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1 Descrierea sistemului

Calitatea şi flexibilitatea

alpex – Sistemul

Calităţi sistematice garantate Siguranţă garantată

alpex-duo / alpex-duo XS / alpex L Ţevi compozite multistrat 

Aluminiu

Strat special din material compozit

Polietilenă stabilizată termic

Sistemele alpex ale firmei FRÄNKISCHE 

reprezintă o garanţie a calităţii combinată 

cu flexibilitatea. Fie că este vorba de 

instalaţii pentru apa potabilă, fie de cele 

pentru încălzire, alpex constituie 

întotdeauna opţiunea corectă. Toate 

componentele se găsesc la dimensiuni 

între 16 şi 75 mm.

Materialele de înaltă calitate din care sunt 

confecţionate ţevile şi gama cuprinzătoare 

de fitinguri din PPSU (polifenilsulfonă) cu 

alamă rezistentă la coroziunea selectivă 

(cf. DIN EN 12164) în zona filetului 

garantează instalarea rapidă şi fiabilă.

FRÄNKISCHE acordă cea mai mare 

importanţă siguranţei. Pe lângă certificatul 

DVGW, toate componentele instalaţiilor 

alpex au certificate de garanţie valabile 10 

ani.

alpex – Ţevi compozite multistrat de înaltă calitate

Ţevile de înaltă calitate, din materiale 

compozite, multistratificate, pentru 

instalaţiile de apă potabilă sunt alcătuite 

din trei straturi: straturile interior şi exterior 

din polietilenă şi un miez flexibil, din 

elemente de aluminiu sudate cap la cap. 

Cele trei straturi sunt unite prin alte 

straturi speciale din materiale compozite, 

formând un produs unic, capabil să 

satisfacă cele mai ridicate cerinţe şi să 

asigure o funcţionalitate excepţională şi o 

perioadă de viaţă extrem de mare. 

Procesul de sudare cap la cap conferă 

startului de aluminiu o grosime uniformă 

de-a lungul întregii ţevi, ceea ce 

înseamnă că la încovoiere se va aplica o 

forţă egală în toate locurile, cusăturile 

rezistând perfect chiar şi la solicitări mari. 

Curăţarea, proiectarea şi instalarea 

corectă a conductelor sunt de maximă 

importanţă pentru igiena apei potabile. 

Ţevile se livrează cu capace de capăt 

care să le protejeze contra bacteriilor şi a 

altor contaminanţi şi care să confere 

siguranţa în exploatare a instalaţiilor de 

apă potabilă. Toate ţevile alpex multistrat, 

din materiale compozite, produse de 

Fränkische Rohrwerke sunt sigure din 

punct de vedere alimentar şi nu prezintă 

niciun fel de riscuri fiziologice, cu alte 

cuvinte materialele nu afectează de loc 

corpul uman. 

În plus, toate ţevile alpex multistrat, din 

materiale compozite sunt 100% 

impermeabile la oxigen, lucru deosebit de 

important în cazul instalaţiilor de încălzire.

Ţevile alpex multistrat, din materiale 

compozite se pot lucra în colaci sau drepte. 

Ţevile livrate sub formă de colaci sunt 

disponibile în lungimi de 50 - 600 m.

La dimensiunile de 16-32 mm, 

FRÄNKISCHE oferă atât ţevile alpex-duo 

(PE-X – AL–PE-X) şi alpex-duo XS (PE-X 

– AL – PE) multistrat, din materiale 

compozite.

Ca şi ţevile alpex-duo XS, şi ţevile 

multistrat, din materiale compozite alpex 

L, cu dimensiuni de 40-75 mm constau 

dintr-un strat interior testat de PE-X 

(polietilenă cu structură reticulară), un 

miez din aluminiu şi un strat exterior din 

PE (polietilenă) stabilizată termic. Ţevile 

alpex-duo şi alpex-duo XS livrate în colaci 

se disting prin miezul lor de aluminiu, 

deosebit de flexibil. Se îndoaie uşor şi 

sunt uşor de instalat, de ex. pe perete sau 

pe pardoselile nefinisate. Ţevile durabile 

drepte sunt ideale pentru coloanele 

expuse şi instalaţiile din subsoluri. Ele 

reduc numărul de dispozitive şi puncte de 

fixare. Indiferent dacă este vorba de 

montarea unor secţiuni lungi de ţeavă în 

clădirile industriale, de instalarea de ţevi 

în subsoluri ori de coloane de apă în 

clădirile rezidenţiale - ţevile durabile alpex 

L livrate sub formă de secţiuni drepte 

îndeplinesc toate cerinţele 

dumneavoastră privind montajul uşor şi 

corect al ţevilor de mari dimensiuni.

alpex-duo dim. 16-32 mm

Polietilenă reticulată

Polietilenă reticulată

Aluminiu

Strat special din material compozit

alpex-duo XS dim. 16-32 mm
alpex L dim. 40-75 mm

alpex System
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alpex – Fitinguri inteligente

Fitingurile alpex-duo  16-32 mm®

O-ring pentru etanşarea permanentă 
a îmbinărilor prin bordurare

Gaură de control pentru 
verificarea corectitudinii racordului

 

Manşon din oţel inoxidabil, 
cu ghidaj pentru scule

Profil de bordurare F: Fränkische Rohrwerke Profil de bordurare TH: Diverşi producători Profilul de bordurare B: Diverşi producători

1 fiting - 3 profiluri posibile de fălci de bordurare

Fălcile de bordurare se potrivesc cu...

*  Vezi Secţiunea 11.2 pentru lista de compatibilităţi.

  

FRÄNKISCHE utilizează la aceste fitinguri 

materiale plastice PPSU de mare 

randament, acestea garantând o 

rezistenţă maximă şi caracteristici optime. 

Fitingurile sunt rezistente la coroziune, şi 

nu sunt afectate de depunerile de 

substanţe din apă.

Rezistenţa la şoc ridicată este o calitate 

de la sine înţeleasă, ca şi rezistenţa la 

hidroliză şi la atacul substanţelor chimice, 

chiar şi la o expunere îndelungată la 

temperaturi ridicate.

PPSU este un material absolut sigur pentru 

aplicaţiile igienice, el neconţinând substanţe 

chimice dăunătoare, ceea ce îl fac foarte 

popular în aplicaţiile medicale.

Racordurile de ţeavă din PPSU 

(polifenilsulfonă), cu dimensiuni de 16 - 32 

mm au o mare rezistenţă la şocuri, sunt 

foarte puţin predispuse la fisurarea din 

cauza solicitărilor şi au o rezistenţă 

excepţională la apa caldă. PPSU este un 

material amorf, cu o foarte bună 

rezistenţă chimică, de clasa B2 de 

rezistenţă la foc, conform DIN 4102 

Partea 1 - Inflamabilitatea normală.

