racordare


Multibox
F
Aplicaţii
Multibox F
Multibox F este folosit pentru reglajul
temperaturii în camere individuale, de
exemplu în sisteme combinate de
încălzire prin pardoseală şi încălzire de
temperatură redusă (a se vedea
informaţiile de la pagina 12).
Multibox F este folosit şi pentru sisteme
de încălzire prin pereţi.
Utilizaţi axul de închidere/reglaj pentru
echilibrare hidraulică.

Exemple de utilizare

1

2

2

Încălzire prin pardoseală fără distribuitor/colector, de exemplu cu două
circuite de încălzire cu lungime egală pentru fiecare cameră şi cu
Multibox (a se vedea informaţiile pentru proiectare de la pagina 12).

1 Distribuitor/colector
2 Zonă de încălzire

Setarea temperaturii
Cap termostat F
Poziţie
Temperatură cameră [°C]

6

12

14

16

20

24

27
7

Multibox
F
Funcţionare
Multibox F
Din punctul de vedere al reglajului,
robinetul termostatic integrat în Multibox
F este un regulator proporţional constant
(regulator P) care nu necesită alimentare
auxiliară. El nu necesită o conexiune
electrică sau altă sursă exterioară de
alimentare.
Modificarea temperaturii aerului din
cameră (variabila reglată) este
proporţională cu deschiderea robinetului
(variabila de corecţie). O creştere a
temperaturii aerului din cameră, de
exemplu datorită razelor soarelui, are ca
efect dilatarea lichidului din senzorul de
temperatură, acest lichid acţionând prin
intermediul tubului capilar asupra
burdufului din adaptorul robinetului. Prin
intermediul axului robinetului, se
întrerupe alimentarea cu apă a circuitului
de încălzire din pardoseală. Modul de
lucru se inversează când temperatura
aerului din cameră scade.

Coduri de articole
Figură

8

Model

Culoare

Cod articol

Multibox F
cu robinetul termostatic

Capac şi cap termostat alb
RAL 9016

9306-00.800

Multibox
C/E şi C/RTL
Descriere
Casetă Multibox C/E şi MUltibox C/RTL
HEIMEIER cu ramă, pentru montaj
îngropat, conţinând un capac şi bare de
fixare, pentru comanda, de exemplu, a
sistemelor de încălzire prin pardoseală.

Limitatorul de temperatură retur (RTL)
are un termostat umplut cu un lichid ce
se dilată. Numărul de poziţii este de la 1
la 5. Domeniul de temperatură este 10
°C - 50 °C.

Multibox C/E
pentru reglajul temperaturii în camere
individuale, de exemplu în sisteme de
încălzire prin pardoseală, cu
servomotoare termice sau cu cap
termostat F cu acţionare la distanţă, (a
se vedea prezentarea echipamentului de
la paginile 14 şi 15).

Corpul este executat din bronz. Piesele
termostatice de inserţie au un ax din
oţel inox şi o garnitură dublă cu inel O.
Inelul O exterior poate fi înlocuit fără
golirea sistemului.

Multibox C/RTL
pentru limitarea maximală a
temperaturii de retur, cu limitator de
temperatură retur, de exemplu în
sisteme de încălzire combinate, prin
pardoseală şi cu radiatoare.
Toate modelele sunt prevăzute cu cap
termostat de culoare alb RAL 9016.
Caseta pentru montaj îngropat are o
adâncime totală de 60 mm.
Montajul este ajustabil datorită distanţei
variabile dintre caseta pentru montaj
îngropat şi capac, de până la 30 mm.

Toate modelele sunt prevăzute cu un
ventil de aerisire/golire.
Racordul G¾ pentru partea de conductă
este prevăzut cu con şi este adecvat
pentru fitinguri de compresie pentru
conducte din plastic, cupru, oţel de
precizie şi multistrat.
Pentru robinete HEIMEIER se vor utiliza
întotdeauna fitinguri de compresie
HEIMEIER corespunzătoare (de exemplu
15 THE).
Canalul de ghidaj conducte permite
montarea uşoară a
conductelor/robinetelor; a se vedea
„Accesorii”.

Capacul poate compensa un montaj
oblic al casetei de până la 6 ° de fiecare
parte.

