
Sistem unic, trei aplicații

 Sistem de instalații sanitare și de încălzire
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1. PexKIT – sistem de instalații sanitare și de încălzire 
PexKIT este un sistem complet, destinat instalațiilor de alimentare cu apă rece/caldă și de încălzire, cu aplicabilitate în locuințe uni sau 
plurifamiliale, instituții publice și construcții industriale.
Sistemul este alcătuit din tubul Pex, cu sau fără barieră de oxigen, tubul gofrat de protecție, fitingurile (din alamă și din PPSU) și trusa 
de montaj.

Facilitățile sistemului PexKIT:
» gamă completă de produse și accesorii;
» temperatură de lucru a țevii de până la 100º C;
» diversitate dimensională;
» transport, depozitare și punere în operă simple;
» rezistență la abraziune, depuneri și coroziune;
» rezistență chimică și electrochimică;
» rezistență foarte mare la temperaturi și presiuni înalte;
» rezistență foarte bună la temperaturi scăzute;
» impermeabilitate la oxigen (pentru țeava PEX cu barieră de oxigen);
» rezistență și funcționalitate pe termen lung;
» capacitate de revenire la forma inițială (efectul de memorie);
» rezistență la viteze mari ale fluidului vehiculat;
» greutate redusă;
» atoxicitate.

Gama dimensională:
» tubulatură PEX  - D 16, 20; 
» tubulatură PEX cu barieră de oxigen - D 16, 20;
» tub gofrat de protecție - D 25 pentru PEX D 16; D 32 pentru Pex D 20.
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2. Elemente componente 
Tubulatură PexKIT - soluție modernă de executare a instalațiilor, caracterizată prin rezistență mare la temperaturi și presiuni înalte.

Aplicabilitate: instalații sanitare de apă rece/caldă
Tipul lucrării: îngropată
Caracteristici tehnice: temperatură de lucru 90º C; temperatură maximă admisă pe termen scurt 110º C 
Tehnica de imbinare: nedemontabilă, cu manșon alunecător 
Durata de viață estimată: 50 ani
Se livrează sub formă de colaci, având o lungime de 200 m.

Tubulatură PexKIT cu barieră de oxigen 
Aplicabilitate: instalații de încălzire clasice și prin pardoseală 
Prezintă stratul de protecție EVOH (etilen vinil alcool), care reduce riscul difuziunii oxigenului în instalație.

Tub gofrat de protecție - D 25 pentru PEX D 16 ; D 32 pentru D 20
Aplicabilitate: protejarea țevii Pex pe durata funcționării. Se utilizează la instalațiile sanitare sau de încălzire îngropate.

Fitinguri din:
»  PPSU, un material inovator pentru executarea instalațiilor de alimentare cu apă rece/caldă și de încălzire, 

 caracterizat prin rezistență similară cu a metalului și compatibilitate 100% cu țeava Pex.

»  aliaj special din alamă alimentară, tratată împotriva dezincării, care asigură o bună stabilitate în timp a sistemului.

Trusa de montaj electrică și mecanică; clește pentru tăiere; expandor.
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3. Arii de aplicabilitate

3.1 Instalații sanitare de apă rece/caldă
Sistem modern și fiabil care include colector, țeavă PexKIT și tub gofrat de protecție pentru țeava Pex. Țeava poate fi îngropată în șapă 
sau în perete, conferind siguranță maximă și ușurință în montare.
Variante de montaj: îngropată în perete sau în pardoseală

3.1.1 Elementele necesare soluției constructive:

COlECTOr CU rObInETE 
ÎnCHIDErE 

KIT GOlIrE AErISIrE COlECTOr ADAPTOr EUrOCOn  
PEnTrU COlECTOrI 

TUbUlATUrA PexKIT TUb GOFrAT DE PrOTECȚIE CUrbă COnDUCăTOArE 

3.1.1 Montajul soluției constructive:

 PIESă SPECIAlă UCOrP PrInDErE PErETE  
FlAnșă SUSȚInErE

KIT MOnTAj bATErII  
bAIE - bUCăTărIE

PIESă SPECIAlă 90º
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3.2 Instalații de încălzire prin calorifere

3.2.1 Elementele necesare soluției constructive:

Soluție modernă din punct de vedere tehnic și estetic, cu o siguranță crescută, care conferă mare libertate de montaj.
Varianta de montaj: îngropată.