Racordurile de ţeavă făcute din alamă 

(alamă rezistentă la coroziunea selectivă, 

conform DIN EN 12164) se folosesc 

pretutindeni unde este nevoie de alamă.

În această gamă de produse mai intră şi 

adaptoarele filetate, fitingurile de 

compresiune şi diversele fitinguri de 

racordare pentru instalaţiile de apă 

potabilă şi de încălzire, cu dimensiunile de 

16 - 32 mm - toate la calitatea acu care v-aţi 

obişnuit.

Cu fitingurile alpex-duo® 16-32, 

FRÄNKISCHE oferă avantajul inovativ al 

utilizării a 3 profiluri posibile pentru fălcile 

de bordurare. 

Toate fitingurile alpex-duo® se pot strânge 

cu ajutorul profilului F, ca şi cel al 

profilurilor TH şi B - la toate utilizându-se 

aceleaşi scule de bordurare certificate.

Acesta este un avantaj clar pentru 

instalatori, care nu mai trebuie să îşi 

cumpere unelte noi.

alpex System
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1 Descrierea sistemului

Fitingurile alpex L de 40 - 75 mm

Manşon din oţel inoxidabil
cu ghidaj pentru scule

Gaură de control pentru 
verificarea uşoară a corectitudinii racordului

 

2 O-ringuri pentru
etanşarea permanentă
a racordurilor strânse

Calitate demonstrată

  

Sistemul alpex L se poate strânge cu 

profilul F şi cuprinde o gamă largă de 

fitinguri pentru ţevile de dimensiuni mari, 

completându-se ideal cu sistemul alpex 

duo®.

Fitingurile alpex L sunt confecţionate din 

plastic PPSU de mare randament sau din 

alamă rezistentă la coroziunea selectivă şi 

sunt prevăzute cu manşoane pre-montate 

din oţel inoxidabil. Cele patru mărimi din 

gama 40-75 mm se pot strânge foarte 

rapid cu ajutorul fălcilor de bordurare 

alpex.

Prin instalaţiile de ţevi compatibile din materiale compozite alpex duo® (dim. 16, 20, 

26, 32) şi alpex L (dim. 40, 50, 63, 75), FRÄNKISCHE vă asigură condiţiile optime 

pentru realizarea de lucrări inovative, eficiente şi flexibile.

alpex System
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alpex-plus – îmbinări pur şi simplu mai bune

Pur şi simplu mai multe . . .

Indicatorul modern permite... ...verificarea introducerii complete a ţevilor.

În ultimii câţiva ani, tehnicile de racordare 

a conductelor din instalaţiile de apă şi de 

încălzire s-au perfecţionat constant. În 

trecut materialele metalice se lipeau şi se 

sudau.

După care, materialele din plastic sau 

compozite au început tot mai mult să fie 

îmbinate prin înşurubare sau bordurare. 

Dezvoltările produse în ultimii ani au la 

bază o altă tehnică de îmbinare: 

racordurile prin alunecare.

alpex-plus, este o îmbinare inovativă prin 

alunecare realizată de FRÄNKISCHE, 

compozite, şi de ţevile termice multiple (dim. 

16 şi 26 mm). 

alpex-plus asigură tot ce implică numele 

său: valoare adăugată pentru activitatea 

instalatorului. 

Pe lângă avizul DVGW, care verifică în mod 

independent calitatea produselor alpex-

plus, noi mai dăm şi un certificat de garanţie 

de 10 ani pentru întreaga gamă de produse 

alpex-plus.

pentru dimensiunile de 16 şi 20 mm, care 

se remarcă prin construcţia bine 

concepută şi funcţională, ceea ce asigură 

un plus de valoare adăugată în activitatea 

instalatorului.

Materialele de calitate superioară şi 

indicatorul modern îi conferă siguranţă şi 

fiabilitate.

Timpul redus de instalare este asigurat de 

tehnologia de îmbinare prin alunecare, de 

construcţia suplă şi, pe lângă acestea, de 

compatibilitatea cu toate ţevile 

FRÄNKISCHE multistrat, din materiale 



Pur şi simplu compatibilPur şi simplu rapid

 

Pur şi simplu sigur

alpex-plus – rapiditate, fiabilitate, compatibilitate

alpex-plus este compatibil cu toate ţevile FRÄNKISCHE  multistrat,

şi de ţevile termice multiple (16 + 20 mm).

compozite alpex-plus – construcţia sa suplă şi combinaţia de plastic 

şi oţel inox îl fac să fie unic.

  

1 Descrierea sistemului

Fitingurile alpex-plus sunt uşor de instalat: 

se ajustează / se calibrează ţeava după 

care se montează prin alunecare.

Manevrabilitatea uşoară reduce volumul 

de muncă necesar şi accelerează 

procesul de instalare.

Mulţumită construcţiei lor speciale, în care 

o atenţie deosebită s-a acordat supleţii 

racordului, fitingurile FRÄNKISCHE cu 

montare prin alunecare sunt ideale pentru 

lucrul în spaţiile înguste, unde economia 

de spaţiu este prioritatea principală. 

Construcţia lor modernă face ca 

produsele alpex-plus să poată fi izolate 

excelent, pur şi simplu prin introducerea 

lor în materialul izolator. Dacă se folosesc 

împreună cu ţevile pre-izolate alpex-duo® 

se va obţine rapid şi uşor o instalaţie 

izolată complet.

Ca şi în cazul fitingurilor cu strângere deja 

testate şi demonstrate, din gama de produse 

alpex, FRÄNKISCHE utilizează la fitingurile 

sale moderne, cu îmbinare prin alunecare, 

numai materiale de cea mai bună calitate.

Corpul fitingurilor este făcut dintr-un material 

plastic de mare randament, polifenilsulfona 

(PPSU). Materialul testat în spaţiu oferă o 

foarte bună rezistenţă la şocuri şi nu este 

toxic. Adaptoarele filetate şi îmbinările filetate 

ale corpurilor de fiting, confecţionate din 

alamă rezistentă la coroziunea selectivă, 

conform DIN EN 12164, completează 

această gamă de produse.

FRÄNKISCHE utilizează oţel inoxidabil la 

confecţionarea manşoanelor şi a inelului de 

prindere, ceea ce face ca produsele alpex-

plus® să fie deosebit de utile în aplicaţiile în 

care se cere o rezistenţă ridicată. Noile 

fitinguri cu montaj prin alunecare au dotări de 

siguranţă deosebite, cum ar fi indicatorul 

modern, care asigură introducerea completă 

a ţevii. Dacă după ce ţeava a fost împinsă 

înăuntru, indicatorul fitingului alpex-plus 

devine verde înseamnă că s-a realizat o 

îmbinare sigură.