Construcţie
Multibox C/RTL

Multibox C/E
1
8

2
3

7

1

9

8

3

7
4

4
6

Capac închis

Multibox C/E adecvat pentru


5

1 Casetă pentru montaj îngropat 6
2 Piesă termostatică de inserţie
7
pt. cuplarea servomotoarelor sau a
capetelor cu acţionare la distanţă 8
3 Ventil de aerisire
9
4 Ramă
5 Capac

6

Bară de fixare
Corp robinet din bronz rezistent
la coroziune
Ax de închidere/reglaj
Limitator de temperatură
retur (RTL)

5

servomotoare sau capete
termostat cu acţionare la distanţă
Pentru instalări în poziţie înclinată,

acceptă o abatere de până la 6 °
de fiecare parte
Capac
cu fixare prin şurub mascat
Adâncime mică de instalare

Montaj ajustabil pentru toate

structurile de perete, compensare
de adâncime de 30 mm
Corpul robinetului este din bronz

rezistent la coroziune
Posibilităţi universale de racordare
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Multibox
C/E şi C/RTL
Aplicaţii
Multibox C/E

Multibox C/RTL

Multibox C/E este folosit pentru reglajul
temperaturii în camere individuale, de
exemplu în sisteme combinate de
încălzire prin pardoseală şi încălzire de
temperatură redusa (a se vedea
informaţiile de la pagina 12).
Temperatura camerei individuale este
reglată de termostate de cameră
împreună cu servomotoare termice şi/sau
fără surse auxiliare de energie în cazul
capetelor termostat F acţionate de la
distanţă.

Multibox C/RTL este folosit pentru
limitarea maximală a temperaturii de
retur, de exemplu în sisteme combinate
de încălzire prin pardoseală şi cu
radiatoare pentru reglarea temperaturii
zonelor de pardoseală (a se vedea
informaţiile de la pagina 12). Se reglează
numai temperatura de retur.
Utilizaţi axul de închidere/reglaj pentru
echilibrare hidraulică.

Multibox C/E este folosit şi în sistemele
de încălzire prin pereţi.
Utilizaţi axul de închidere/reglaj pentru
echilibrare hidraulică.
Exemple de utilizare
7

6
5

cu servomotor termic EMO T,
EMOtec, servomotor cu motor
EMO 1/3/EIB/LON sau cu cap
termostat F (a se vedea
prezentarea echipamentului
de la paginile 14 şi 15)

4

1
2
3

8

2

6

7

5
4

8

2

De exemplu cu două circuite de încălzire cu lungime egală pentru
fiecare cameră şi cu Multibox (a se vedea informaţiile pentru
proiectare de la pagina 12).

1 Radiator
6 Termostat E
2 Zonă de încălzire
7 Cap termostat F,
prin pardoseală
actionare la distanţă
3 Distribuitor/colector 8 Tub gol pentru cablu
şi/sau tub capilar
4 Termostat P
5 Termostat de cameră

Setarea temperaturii
Limitator temperatură retur (RTL)
Poziţie
Temperatură retur [°C]
10

10

20

30

40

50

(Temperatură de deschidere)

Multibox
C/E şi C/RTL
Funcţionare
Multibox C/E
Din punctul de vedere al reglajului,
robinetul termostatic integrat în Multibox
C/E - împreună cu capul termostat F este un regulator proporţional constant
(regulator P) care nu necesită alimentare
auxiliară. El nu necesită o conexiune
electrică sau altă sursă exterioară de
alimentare.
Modificarea temperaturii aerului din
cameră (variabila reglată) este
proporţională cu deschiderea robinetului
(variabila de corecţie). O creştere a
temperaturii aerului din cameră, de
exemplu datorită razelor soarelui, are ca
efect dilatarea lichidului din senzorul de
temperatură, acest lichid acţionând prin
tubul capilar asupra burdufului din
adaptorul robinetului. Prin intermediul
axului robinetului, se întrerupe
alimentarea cu apă a circuitului de
încălzire din pardoseală. Modul de lucru
se inversează când temperatura aerului
din cameră scade.
Împreună cu servomotoarele termice sau
cu motor, termostatele de cameră
reglează temperatura camerelor
individuale.