KIT DISTrIbUITOr/COlECTOr 
EUrOCOn 

KIT GOlIrE AErISIrE COlECTOr ADAPTOr EUrOCOn, PEnTrU 
COlECTOrI 

CUrbă COnDUCATOArE TUbUlATUră PexKIT  CU 
bArIEră DE OXIGEn 

TUb GOFrAT DE PrOTECȚIE 

COT PPSU EGAl COT PPSU TIP FE 

MAnșOn AlUnECăTOr PPSU MUFă PPSU 

MUFă PPSU rEDUSă

COT AlAMă TIP FI COrP TEU PPSU COT TrECErE lA CUPrU 

rACOrD PPSU TIP FE 
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COrP TEU AlAMă TIP FE 

COrP TEU AlAMă TIP FI 

COrP TEU PPSU rEDUS rACOrD AlAMă TIP FI 

DOP PPSU

3.2.2 Montajul soluției constructive:

3.2.3 Echipamente de montaj:
CAP EXPAnDOrDISPOzITIV TăIErE PexKIT ClEșTE EXPAnDOr PexKIT 
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TrUSă DE MOnTAj ElECTrICă TrUSă DE MOnTAj MECAnICă

3.2.4 Etapele îmbinării cu fitinguri PPSU

* după debitare, înainte de a realiza conectările, țeava se protejează, prin montarea tubului gofrat

debitarea țevii  
la dimensiunea dorită *

introducerea manșonului  
pe țeava Pex

expandarea țevii  
cu ajutorul expandorului

rezultatul finalintroducerea ștuțului fitingului 
în zona largită a țevii

translația

3.3 Instalații de încălzire prin pardoseală

3.3.1 Încălzirea prin pardoseală

Sistem care asigură încălzirea suprafeței pardoselii și o distribuție uniformă a temperaturii printr-o energie radiantă medie, care creează 
confortul termic dorit și generează o economie de energie de până la 30% față de sistemul clasic de încălzire.

Încercând să atingem perfecțiunea căldurii solare, am adoptat sistemul de încălzire prin pardoseală, o alternativă confortabilă și 
sănătoasă la sistemele clasice de încălzire.

Sistemul de încălzire prin pardoseală poate fi utilizat pentru întreg spațiul interior, în cadrul următoarelor tipuri de clădiri:

Sistemul de încălzire prin pardoseală oferă temperaturi uniforme, generând o senzație optimă de confort.

3.3.2 Componentele sistemului de încălzire prin pardoseală

Instalația de încălzire prin pardoseală se realizează prin introducerea unei serpentine (tub), prin care circulă apă caldă, într-o șapă din 
beton, turnată peste un strat de material izolator, așezat pe suprafața plăcii din beton.

Sistemul de încălzire prin pardoseală se compune din:

» clădiri de locuințe;

» clădiri publice - școli, grădinițe, săli de sport, biserici, restaurante, etc.;

» construcții industriale - depozite, hangare, hale de producție, ateliere, platforme de încărcare a mărfurilor etc.

* recomandată pentru sistemele industriale de încălzire prin pardoseală

» bandă perimetrală;

» strat izolator;

» tub PexKIT cu barieră de oxigen;

» plasă metalică sudată*;

» șapă de beton aditivat.
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bandă perimetrală
Caracteristici tehnice:

» grosimea este de cca 8-10 mm;

» lungimea este de 25 m;

» lățimea este de 120 sau 200 mm.

Facilitate:

» preia dilatările șapei flotante.

Strat izolator
Este realizat din polistiren expandat cașerat cu folie din PS, prezentat sub două forme:

» placa cu nuturi – cu față interioară plană și cea superioară profilată;

» placa izolatoare, tip rulou – cu ambele fețe plane.

Placa cu nuturi
Caracteristici tehnice:

» dimensiunile plăcii sunt (lxl) 500x1000 mm;

» distanța între nuturi este de 50 mm;

» grosimea plăcii este de 35 mm;

» densitatea este de 30 kg/m3;

» izolarea acustică este de 23 db;

» rezistența la compresiune este de 5kPa (500kg/m2);

» protecție la umiditate, conform DIn 18560.

» tehnica simplă de îmbinare a plăcilor;

» fixarea sigură a țevilor, inclusiv în zona de curbură;

» produs practic, datorită suprafeței cu formă stabilă;

» impermeabilă la șapa lichidă, datorită foliei din polistirol (PS).

Facilități:

Placa izolatoare, tip rulou

Caracteristici tehnice:

» dimensiunile plăcii sunt (lxl) 1000x1200 mm; 

» grosimea este de 30 mm;

» densitatea este de 40 kg/m3;

» rezistența la compresiune este de 250 KPa;

» rezistența la flexiune este de 350 kPa.