Încă un avantaj al noului sistem de fitinguri 

cu îmbinare prin alunecare îl constituie 

compatibilitatea deplină cu sistemul alpex-

duo®.

FRÄNKISCHE pune la dispoziţia 

instalatorilor o gamă completă de produse 

bine concepute. Acest lucru înseamnă: Ţevi 

perfecte, dimensionate funcţional şi îmbinări 

corecte, ceea ce oferă soluţii practice 

pentru toate cerinţele şi aplicaţiile de pe 

şantier. Prin urmare instalatorul poate 

decide dacă să folosească îmbinarea prin 

strângere testată şi consacrată sau noul 

sistem alpex-plus de îmbinare prin 

alunecare, introdus în sistemul alpex-duo®. 

Indiferent de varianta pe care o alege 

instalatorul, acesta se va putea întotdeauna 

baza de siguranţa produselor noastre.

Este inclusă în numele gamei:

alpex-plus® – îmbinări pur şi simplu mai bune!

alpex System
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2.1  Date tehnice – ţevi

DN Diametrul 
exterior / interior

Greutatea Conductivitatea termică

 

 [mm]  [g/m] [W/m x K]

16 21/16.4 PE - HD 45 0.45

19 24/19 PE - HD 55 0.45

23 28/23 PE - HD 62 

Dim D DA Materialul Greutatea Conductivitatea termică Clasa de materiale 

[mm] [mm] [g/m] [W/m x K]

16 x 2 41 16                              151 0.040 B2

20 x 2 47 20                     201 0.040 B2

16 x 2 45 16                   161 0.040 B2

20 x 2 51 20 214 0.040

Pre-izolate

B2

Tip ® ®alpex-duo /-duo XS alpex L ®alpex-therm  XS

DN [mm] 12 15 20 25 32 40 50 65 10 12 15

Dimensiuni [mm] 20x2.0 26x3.0 32x3.0 40x3.5 50x4.0 63x4.5 75x5.0 14x2 16x2 20x2

Diametrul interior [mm] 16 20 26 33 42 54 65 10 12 16

Greutatea ţevii [g/m] 154 294 404 583 879 1321 1600 95 112 154

Volumul de apă [litri/m] 0.201 0.314 0.531 0.855 1.385 2.29 3.316 0.079 0.113 0.201

Material [mm] PE - X/AL/PE-X

Rugozitatea ţevii [mm]

Temperatura maximă 
de utilizare: [°C] 

Presiunea maximă 
de utilizare la 95 °C [bari]

Clasa materialului B2, cf. DIN 4102

0.026

Raza minimă de îndoire Cu unealtă 
de îndoire: 

Fără unealtă de îndoire:

80 100 94 116 160 200 252 – 70 80 100

48 60 42 48 60

D

DA

  

Ţevi

6x2.0

12

112

0.113

PE - X/AL/PE

0.45Conductivitatea termică [W/mxK]  

Dilataţia [mm/mxK] 

0.007

95

10

Cu unealtă de îndoire: 

Cu resort interior de îndoire a ţevilor: Cu unealtă de îndoire:

Fără unealtă 
de îndoire:

0.45

Înveliş de protecţie

Materialul

Spumă elastică de PE 

cu peliculă de protecţie 

de mare rezistenţă

Izolaţie de 9 mm

Izolaţie de 9 mm

Izolaţie de 13 mm

Izolaţie de 13 mm

alpex System
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Alamă rezistentă la coroziunea selectivă, cf. DIN EN 12164

2.2  Date tehnice - fitinguri

                                                           Filet Racordurile filetate

Dimensiuni

Materialul

Clasa materialului

Utilizarea

Manşonul de strângere

Profilul de bordurare

Funcţia de etanşeitate, cf. W534

16 x 2.0 / 20 x 2.0 / 26 x 3.0 / 32 x 3.0

Polifenilsulfonă (PPSU) Alamă rezistentă la coroziunea selectivă, cf. DIN EN 12164

B 2, cf. DIN 4102

Instalaţii de încălzire şi de apă potabilă

Oţel inoxidabil

F – TH – B

                                                           Filet Racordurile filetate

40 x 3.5 / 50 x 4.0 / 63 x 4.5 / 75 x 5.0

F 

Nu

                                                           Filet Racordurile filetate

16 x 2.0 / 20 x 2.0 

cu indicator verde

Nu

se poate demonta uşor în timpul instalării, fără a se deteriora; 
fitingurile pot fi reutilizate dacă la montare s-au folosit unelte speciale

  

®alpex-duo   –  Racorduri

Nu

Dimensiuni

Materialul

Clasa materialului

Utilizarea

Manşonul/organul de asamblare

Verificarea modului de inserţie

Caracteristici speciale

Funcţia de etanşeitate, cf. W534

®alpex-plus   –  Racorduri

alpex L  –  Racorduri

Polifenilsulfonă (PPSU) Alamă rezistentă la coroziunea selectivă, cf. DIN EN 12164

B 2, cf. DIN 4102

Instalaţii de încălzire şi de apă potabilă

Oţel inoxidabil

Dimensiuni

Materialul

Clasa materialului

Utilizarea

Manşonul de strângere

Profilul de bordurare

Funcţia de etanşeitate, cf. W534

Polifenilsulfonă (PPSU)

B 2, cf. DIN 4102

Instalaţii de încălzire şi de apă potabilă

Oţel inoxidabil

alpex System
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Instalaţii şi servicii de construcţii pentru locuinţe şi industriale

Ţeavă de polietilenă multistrat, din material compozit, cu strat de aluminiu sudat cap la cap, 
alpex-duo® de PE-X/AL/PE-X

Ţevile din sistemul alpex pentru apa potabilă rece şi caldă, de toate calităţile, executate în 
conformitate cu Ordonanţa germană privind apa de băut, satisfac toate cerinţele privind 
instalaţiile sanitare, pentru pH > 6,5 şi duritate totală > 5°dH. Presiunea maximă de utilizare este 
de 10 bari la temperatura de 95 °C.

Sistemul alpex poate fi utilizat fără restricţii ca ţevi de încălzire, în limita valorilor nominale 
indicate. Sistemul este adecvat şi pentru instalaţiile de încălzire radiante, cu miezuri din 
aluminiu, fiind absolut etanş la oxigen. Pentru instalaţiile de termoficare este necesară separarea 
sistemului. Apa caldă este în conformitate cu VDI 2035. Temperatura max. 95°C.

Ţevi de colectare a apei de ploaie la clădiri, cu pH > 6.

Adecvat pentru conductele de aer comprimat în instalaţiile cu filtru de ulei montat în amonte 
(instalaţii fără ulei), cu presiuni de funcţionare de până la 12 bari şi temperatura de funcţionare 
de max. 40°C, inclusiv pentru instalaţiile de vid de până la 0,8 bari.