Multibox C/RTL
Din punctul de vedere al reglajului,
limitatorul de temperatură retur integrat
în Multibox C/RTL este un regulator
proporţional constant (regulator P) care
nu necesită alimentare auxiliară. El nu
necesită o conexiune electrică sau altă
sursă exterioară de alimentare.
Modificarea temperaturii fluidului care
circulă prin conductă (variabila reglată)
este proporţională cu deschiderea
robinetului (variabila de corecţie) şi este
transferată senzorului prin intermediul
conducţiei termice. O creştere a
temperaturii de retur, de exemplu din
cauza unei puteri de încălzire mai mici a
sistemului de încălzire din pardoseală ca
urmare a unor efecte termice exterioare,
produce dilatarea substanţei din senzorul
de temperatură şi acţionează asupra tijei
diafragmei. Prin intermediul axului
robinetului se întrerupe alimentarea cu
apă a circuitului de încălzire din
pardoseală. Modul de lucru se inversează
când temperatura fluidului scade.
Robinetul se deschide când valoarea
limită setată este depăşită.

Coduri de articole
Figură

Model

Culoare

Cod articol

Multibox C/E
cu piesă termostatică de
inserţie şi servomotor sau
cadran la distanţă

Capac alb RAL 9016

9308-00.800

Multibox C/RTL
cu limitator temperatură
retur (RTL)

Capac alb RAL 9016

9303-00.800
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Multibox

Canal de ghidaj conducte
Canal de ghidaj conducte PU pentru
montarea uşoară a tuturor modelelor
Multibox HEIMEIER şi pentru fixarea

comodă a robinetelor pe conducte. Se
poate monta, de exemplu, în interstiţii
din pereţi sau în zona cu conducte a

peretelui frontal. Dimensiuni:
180 mm x 575 mm x 70 mm (L x H x P).
A se vedea şi „Accesorii” la pagina 13.

Examples of mounting

1.

2.

3.

Informaţii
Proiectare
- Pentru toate modelele Multibox,
asiguraţi-vă că temperatura turului
sistemului este adecvată pentru
configurarea sistemului de încălzire
prin pardoseală.
- Toate modelele Multibox trebuie
conectate pe conducta de retur, la
capătul circuitului de încălzire prin
pardoseală. Atenţie la sensul de
circulaţie a fluidului (a se vedea
„Exemple de utilizare”).
- În funcţie de pierderile de presiune în
conducte, toate modelele Multibox

sunt adecvate pentru zone de încălzire
de aproximativ 20 m2.
- Lungimea conductelor cu diametrul
interior de 12 mm în orice circuit de
încălzire nu trebuie să depăşească 100
m.
- Pentru zone de încălzire mai mari de
20 m2 şi/sau pentru lungimi de
conducte mai mari de 100 m, trebuie
utilizată, de exemplu, o piesă în T
pentru a conecta la Multibox două
circuite de încălzire de lungime egală
(a se vedea „Exemple de utilizare”).

- Pentru a asigura funcţionarea
sistemului cu zgomot redus, presiunea
diferenţială pe robinet nu trebuie să
depăşească 0,2 bar.
- Conducta de încălzire din pardoseală
trebuie amplasată în formă spiralată (a
se vedea „Exemple de utilizare”).
- Valoarea setată pentru RTL nu trebuie
să fie sub temperatura ambiantă - în
caz contrar robinetul nu se va
deschide.

Agentul termic
Pentru a preveni deteriorările şi depunerea
de calcar în sistemele de încălzire cu apă
caldă, compoziţia agentului termic trebuie
să fie conformă cu directiva VDI 2035.
Trebuie avută în vedere broşura cu
instrucţiuni VdTÜV 466/AGFW 5/15
referitoare la sistemele industriale de

încălzire şi la sistemele de termoficare.
Prezenţa uleiului mineral şi/sau a oricăror
tipuri de lubrifianţi având în compoziţie
ulei mineral în agentul termic duce la o
umflare considerabilă a garniturilor EPDM
şi, în cele mai multe cazuri, la defectarea
acestora.

Când se utilizează antigel fără nitrit şi
substanţe anticorosive pe bază de etilen
glicol, se vor avea în vedere indicaţiile
tehnice - în special cele referitoare la
concentraţia aditivilor - din documentaţia
producătorilor de antigel sau de substanţe
anticorosive.

încălzire!