Facilități:

» montare flexibilă a țevii, printr-un pas de montaj de 5 cm și multiplu de 5 cm;

» montare rapidă și confortabilă a țevii, cu ajutorul aparatului de montaj tacker sau pe suprafața plasei de sârmă, 

 prin utilizarea clipsurilor.
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Tubulatura din polietilenă PexKIT este produsă de Valrom, în două variante (cu sau fără barieră de oxigen), în conformitate cu norma 
europeană En 15875, printr-un control strict al calității, în laboratorul acreditat rEnAr. 
bariera de oxigen de tipul EVOH (copolimer etilenă-alcool vinilic) asigură un grad ridicat de protecție împotriva difuziei de oxigen în 
instalație, asigurând, astfel, o funcționare îndelungată pentru celelalte elemente componente ale sistemului de încălzire. 

Caracteristici tehnice:

» temperatura de lucru este de până la 100º C;

» diametre disponibile: 16x2 si 20x2; 

» lungime de livrare: colac 200 m;

» durata de viață de cca 50 ani.

Facilități:

» ușurință și flexibilitate în instalare;

» greutate specifică mică;

» rezistență la abraziune;

» rezistență chimică și electrochimică*.

*nu este afectată de apele agresive/dure sau de aditivii adăugați în șapă

Tubulatura PexKIT

» culoarea este maro închis;

» dozaj 0,2% - 0,3% (din cantitatea de ciment);

» densitatea este de 1,1 kg/l.

Facilități:

» elimină aerul, pentru o mai bună conductivitate a șapei;

» reduce necesarul de apă din amestec, având ca rezultat creșterea semnificativă a rezistenței;

» facilitează compactarea betonului, acționează împotriva segregării componenților săi 

 și îmbunătățește semnificativ lucrabilitatea sa;

» ameliorează substanțial impermeabilitatea betonului.

Dispunerea tubului se poate face sub formă de serpentină, după cum urmează:

Pentru prepararea șapei, se folosesc aditivi speciali, care îi conferă o rezistență sporită și o bună prelucrabilitate în faza de turnare.

Caracteristici tehnice:

Serpentină simplă. Acest tip de montaj 
se utilizează în special pentru sistemele 
industriale.

Serpentină dublă. Acest tip de montaj 
se utilizează în special pentru sistemele 
industriale de încălzire prin pardoseală 
(depozite, săli de sport etc.).

Serpentină în spirală. Acest sistem 
se utilizează în cadrul instalațiilor 
rezidențiale de încălzire prin pardo-
seală.

șapa din beton aditivat
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Kit distribuitor colector
Pentru un debit optim al circuitelor de încălzire prin pardoseală, Valrom Industrie vă oferă kit-uri distribuitoare-colectoare, cu diametrul 
de 1” ¼ și cu 2 până la 12 circuite termice.:

Caracteristici tehnice:

» diametru de racordare tur/retur al kitului distribuitor colector la kitul amestec este de 1” ¼;

» diametru de racordare tur/retur al kitului distribuitor colector 

 la instalația prin pardoseală este de ¾” (Eurocon);

» distribuitorul este dotat cu detentori;

» 2 până la 12 circuite termice;

Facilități:

» robinetele de închidere de pe colector permit montajul capetelor termoelectrice, 

 acestea putând fi comandate de termostate de cameră, prin intermediul unităților de control;

» permite echilibrarea hidraulică a circuitului.

Automatizări
Kit-ul de amestec are rolul de a furniza agent termic în cadrul sistemelor de încălzire prin pardoseală, cu o temperatură prestabilită din 
proiectare.

Caracteristici tehnice:

» diametru este de 1”1/4;

» vana cu 3 căi, având reglaj la punct fix;

» este furnizat împreună cu o pompă de circulație cu 3 viteze; 

» înălțimile de pompare sunt 4,5 sau 6 m.

Facilități:

» reglajul poate fi convertit în reglaj variabil, 

 prin utilizarea unei motorizari pentru vana cu 3 căi.

Caracteristici tehnice:

» presiunea maximă 8 bari;

» temperatura maximă la intrarea în kit: 120ºC.