Antigel fără caracteristici explozive, cum ar fi amestecul de apă şi glicol de până la 35% din 
volum, de ex. cu Antifrogen N/L; Tyfocor N/L sau Nalco 77336, care asigură o protecţie împotriva 
îngheţului până la aprox. -20°C. La cerere, pentru alte fluide şi aplicaţii (de ex. pentru 
dezinfectante).

Sistemul este adecvat montării în clădiri, sub formă de conducte expuse sau mascate, de 
coloane şi ţevi de distribuţie, ca şi pentru montajul pe perete cu ajutorul unor dispozitive de fixare 
prefabricate sau în interiorul elementelor din beton. Fitingurile trebuie protejate contra 
compuşilor de amoniac sau clor. Racordurile alpex realizate prin strângere au garnituri 
permanente, fiind aşadar aprobate pentru instalaţiile mascate.

Sistemul alpex (ţevi şi fitinguri) trebuie protejat contra expunerii directe şi prelungite la UV 
(lumina solară).

Temperatura ambiantă optimă pentru instalare este de peste 0°C; totuşi, instalarea
se poate face până la -10°C. Pentru instalarea la temperaturi sub -10°C trebuie respectate 
instrucţiunile speciale ale producătorilor de maşini de strângere.

Produsul de etanşare a filetelor trebuie să fie adecvat aplicaţiei respective. La etanşarea 
racordurilor filetate se preferă folosirea de compuşi adecvaţi şi certificaţi. La instalaţiile de apă 
potabilă se permite folosirea doar a materialelor de etanşare testate şi certificate de DVGW.

Sistemul alpex corespunde clasei B2 de materiale (cu inflamabilitate normală), conform DIN 
4102.

Toate componentele sistemului alpex produs de FRÄNKISCHE au fost certificate de DVGW şi 
sunt perfect conforme.

Componentele alpex nu trebuie amestecate cu componente ale unor sisteme produse de terţi, 
de ex. ţevile alpex nu trebuie instalate cu fitinguri produse de terţi iar fitingurile alpex nu trebuie 
utilizate cu ţevi produse de terţi.
Orice reclamaţie făcută în perioada de garanţie de 10 ani va fi luată în considerare numai dacă 
la instalare s-au utilizat componente alpex.

alpex L de PE-X/AL/PE-X

3 Aplicaţii

®alpex-duo / XS        16 x 2; 20 x 2; 26 x 3; 32 x 3 
®alpex-plus               16 x 2; 20 x 2

alpex L                       40 x 3.5; 50 x 4; 63 x 4.5; 75 x 5

® ® alpex-duo XS/alpex-plus DVGW DW-8501BP0387
®alpex-duo  DVGW DW 80501AT2396

alpex L DVGW DW-8501BU0425

  

Tipuri de aplicaţii

Dimensiuni

Structura ţevii

Pentru apa de băut 

Pentru instalaţiile de 
încălzire 

Pentru apa de ploaie 

Pentru aer comprimat 

Pentru fluide 

Instalarea în clădiri

Instalarea în 
exteriorul clădirilor

Instalarea

Racordurile filetate 

Clasa de materiale 

Certificate 

Instalaţiile mixte 

alpex System
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Prezentare generală

85%

RL
VLTWW

TWZ
TW

Linie simplă 
de alimentare 
de la distribuitor

Sistem 
cu racord dublu

Linie circulară 

Distribuitor Teu

Distribuitor Teu
de la plafonul fals 

 

Racord 
pentru distribuitor
de la plafonul fals

 

Sistem
cu ţeavă dublă 

de la 
distribuitor

Sistem 
cu ţeavă unică

Sistem cu ţeavă 
dublă, cu distribuţie 

prin dublu teu

Sistem cu ţeavă 
dublă, cu teu 
de distribuţie

Sistem cu ţeavă 
dublă în plinte

Sistem cu ţeavă 
dublă 

de la plafonul fals

4 Instrucţiuni generale de instalare

  alpex System
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Instalaţia trebuie realizată 
în conformitate cu 
standardele şi directivele 
aplicabile, ca şi cu 
instrucţiunile de instalare 

ale producătorului. Din cauza 
numărului ridicat de reguli aplicabile, 
le dăm în continuare doar pe cele 
mai importante. Se vor aplica 
variantele curente cu ultimele 
amendamente!

Legi şi ordonanţe
– Legea economiei de energie 

(EnENG)
 Ordonanţa privind economisirea 
energiei (EnEV 2/02)

 Ordonanţa privind costurile de 
încălzire (HeizkostenV)

 Legea privind produsele utilizate în 
construcţii

 Directivele administrative speciale 
ale guvernelor landurilor federale 
privind protecţia contra incendiilor 
şi Legea economiei de energie 
(EnENG)

 Practicile de recepţie tehnică
 Ordonanţele de stat privind 
construcţiile ale landurilor federale 
germane (LBO)

 Ordonanţa privind construcţiile 
model (MBO)

 Condiţiile generale de contractare a 
execuţiei lucrărilor de construcţii, 
DIN 1961 (VOB/B şi C)

Standarde şi directive
 DIN 1053 Lucrările de zidărie
 DIN 1988 Instalaţiile de alimentare 
cu apă potabilă

 DIN 3841 Robinetele caloriferelor
 DIN 3838 (proiect) Fitinguri pentru 
instalaţii de încălzire

– DIN 4102 Protecţia contra 
incendiilor

– DIN 4108 Izolaţii termice
– DIN 4109 Izolaţii fonice
– DIN EN 12831 Sisteme de încălzire 

a clădirilor – Metodă de calcul al 
sarcinii termice proiectate

– DIN EN 12828 Echipamente de 
siguranţa la instalaţiile de apă 
caldă de până la 1 MW, cu 
temperatura apei de 105 °C 

– DIN 4807 Vase de dilataţie
– DIN 18164 Mase plastice celulare 

–

–

–

–

–
–

–

–

–
–

–
–

4 Instrucţiuni generale de instalare

  

rigide, ca izolaţii în construcţii
– DIN 18165 Materiale izolatoare 

fibroase
– DIN 18195 Impermeabilizarea 

clădirilor
– DIN 18202 Toleranţe la construirea 

clădirilor
– DIN 18380 Procedurile germane de 

contractare a construcţiilor (VOB) 
Partea C: Sisteme de încălzire şi 
instalaţii de încălzire centrală cu 
apă

– DIN 18560 Şape de pardoseală la 
construirea clădirilor

– DIN VDE 0100 Partea 701 
“Legăturile echipotenţiale”

– VDI 2035 Partea 2: Prevenirea 
avariilor la instalaţiile de încălzire a 
apei - Coroziunea provocată de 
apă în instalaţiile de încălzire a apei