- Placă de ciment: 21 de zile după aplicare
- Placă din anhidridă: 7 zile după aplicare

zile. Apoi fixaţi temperatura maximă de
proiectare şi menţineţi-o timp de 4 zile.
Temperatura agentului poate fi reglată
prin comanda generatorului de căldură.
Rotiţi capacul de protecţie în sens antiorar
pentru a deschide robinetul sau rotiţi
capul RTL pe poziţia 5.

Începeţi cu o temperatură a agentului de
20 °C - 25 °C şi menţineţi-o timp de 3

Consultaţi informaţiile producătorilor
materialului pentru învelişul sistemului de

Operaţiuni preliminarii
Efectuaţi încălzirea preliminară a
învelişului sistemului de încălzire conform
standardelor, având în vedere EN 1264-4
Prima pornire a încălzirii preliminare:
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Nu depăşiţi temperatura maximă a
conductelor de încălzire din
pardoseală:
- Înveliş din ciment şi anhidridă: 55 °C
- Înveliş turnat din asfalt: 45 °C
- Conform indicaţiilor producătorului
materialului folosit pentru înveliş!

Multibox

Accesorii
Figură

Descriere

L [mm]

Fiting de compresie
pentru ţevi de cupru şi ţevi de precizie din oţel.
Alamă.
Pentru o grosime a peretelui ţevii de 0,8-1 mm
trebuie folosite manşoane suport.
Atenţie la informaţiile producătorului de ţevi.

L

Manşoane suport
pentru ţevi de cupru şi ţevi de precizie din oţel
cu grosimea peretelui de 1 mm.
Alamă.

Ø ţeavă

Cod articol

10
12
14
15
16
18
18.5
25.0
25.0
26.0
26.3
26.8

10
12
14
15
16
18

Fiting de compresie
pentru ţevi de cupru sau ţevi de precizie din oţel.
Alamă nichelată.
Etanşare moale.

12
14
15
16
18

Fiting de compresie
pentru ţevi din plastic.
Alamă.

12 x 2
14 x 2
16 x 2
17 x 2
18 x 2
18 x 2,5
20 x 2
21 x 2,5

Fiting de compresie
pentru ţevi multistrat.
Alamă.

14 x 2
16 x 2
18 x 2

Canal de ghidaj conducte
confecţionat din PU, pentru montarea uşoară a
tuturor modelelor Multibox HEIMEIER şi pentru
fixarea comodă a robinetelor pe conducte.
180 mm x 575 mm x 70 mm (L x H x P)

Prelungitor de ax
pentru cap termostat K cu Multibox K
şi Multibox K-RTL
când este depăşită adâncimea maximă de instalare.
Alamă.
Plastic, negru
Prelungitor de ax
pentru cap termostat RTL cu Multibox RTL
când este depăşită adâncimea maximă de instalare.
Alamă nichelată

20
30
30
20
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Multibox

Accesorii
Figură

Descriere

Culoare

Cod articol

Piesă termostatică specială de inserţie
pentru Multibox K şi Multibox K-RTL
pentru sens invers de circulaţie, cu inversare
tur şi retur.

9302-03.300

Piesă termostatică specială de inserţie
pentru Multibox RTL
pentru sens invers de circulaţie, cu inversare
tur şi retur.

9304-03.300

Piesă termostatică de inserţie RTL şi cap termostat RTL
în special pentru conversia Multibox K
în Multibox K-RTL.
9303-00.300
6500-00.500

Piesă de inserţie RTL şi
cap termostat RTL

Ramă şi capac
Înlocuire pentru Multibox K,
Multibox RTL şi Multibox K-RTL

alb RAL 9016
cromat

9300-00.800
9300-00.801

Ramă şi capac
Înlocuire pentru Multibox C/RTL şi Multibox C/E

alb RAL 9016

9300-03.800

Tub capilar

Cod articol

2.00 m
5.00 m
8.00 m
10.00 m
12.00 m
15.00 m

2802-00.500
2805-00.500
2808-00.500
2810-00.500
2812-00.500
2815-00.500

2.00 m
5.00 m

2822-00.500
2825-00.500

Prezentare echipament
Figură

Descriere
Cap termostat F
pentru conectare la Multibox C/E
Actionare la distanţă.
Număr poziţii 1-5.
Senzor cu lichid.
Precizie ridicată de reglaj.
Domeniu de setare 6 °C - 27 °C.