Variante constructive:

Model Debit maxim [m3/h] Suprafața acoperită [m2]  
(pentru o putere specifică de 50-70 w/m2)

Dn 25/1” 0,2 235-330

Dn 32/1”1/4 0,3 375-500

Dn 40/ 1”1/2 1,8 1000-1400

3.3.3 Unități și module de control
Unitățile de control permit reglarea temperaturii de la 1 până la 6 zone.

Caracteristici tehnice:

» tensiunea de alimentare este de 220V/ 50Hz;

» tensiunea de lucru este de 24V sau 220V;

» pentru conectare, se utilizează cabluri electrice cu secțiunea între 1,0 si 1,5 mm2. 

Facilități:

» pot comanda până la 24 de capete termoelectrice (6 încăperi).
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Modul de control pompă amestec

Caracteristici tehnice:

» tensiunea de alimentare este de 24 V sau 220 V;

» tensiunea de lucru este de 24 V sau 220 V;

» dimensiunile lxHxb sunt 93x70x75 mm.

Facilități:

» permite controlul funcționării pompei de amestec, întrerupând funcționarea pompei, când întregul sistem este închis;

» permite o întârziere a opririi pompei, de la 5 până la 15 min.

Cap termoelectric

Caracteristici tehnice:

» tensiunea de alimentare este de 24 V sau 220 V;

» tensiunea de lucru 24 V sau 220 V;

» cablu de alimentare: 2x2,5 mm2;

» lungimea cablului de alimentare este de 1000 mm ;

» montaj cu “click”;

» indicator optic pentru “închis/deschis”.

Facilități:

» controlează debitul în circuitul de încălzire și este utilizat pentru colectorii distribuitori.

3.3.4 Soluții constructive

Sistemul de încălzire prin pardoseală, realizat de către Valrom Industrie vă permite mai multe soluții constructive:

» sistem cu placă cu nuturi;

» sistem cu placă lisă din polistiren;

» sistem industrial cu placă tip rulou, din polistiren.

Sistem placă cu nuturi
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Fixarea tubului prin 
clips tracker

Fixarea tubului prin clips, pe 
suprafața plăcii din sârmă

Sistem industrial cu placă tip rulou, din polistiren
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4. Asistența Valrom

4.1 Proiectare
Destinat birourilor și/sau firmelor de proiectare și profesioniștilor din domeniu, ExpertKIT® este un pachet software pentru proiectarea 
și dimensionarea sistemelor de instalații termice și sanitare interioare. Integrând editor grafic propriu, interfață grafică în limba română 
și mod de lucru similar AutoCAD®, diminuează considerabil durata necesară realizării unui proiect, generează automat vederi plane, 
scheme coloane și liste de materiale. 
Prin această nouă aplicație, Valrom vă pune la dispoziție un instrument complet și complex, care satisface toate cerințele profesioniștilor 
din domeniu, reducând drastic timpii și munca de proiectare. 
ExpertKIT® este disponibil în 3 versiuni, astfel: 
» versiunea de evaluare (trial) – pentru evaluarea facilităților, de către orice potențial utilizator; 
» versiunea standard – versiunea complet funcțională; 
» versiunea academică – pentru utilizarea în procesul de învățământ din facultățile de profil. 
Valrom oferă GrATUIT acest software tuturor partenerilor săi, prezenți sau potențiali.
Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul www.expertkit.ro.

4.2 Comandă rapidă 
» pe baza devizului de materiale, se poate comanda rapid, prin intermediul agenților de vânzare, produsele solicitate;
» comanda online Valweb permite realizarea comenzilor rapid, la orice oră din zi.

4.3 Livrare
» livrarea sistemului complet se va face direct la lucrare, eliminând costul de aprovizionare și timpul pierdut.

4.4 Instalare
» consultanța tehnică pentru instalare
Echipa tehnica Valrom oferă gratuit cursuri de instruire pentru echipa de montaj, precum și asistență tehnică, la montarea în șantier.
» trusa de montaj – conferă o rapiditate crescută în montaj și certifică siguranță îmbinărilor corect realizate; 
 se oferă gratuit și /sau în custodie, în momentul livrării materialelor, pe toată durata de execuție a lucrării.
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1. Cartierul Planorama
localitate: bucurești, strada Doamna 
Ghica
Sistem de încălzire prin radiatoare

2. Cartierul Domus Stil
localitate: bucurești, Pipera
Sistem de încălzire prin radiatoare

3. rin Grand Hotel
localitate: bucurești, Vitan –bârzești
Sistem de încălzire prin radiatoare