– Directiva ZVH 12.02 Proiectarea 
vaselor de dilataţie la presiune, 
prevăzute cu diafragme

– (MLAR) Directiva privind modelarea 
instalaţiilor de ţevi

– DIN 4751 Instalaţii de apă caldă la 
temperaturi medii

– DIN EN 832 Randamentul termic al 
clădirilor - Calculul energiei utilizate 
la încălzire

– DIN EN 14336 Sisteme de încălzire 
a clădirilor – Instalarea şi darea în 
exploatare a instalaţiilor de 
încălzire cu apă 

– DIN V 4108–10 Izolarea termică şi 
economisirea energiei la clădiri – 
cerinţe privind materialele de 
izolare termică

– DIN V 4108–6 Izolarea termică şi 
economisirea energiei la clădiri – 
calcularea consumului anual de
căldură şi energie

– DIN V 4701–10 Eficienţa 
energetică a instalaţiilor de 
încălzire şi ventilaţie din clădiri - 
Încălzirea, alimentarea cu apă 
caldă menajeră, ventilaţia 

– VDI 4100 Controlul nivelului de  
zgomot din clădiri – Criterii de 
proiectare şi evaluare

– DIN EN 1717 Protecţia contra 
poluării instalaţiilor de apă potabilă 
şi cerinţe generale privind 
dispozitivele de protecţie contra 
poluării prin contracurent  

– VDI 6023 Cerinţe igienice privind

instalaţiile de apă potabilă – 

Condiţii de planificare, proiectare, 
exploatare şi întreţinere

– DIN 2000 Alimentarea centralizată 
cu apă potabilă

– DIN 2001 Alimentarea individuală 
cu apă potabilă

– DIN 4708 Instalaţii de încălzire 
centrală cu apă

– DIN 4753 Încălzitoare de apă şi 
instalaţii de încălzire a apei 
potabile şi menajere

– DIN 18022 Bucătării, băi şi toalete 
din locuinţe

– DIN 18180 Panouri din rigips
– tipuri şi condiţii

– DIN 18181 Panouri din rigips 
pentru construcţia clădirilor

– DIN 18183 Pereţi despărţitori şi 
învelitori de pereţi cu panouri din 
rigips în rame metalice

– DIN18195 Impermeabilizarea 
clădirilor

– DIN 18202 Toleranţe la construirea 
clădirilor

– DIN EN 806 Specificaţii pentru 
instalaţiile interioare de alimentare 
cu apă pentru consum uman (se 
aplică în paralel cu DIN 1988)

– DIN EN 832 Randamentul termic al 
clădirilor - Calculul energiei utilizate 
la încălzire

Broşuri şi fişe cu recomandări
– Broşura ZVSHK „Spălarea 

instalaţiilor de apă potabilă”
– Broşura ZVSHK „Instalaţiile 

montate pe perete”
– Broşura ZVSHK „Utilizarea apei de 

ploaie”
– Fişa dublă DVGW nr. 5 „Instalaţii 

pentru apa de ploaie”
– Fişele DVGW W551 „Încălzitoare 

pentru apa potabilă şi instalaţiile de 
ţevi pentru apa potabilă“ şi W553
„Dimensionarea sistemelor de 
circulare ale instalaţiilor de 
încălzire centrală cu apă“

– BAKT (Bundesarbeitskreis 
Trockenbau) “Băi în construcţii fără 
mortar uscat”

– Buletinul ZVSHK „Teste de 
impermeabilitate la instalaţiile de 
apă potabilă cu aer comprimat, 
gaze inerte sau apă“

alpex System
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Prezenta Ordonanţă 

transpune în legislaţia 

germană noul Regulament 

european privind apa 

potabilă. Rescrierea regulamentului 

cuprinde condiţii noi privind materialele 

folosite la instalaţii şi responsabilităţile 

care revin instalatorului şi proiectantului. 

DIN 50930 Partea 6 Influenţa compoziţiei 

apei potabilă”, ca anexă la Ordonanţa 

privind apa potabilă (TrinkwV), include 

definiţii ale materialelor şi aliajelor care se 

pot utiliza fără restricţii la instalaţiile de 

apă potabilă.

Condiţii

Apa potabilă trebuie să nu conţină agenţi 

patogeni, să fie adecvată pentru consum 

şi pură. Dacă lucrurile nu stau aşa, 

autorităţile sanitare competente pot 

interzice distribuire acelei ape. În prezent 

s-au specificat pentru prima dată valorile 

limită şi condiţiile care trebuie îndeplinite 

de apa de la robinetul consumatorului.

Consecinţele

Aceasta înseamnă că responsabilitatea 

pentru corecta selectarea a materialelor 

din instalaţiile din clădiri şi pentru 

proprietăţile şi, deci, calităţii apei de la 

toate robinetele din clădire revine nu doar 

firmei de alimentare cu apă ci şi 

proprietarilor, proiectantului şi firmei de 

instalaţii.

Varianta modificată a Ordonanţei privind apa potabilă, din 1 ianuarie 2003

4 Instrucţiuni generale de instalare

  

Valori de prag

Valorile de prag admisibile la toate 

metalele s-au modificat prin această nouă 

directivă, în majoritatea cazurilor ele fiind 

reduse. Reducerile în privinţa conţinutului 

de aliaje din fitinguri şi racorduri de ţeavă 

au fost, printre altele, incluse în DIN 

50930 Partea 6, pentru a se exclude 

posibilitatea de afectare a calităţii apei 

potabile din cauza variaţiilor regionale ale 

compoziţiei apei.

Selectare materialelor

Masele plastice permise de legislaţia 

privind alimentele şi bunurile de consum 

pot fi utilizate fără restricţii. Acest lucru 

este stipulat în recomandarea „Masele 

plastice din apa potabilă“ a Ministerului 

Federal al Sănătăţii. Recomandarea 

„Masele plastice din apa potabilă“ este 

parte a procedurii de certificare de către 

Asociaţia Germană a Furnizorilor de Gaze 

şi Apă (DVGW) a instalaţiilor de apă 

potabilă. Alama poate fi folosită fără 

restricţii la toate instalaţiile de apă 

potabilă, ea satisfăcând condiţiile din DIN 

50930 partea 6.