Pentru piscine
băi medicinale
Domeniu de setare 15 °C - 35 °C.
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Multibox

Prezentare echipament
Figură

Descriere

Model

Cod articol

Servomotoare termice
adecvate pentru Multibox C/E.

12
18 12 6

18

18

12

4

12

6

3
C

18

1
12

7
6

18

10

25

C
10

25

5

15

5

15

6

30

12

6

18

2

18 12 6

12 6

3

6

9

230 V fără curent - închis (NI)
24 V fără curent - închis (NI)
230 V fără curent - deschis (ND)
24 V fără curent - deschis (ND)

1831-00.500
1841-00.500
1835-00.500
1845-00.500

230 V fără curent - închis (NI)
24 V fără curent - închis (NI)
230 V fără curent - deschis (ND)
24 V fără curent - deschis (ND)

1807-00.500
1827-00.500
1809-00.500
1829-00.500

Termostat P
termostat electronic de cameră în două
puncte pentru reglajul temperaturii camerei
în funcţie de oră, cu ceas analogic de
comutare pentru 7 zile, cu semnal de ieşire
modulat în lăţime impulsuri (PWM) şi cu
contact de comutare liber de potenţial.
Carcasă de protecţie
cu posibilitate de încuiere, pt. montaj de
suprafaţă al termostatului P, transparentă

230 V
24 V

Termostat de cameră
cu retur termic,
reglează temperatura camerei
împreună cu servomotoare termice.

30

6

EMO T
Servomotor termic în două puncte pentru
sisteme de încălzire, ventilaţie şi aer
condiţionat. Cu protecţie la supratensiune
încorporată în modelul de 230 V.
EMOtec
Servomotor termic în două puncte pentru
sisteme de încălzire prin pardoseală. Cu
indicator de poziţie pentru modelele fără
curent în stare închisă (NI).

Servomotoare
adecvate pentru Multibox C/E.
Numai împreună cu prelungitor de
ax; a se vedea mai jos!

Specificaţii în cataloagele EMO,
EMO EIB şi EMOLON
Prelungitor de ax, plastic, negru
Regulator electronic de temperatură cameră
Termostatul E 1 şi termostatul E 3 sunt
încorporate împreună cu servomotoarele cu
motor electric EMO 1 sau EMO 3.
Pentru tensiunea de alimentare pentru
lucru (24 Vca) folosiţi transformatoare de
siguranţă care corespund EN 60742, de
exemplu transformatorul HEIMEIER (cod
articol 1600-00.00)

Specificaţii în catalog EMO T şi/sau EMOtec
1932-00.500
1942-00.500

1930-02.433
Specificaţii în catalog Termostat P
230 V fără cădere de temperatură
1936-00.500
230 V cu cădere de temperatură
1938-00.500
24 V fără cădere de temperatură
1946-00.500
24 V cu cădere de temperatură
1948-00.500
Specificaţii în catalogul pentru termostate de cameră
EMO 1
Servomotor proporţional

1860-00.500
0-10 Vcc

EMO 3
Servomotor în trei puncte

1880-00.500

EMO EIB
pentru conectare directă la busul
european de instalaţie [EIB]

Standard
1865-00.500
Cu 2 intrări
binare
1864-00.500

EMOLON
pentru utilizare în reţele
LONWORKS®-Networks

1867-00.500
Variantă LP
(Variantă FT la
cerere)

Lungime 30 mm

2002-30.700

Termostat E 1
Regulator continuu

1960-01.500

Termostat E 3
Regulator în trei puncte

1980-01.500

Specificaţii în catalogul Termostat E
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Multibox
K, K-RTL, F şi C/E
Specificaţii
Diagramă: Multibox K, K-RTL, F şi C/E**)
se aplică şi la Multibox K-RTL pentru
valoarea kv de 0,82

30

300

3000

20

200

2000

100

1000

5

50

500

3

30

300

2

20

200

1

10

100

1

2 3

4

5

0,5

5

0,3

3

0,2

2

0,1

1
5

20

10

30

50

100

200

300

500

50
30
20

10

Pierdere de presiune Δp [mm coloană apă]

Pierdere de presiune Δp [kPa]

0.5

0.25

Pierdere de presiune Δp [mbar]