4. Hotel rin
localitate: Otopeni
Sistem de încălzire prin radiatoare

5. bloc baba novac
localitate: bucurești
Sistem de încălzire prin radiatoare

6. Complex rezidențial Edenia
localitate: bucurești, Titan
Sistem de încălzire prin radiatoare

7. Ansamblul rezidențial riviera
localitate: bucurești, Străulești
Sistem de încălzire prin radiatoare

8. Ansamblul rezidențial rose Garden
localitate: bucurești, Colentina
Sistem de încălzire prin radiatoare

9. Complex rezidențial Ibiza
localitate: bucurești, Pipera
Sistem de încălzire prin radiatoare

10. bloc Anl 
localitate: baia Mare
Sistem de încălzire prin radiatoare

11. 10 stații Petrom V
localitate: sudul țării
Sistem de încălzire prin pardoseală

12. bloc de locuințe P+8+M
localitate: Sibiu
Sistem de încălzire cu radiatoare, 
dimensionat cu ajutorul programului 
ExpertKIT® 

13. locuință unifamilială
localitate: Deva
Sistem de încălzire mixt (pardoseală 
și radiatoare), dimensionat cu ajutorul 
programului ExpertKIT® 

14. biserica din localitatea roșu, 
bucurești
Sistem de încălzire prin pardoseală, 
dimensionat cu ajutorul programului 
ExpertKIT®

15. Complex sportiv (piscină)
localitate: bucurești
Sistem de încălzire prin pardoseală, 
dimensionat cu ajutorul programului 
ExpertKIT® 

16. locuință unifamilială P+1+M
localitate: Tg. jiu
Sistem de încălzire mixt (pardoseală 
și radiatoare), dimensionat cu ajutorul 
programului ExpertKIT® 

5. Portofoliu
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6.1 Depozite, puncte de desfacere

bucurești

Adresa: bdul. Preciziei nr.28, Sector 6

Tel.: 021/317.38.00; 

Fax: 021/317.38.10

E-mail: office@valrom.ro

www.valrom.ro

E-mail: office@valrom.ro

bacãu

Adresa: șos. narciselor nr.5 

Tel.: 0234/585.596; Fax: 0234/585.665

E-mail: valrom.bacau@valrom.ro

brașov

Adresa: b-dul. 13 Decembrie nr. 143 

Tel.: 0269/560.570; Fax: 0269/560.707

E-mail: valrom.brasov@valrom.ro

brãila

Adresa: șos. râmnicu-Sãrat nr.123 

Tel.: 0239/623.299; Fax: 0239/627.902

E-mail: valrom.braila@valrom.ro

Cluj-napoca

Adresa: Calea baciului nr.1-3

Tel.: 0264/481.356; Fax: 0264/481.355

Constanța

Adresa: b-dul. Aurel Vlaicu nr.144 b 

Tel: 0241/606.652; Fax: 0241/606.653

E-mail: valrom.constanta@valrom.ro

Craiova

Adresa: Calea Severinului nr. 23 bis  

Tel.: 0251/587.749; Fax: 0251/587.719

E-mail: valrom.craiova@valrom.ro

Iași

Adresa: b-dul. Poitiers nr.14

Tel: 0232/264.805; Fax: 0232/258.011

E-mail: valrom.iasi@valrom.ro

Ploiești

Adresa: Str. bobâlna nr.88A 

Tel.: 0244/546.644; Fax: 0244/546.603

E-mail: valrom.ploiesti@valrom.ro

Sibiu

Adresa: Com. șelimbãr, Str. Mihai Viteazul nr.311 

Tel.: 0269/560.570; Fax: 0269/560.707

E-mail: valrom.sibiu@valrom.ro

Timișoara

Adresa: Str. Divizia 9 Cavalerie nr.64  

Tel.: 0256/282.794; Fax: 0256/306.866

E-mail: valrom.timisoara@valrom.ro

6.2 reprezentanțe

Constanța
UFIAz InSTAl COM Srl
Adresa: Str. Soveja nr.63, bl.53, parter
Tel/Fax: 0241/519.913
E-mail: ufval@gmb-mail.ro

Pitești
DInIK MAr ArG Srl
Adresa: Str. Gh. Doja nr.18 
Tel./Fax: 0248/212.099
E-mail: dinik@cyber.ro

Oltenița
TrIASCOnI Srl
Adresa: Str. Alexandru Iliescu, bl.G1/G2, parter 
Tel/Fax: 0242/515.743
E-mail: triasconi@valrom.ro

Urziceni
VAlrIn 2001 Srl
Adresa: Str. Maramureº nr.9 
Tel./Fax: 0243/257.159
E-mail: valrin2001@gmail.com

6. locații Valrom
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bucurești

bulevardul Preciziei nr.28, Sector 6

www.valrom.ro