Monitorizarea

Autorităţile de sănătate publică au acum 

obligaţia de analiza sau aproba mostrele 

de apă prelevate din instalaţiile clădirilor 

care asigură alimentare cu apă de 

consum. Aceste analize se fac aleatoriu, 

prin sondaj. 
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4.1 

Distanţarea organelor de asamblare şi razele de îndoire

Distanţarea maximă a elementelor de prindere „S“ 

în cazul ţevilor alpex expuse:

 

Razele de îndoire

Razele minime de îndoire

DN 

 

 

12 16 x 2.0              120   150 0.225

15 20 x 2.0 135                150 0.355

20 26 x 3.0 150                175 0.608

25 32 x 3.0 165                200 0.935

32 40 x 3.5 200                200 1.438

40 50 x 4.0 250                250 2.264

50 63 x 4.5  250               250 3.611 

65 75 x 5.0  250  250 4.916

Lăţimea 
nominală 

 x s 
[mm]  
d a

16 x 2  5 x d  - 80 a    3 x d  - 48      55a

20 x 2  5 x d  - 100 a    3 x d  - 60      79 a

26 x 3       88 

32 x 3       128

40 x 3.5       4.0 x d - 160a 

50 x 4.0       4.0 x d - 200a 

63 x 4.5       4.0 x d - 252a 

 

R

SR

da

S

S

LS

LS

  
Distanţarea organelor de asamblare şi 
razele de îndoire

Toate ţevile montate pe un substrat (beton gol) trebuie prinse la 

fiecare 1,0 m. Elementele de prindere a ţevilor, inclusiv stratul 

izolator ale acestora, se vor folosi la fixarea ţevilor pe gips. 

Materialul de izolare fonică trebuie să fie adecvat pentru contactul cu 

masele plastice. La instalarea pe perete, ţevile alpex trebuie fixate 

cu elemente corespunzătoare, folosind elementele de prindere 

menţionate mai sus.

Racordurile alpex trebuie montate fără tensionări!

Dimensiuni 
ale ţevii 
[mm]

Distanţarea maximă 
a elementelor 
de prindere 
orizontal     vertical 

S[mm]

Greutatea 
ţevii 
[kg/m]

Procesul de îndoire trebuie să evite zgârierea sau deformarea 

interiorului cotului de ţeavă. Stratul exterior din PE al ţevilor alpex nu 

trebuie deteriorat.

Toate ţevile trebuie instalate astfel încât schimbările lungimii 

datorate influenţei termice să nu provoace efecte probleme; vezi 

„Dilataţia liniară“ 

Raza minimă de îndoire [R] (vezi figura din stânga şi tabelul de mai 

jos) trebuie întotdeauna respectată.

Raza de curbură R
fără piese auxiliare 
de îndoire 
[mm]

Raza de curbură R
cu resort 
de îndoire 
[mm]

Raza de curbură R 
cu unealtă 
de îndoire 
[mm]
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4.2 Dilataţia liniară şi coturile de dilataţie

Dilataţia liniară

Lungimea 

ţevii  

L 

[m]                   10              20              30              40             50                60              70

 0.1 0.026 0.052 0.078 0.104 0.130 0.156 0.182

 0.2 0.052 0.104 0.156 0.208 0.260 0.312 0.364

 0.3 0.078 0.156 0.234 0.312 0.390 0.468 0.546

 0.4 0.104 0.208 0.312 0.416 0.520 0.624 0.728

 0.5 0.130 0.260 0.390 0.520 0.650 0.780 0.910

 0.6 0.156 0.312 0.468 0.624 0.780 0.936 1.092

 0.7 0.182 0.364 0.546 0.728 0.910 1.092 1.274

 0.8 0.208 0.416 0.624 0.832 1.040 1.248 1.456

 0.9 0.234 0.468 0.702 0.936 1.170 1.404 1.638

 1.0 0.260 0.520 0.780 1.040 1.300 1.560 1.820

 2.0 0.520 1.040 1.560 2.080 2.600 3.120 3.640

 3.0 0.780 1.560 2.340 3.120 3.900 4.680 5.460

 4.0 1.040 2.080 3.120 4.160 5.200 6.240 7.280

 5.0 1.300 2.600 3.900 5.200 6.500 7.800 9.100 

 6.0 1.560 3.120 4.680 6.240 7.800 9.360 10.920

 7.0 1.820 3.640 5.460 7.280 9.100 10.920 12.740

 8.0 2.080 4.160 6.240 8.830 10.400 12.480 14.560

 9.0 2.340 4.680 7.020 9.360 11.700 14.040 16.380

10.0 2.600 5.200 7.800 10.400 13.000 15.600 18.200

Exemplu

Diferenţa de 
temperatură ΔT 50 K

Lungimea ţevii L 5 m

Coeficientul de 
dilataţie α  0.026 mm/m x K

Dilataţia liniară ΔL   6.5 mm

 

ΔL   α     x  L x ΔT=

 = 0.026 mm/m x K x 5 m x 50 K

 = 6.5 mm

Punct fix Punct mobil

  

Elementele de prindere a ţevilor asigură atât susţinerea tubulaturii 

cât şi compensarea modificărilor de lungime produse sub efectul 

temperaturii. Există două tipuri de elemente de prindere a ţevilor: 

punctele fixe (racordurile rigide) şi punctele mobile, care permit 

mişcările axiale ale ţevii. Traseele ţevilor trebuie alese astfel încât 

modificările de lungime să nu fie stânjenite. Punctele mobile 

trebuie stabilite astfel încât ele să nu divină fixe în cursul 

exploatării. Punctele fixe nu trebuie să se găsească la îmbinările 

realizate prin strângere. La secţiunile lungi de ţeavă punctul fix se 

va găsi la mijlocul secţiunii, pentru a permite dilatarea în ambele 

direcţii. Trebuie acordată atenţie posibilităţii ca ţeava să se dilate 

chiar şi la străpungerile prin pereţi ori planşee. Acest lucru se poate 

realiza prin montarea de coloane de ţeavă în canale, prin ţevi de 

alimentare suficient de largi (respectiv pentru branşamentele de pe 

pardoseli) sau prin montarea de coturi de dilataţie.

Dilataţia termică liniară

Modificările de lungime ale ţevilor 

pot surveni ca urmare a încălzirii ori 

răcirii acestora. Coeficientul de 

dilataţie al tuturor ţevilor alpex multi-

strat, din materiale compozite, este 

de 0,026 mm/m x K.

Diferenţa de temperatură ΔT [K] 
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Lungimea ţevii L 12 м 
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4.2 Dilataţia liniară şi coturile de dilataţie

Dimensionarea coturilor de dilataţie

Modalitatea de calcul

Dilataţia liniară

Δ α ΔL =  x L x T      [м]

Lungimea cotului de dilataţie

[мм]

Legendă

α  Coeficientul de dilataţie

Constanta specifică materialului ţevilor alpex

Diametrul exterior al ţevii

Lungimea ţevii

Dilataţia liniară

Lungimea cotului de dilataţie

Diferenţa de temperatură

[1/K ] 

C  [=33] 

d   a [мм] 

L  [м]  

ΔL  [мм] 

L   S [мм] 

ΔT [K] 

D
il
a

ta
ţi

a
 l
in

ia
ră

 ∆
L

 [
м
м

]

Exemplu

Diferenţa de temperatură ∆T 50 K  

Dilataţia liniară ∆L 15.6 мм 

Diametrul exterior al ţevii d 26 мм a  

Lungimea cotului de dilataţie L  66.5 cм S

 

Lungimea cotului de dilataţie L  [см]SLungimea ţevii L [м]

  

Traseele verticale ale ţevilor alpex prin 

puţuri şi conducte depinde de spaţiul liber 

avut la dispoziţie.