Rotaţii presetare [U] ale
axului de reglaj Multibox
K, F, C/E**)

10

1000

Debit masic » [kg/h]
(cu diferenţă reglaj 2 K)
Regulator
cu corp robinet

Dif.
reglaj
cap term.
[K]

1

0.25

0.51

0.10

0.17

Valoare kv [m3/h]
Multibox K, F, C/E**)
Rotaţii presetare [U]
ax de reglaj
1.0
2.03
3.0
0.21

0.28

0.32

Valoare kv
Valoare Temp.
sigură de
kvs
[m3/h]
lucru
Multibox K-RTL
4.0

5.0

0.39

0.43

0.11

0.18

0.23

0.33

0.40

*) când RTL este complet deschis
**) împreună cu cap termostat F
Model de calcul
Trebuie
determinată:

Pierderea de presiune pe Multibox K, F, C/E, K-RTL
la diferenţă de reglaj de 2 K

Date:

Flux termic
Dispersie de
temperatură

¼ = 1025 W
∆t = 8 K (44/36°C )

Soluţie:

Debit masic

»

Pierdere presiune
din diagramă

∆pv = 18 mbar

16

=

1025
¼
=
= 110 kg/h
c·∆t
1.163 · 8

0.59

0.82

TB
[°C]

1.35

90

PB [bar

0.43*)

DN 15
2

[m3/h]

Presiune
sigură
lucru
aparat

0.82*)
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Multibox
RTL şi C/RTL
Specificaţii
Diagramă: Multibox RTL şi C/R

30

300

3000

20

200

2000

100

1000

5

50

500

3

30

300

2

20

200

1

10

100

0.5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

4

4,5 kvs

0,5

5

0,3

3

0,2

2

0,1

1
5

20

10

30

50

100

200

300

500

50
30
20

10

Pierdere de presiune Δp [mm coloană apă]

Pierdere de presiune Δp [kPa]

0.25

Pierdere de presiune Δp [mbar]

Rotaţii presetare [U] ale
axului de reglaj Multibox
RTL, C/RTL

10

1000

Debit masic » [kg/h]

Regulator cu
corp robinet

Valoare kv [m3/h] Multibox RTL, C/RTL

DN 15

0.25

0.5

1.0

Rotaţii presetare [U]
ax de reglaj
1.5
2.0
2.5
3.0

0.13

0.20

0,25

0.30

0.35

0.39

0.44

Val. kvs
[m3/h]

3.5

4.0

4.5

5.0

0.54

0.74

1.06

1.35

Temp.
sigură de
lucru
TB
[°C]

PB [bar]

90

10

Presiune
sigură lucru
aparat

Model de calcul
Trebuie
determinată:

Valoarea de presetare Multibox RTL, C/RTL

Date:

Flux termic
Dispersie de temperatură
Pierdere de presiune
Multibox RTL:

¼ = 1025 W
∆t = 8 K (44/36°C )
∆pv = 22 mbar

Soluţie:

Debit masic

»

Valoarea de presetare
din diagramă:

4

=

1025
¼
=
= 110 kg/h
c·∆t
1.163 · 8
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Multibox
K, RTL şi K-RTL
Fişă cu dimensiuni

55.5
55,5

55.5
55,5

25.5
25,5

131

179

363

131

183

363

183

Multibox RTL

25.5
25,5

179

Multibox K

G 3/4

G 3/4

50

144

144

80

80

60

60

50

53

53

Multibox K-RTL

Capac
363

Ramă
6°

175

183

55.5
55,5

25.5
25,5

179

220

131

6°

G 3/4
50

53

18

0 - 30

10

80

60

60

144

Multibox
F
Fişă cu dimensiuni
Multibox F
363

183

55.5
55,5

25.5
25,5

179

131

G 3/4
50

60

144

Capac

Ramă
6°

43

0 - 30

10

60

6°

220

175

53

19

Multibox
C/E şi C/RTL
Fişă cu dimensiuni

55.5
55,5

25.5
25,5

55.5
55,5

179

363
131

183

363
131

183

Multibox C/RTL

25.5
25,5

G 3/4

G 3/4

50

144

144

60

60

50

Capac

Ramă
6°

10

60

6°

220

175

0 - 30

179

Multibox C/E
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Tel.: 021-317 33 11
Fax: 021-317 33 10
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