Compensarea dilataţiei termice se poate 

face cu coturi adaptate la situaţia 

respectivă de instalare.
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4.2 Dilataţia liniară şi coturile de dilataţie

Aplicaţii posibile

ΔL

FP

GP

ΔL

L

ΔL

FP

L

ΔL

FP

FP

LS

2

LS LS

LS

L

ΔL

GPFP

GP

ΔL

da

Compensarea modificărilor lungimii 

la coturile de dilataţie „Ls“

Compensarea modificărilor lungimii la coturile U

Compensarea modificărilor lungimii la coturile de dilataţie „Ls“

Ls

Ls

LS

da

FP

GP

L

ΔL

LS

Legendă

 Notă:    Racordurile alpex trebuie montate fără tensiuni. 

  

Diametrul exterior al ţevii

Punct fix

Punct mobil

Lungimea ţevii

Dilataţia liniară

Cot de dilataţie (lungimea)

Compensarea modificărilor lungimii la coturile de dilataţie „Ls“ din zona coloanei de urcare
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4.3 Instalarea ţevilor

Stabilirea traseelor de ţeavă pe beton gol

Razele de îndoire la ţevile alpex

5 x d
a

da

Instalaţie în T cu îndoirea unei ţevi peste altă ţeavă la sistemele alpex

 

  

Dacă este posibil, ţevile ar trebui instalate 

fără traversări, în linie dreaptă şi paralele 

între ele şi cu peretele, conform 

configuraţiei încăperii. La instalarea ţevilor 

de racordare se vor evita străpungerile 

prin pereţi. În funcţie de configuraţia 

încăperii, este bine ca traseele de ţeavă 

să treacă prin golurile existente pentru 

uşi. Acest lucru va genera unghiuri de 90° 

la montarea ţevilor. La instalarea ţevilor 

alpex acoperite cu un strat de protecţie 

sau de izolare, se vor aplica raze de 

îndoire de 5 x diametrul exterior.

Respectarea tensiunilor corecte de 

instalare este importantă mai ales la 

îndoirea ţevilor una peste alta. Dilataţia 

termică liniară nu trebuie stânjenită de 

elementele de fixare a ţevii.

Plan de amplasare cu indicarea traseelor de ţeavă

Stabilirea traseelor de ţeavă

Îndoirea peste alte ţevi
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Stratul suport trebuie să fie 

suficient de uscat şi de nivelat 

pentru a putea susţine şapa. 

Nu se admite prezenţa 

punctelor ridicate sau a altor defecte 

asemănătoare care pot genera punţi 

acustice şi/sau diferenţe de grosime a 

şapei. Toleranţele la înălţimea şi înclinaţia 

substraturilor de suport trebuie să fie 

conforme cu DIN 18202. 

Trebuie respectate condiţiile din 

Ordonanţa privind economisirea energiei 

(EnEV) referitoare la izolarea ţevilor. De 

acest lucru depinde înălţimea structurii 

planşeelor. Cu excepţia cazurilor când se 

aplică alte condiţii privind izolarea, ţevile 

alpex trebuie lăsate în învelişul lor 

protector.

La montarea ţevilor în zid se 

va respecta standardul de 

zidărie DIN 1053. Proiectul 

canalelor pentru ţevi va 

include şi ţevile cu grosimile aferente ale 

izolaţiilor, care pot afecta rezistenţa 

structurală a pereţilor, acest element fiind, 

aşadar, extrem de important.

4.3 Instalarea ţevilor

Instalarea ţevilor în perete

Instalarea ţevilor în pereţii exteriori

Şapă

Peliculă de polietilenă

Pardoseală din beton gol

Izolaţie fonică anti-şoc

Izolaţie termică 
şi de egalizare

Strat de fixare compact

Ţevilor de încălzire alpex 
cu învelitoare de protecţie

   

Structura pardoselii de sub şapă cu ţevi de încălzire alpex în învelitoare de protecţie

Structura pardoselii de sub şapă cu ţeavă alpex pre-izolată

Instalarea ţevilor pe pardoseli din beton gol

Instalarea ţevilor sub şapă

  

Instalarea ţevilor

La montarea ţevilor alpex direct în şapă 

sau beton, se vor lua măsurile adecvate 

(de ex. KEBU sau DENSO) de protejare a 

fitingurilor alpex din PPSU sau a alamei 

rezistente la coroziunea selectivă contra 

ruginii.

La instalarea ţevilor se va respecta norma 

EnEV cu amendamentele respective.

Instalarea ţevilor în beton

Şapă

Peliculă de polietilenă

Pardoseală din beton gol

Izolaţie fonică anti-şoc

Izolaţie termică 
şi de egalizare

Strat de fixare compact

Ţevi de încălzire alpex 
cu izolaţie
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4.3 Instalarea ţevilor

Montarea ţevilor sub asfalt turnat

Pardoseala sub asfaltul turnat

Asfalt turnat

Fâşii izolatoare compatibile 
cu asfaltul turnat

Carton ondulat suprapus
sau acoperire din vată minerală

Fâşii izolatoare compatibile
din vată minerală (de ex. Floorrock
HP-Rockwool)

Strat de fixare compact

Izolaţie termică şi de egalizare

Ţevi de încălzire alpex
cu izolaţie

Pardoseală din beton gol

Pardoseală

  

În cazul în care cerinţele de izolaţie o 

impun, ţevile alpex vor fi prevăzute cu 

izolaţiile corecte.

Ţevile trebuie să aibă traseele pe şi să fie 

bine prinse de structura de sprijin. Se vor 

folosi dibluri din plastic pentru ţevi singure 

sau duble.

Stratul de egalizare constă dintr-o izolaţie 

termică sau fonică, înaltă cel puţin până la 

partea de sus a ţevii. În cazul ţevilor 

izolate ca înălţime minimă se va lua 

partea superioară a izolaţiei.

Stratul de egalizare trebuie aşezat 

pretutindeni unde se produce contactul cu 

ţeava. Spaţiul gol din stratul de egalizare 

produs de ţeavă trebuie umplut cu un strat 

de fixare compact, până la marginea de 

sus a stratului de egalizare. În acest fel se 

menţine nivelul, contactul permanent cu 

stratul continuu de izolaţie anti-şoc şi 

fonică ce urmează a fi aşternut pe 

întreaga suprafaţă a pardoselii (Vezi DIN 

18560 Partea 2 Secţiunea 4.1).

Nu se va folosi un strat de fixare 

necompact, din perlit nisipos măcinat.

Învelişul (stratul anti-umezeală) al izolaţiei 

anti-şoc şi fonice va fi alcătuit din PE de 

cel puţin 0,1 mm grosime sau o altă 

peliculă echivalentă, la îmbinări aceasta 

trebuind să se suprapună cu cel puţin 80 

mm (Vezi DIN 18560 Partea 2 Secţiunea 

6.1.2). Când se aplică o şapă lichidă 

îmbinările trebuie învelite cu bandă. 

Acoperirea corectă a izolaţiei anti-şoc şi 

fonice cu făşiile de izolaţie anti-umezeală 

împiedică şapa sau apa din aceasta să 

ajungă la izolaţie.

Asfaltul turnat (numit şi şapă caldă) nu 

trebuie turnat direct peste ţevile alpex 

acoperite cu învelitoare de protecţie, 

peste alte piese din plastic ori peste 

racordurile caloriferelor. Asfaltul turnat se 

aplică la temperaturi de până la 280°C, 

ceea ce va avaria ţevile şi accesoriile lor. 

Trebuie verificat ca ţevile alpex cu 

învelitoare de protecţie să nu vină nicăieri 

în contact cu asfaltul turnat.

Dacă se respectă instrucţiunile de 

instalare de mai jos, nu va apărea nicio 

problemă în instalarea ţevilor alpex cu 

învelitoare de protecţie sub un strat de 

egalizare din asfalt turnat. După ce ţevile 

alpex cu învelitoare de protecţie sau ţevile 

alpex pre-izolate au fost aşezate pe 

pardoseala din beton gol şi s-a pus stratul 

de egalizare (de ex. un strat compact de 

fixare) până la partea superioară a 

diametrului izolaţiei ţevii, peste întreaga 

suprafaţă se va pune un strat de vată 

minerală compatibil cu asfaltul, cu 

grosimea minimă de 20 mm (WLG040) şi 

clasa de ignifugare A1 (neinflamabil), care 

se va izola conform DIN 4102.

Peste stratul de vată minerală se va pune 

un strat de carton ondulat sau un material 

similar, cu foile suprapuse la îmbinări, 

pentru a proteja pardoseala de dedesubt 

de orice infiltraţie de bitum în stratul de 

izolaţie. Trecerile ţevilor şi fitingurilor prin 

stratul de izolaţie, cum ar fi cele de la 

racordurile caloriferelor sau de la 

robinetele instalaţiilor sanitare trebuie şi 

ele învelite în straturi de vată minerală şi 

strânse cu bandă pentru o mai bună 

etanşare. Pe lângă protejarea ţevilor 

alpex, acest lucru mai este necesar şi 

pentru disiparea temperaturilor înalte la 

fitingurile metalice îmbinate prin 

bordurare. După ce asfaltul turnat s-a 

aşezat şi s-a răcit vata minerală se scoate 

din zonele în care ţevile sau fitingurile ies 

în afară, apoi se acoperă cu şilduri.
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Izolaţiile împotriva umezelii 

din sol şi a apei care nu se 

află sub presiune trebuie 

stabilite din faza de proiectare 

(DIN 18195) şi montate înainte de 

instalarea structurii planşeului (Vezi DIN 

18560, Părţile 4 şi 5). Dacă este necesar, 

stratul de izolaţie poate fi protejat cu 

mijloace adecvate contra umezelii, de ex. 

cu bariere hidrofuge. Dacă se folosesc 

straturi hidrofuge din bitum, peste stratul 

de spumă de PS de mare rezistenţă mai 

trebuie pus un strat de peliculă PE. În 

cazul barierelor hidrofuge cu straturi din 

PVC, dedesubt se va pune un strat de 

maculatură.

Chiar şi la planşeele care nu 

cuprind trasee de ţevi situate 

pe straturi de izolaţie sau pe 

betonul gol, măsurile de 

izolare tot sunt necesare pentru izolaţia 

termică şi cea fonică anti-şoc. Turnarea 

unei şape lichide pe un material izolator şi 

folosirea de fâşii izolatoare constituie o 

tehnică ideală în astfel de situaţii. Fâşiile 

de izolare a marginilor permit deplasarea 

şapei în toate părţile şi împiedică 

formarea punţilor acustice cu structura 

clădirii. Informaţii detaliate privind modul 

de instalare se pot găsi în documentul 

„Informaţii tehnice privind încălzirea prin 

panouri“. Compresibilitatea materialului 

izolator sub sarcinile induse de şapa 

neîncălzită nu trebuie să depăşească 5 

mm; dacă se foloseşte asfaltul turnat, 

compresibilitatea nu va depăşi 3 mm. 

Trebuie folosite materiale izolatoare care 

sunt conforme cu DIN 18164 Partea 1 sau 

DIN 18165 Partea 1 sau Partea 2. La 

proiectarea izolaţiilor trebuie luate în 

considerare şi solicitările impuse de 

circulaţie. Substratul de suport al şapei 

trebuie să fie suficient de uscat iar 

suprafaţa sa să nu prezinte puncte 

ridicate, care ar putea genera punţi 

acustice. 

Pentru a se preîntâmpina 

price problemă legată de 

aplicarea sarcinilor pe şapă, 

care ar putea duce la 

reducerea stabilităţii, secţiunile de ţeavă 

trebuie separate pentru a se asigura o 

zonă suport între ele. Dacă se montează 

ţevi alpex (în conformitate cu Ordonanţa 

privind economisirea energiei) pe trasee 

paralele, mai ales în vecinătatea 

distribuitoarelor de căldură, se vor 

respecta următoarele dimensiuni şi 

distanţe la amplasarea conductelor:

– Lăţimea maximă a traseului în cazul 

conductelor paralele este de 300 mm

 Lăţimea stratului de egalizare lângă sau 

între conducte este > 200mm

 Lăţimea spaţiilor libere dintre pereţi şi 

ţevi ori dintre traseele de ţeavă din 

încăperi altele decât coridoarele este de

.

Dacă se respectă recomandările de mai 

sus, în sistemele cu ţevi duble se pot 

monta până la cinci circuite de încălzire, 

ca un singur traseu de conductă în zona 

de încălzire (fără întrerupere la stratul de 

egalizare).

–

–

 

≥500mm iar în coridoare, de ≥200mm

Barierele hidrofuge

 

4.3 Instalarea ţevilor

≥ 200 mm în coridoare
 ≥ 500 mm   în camera de zi ≥ 200

≥ 200

Max. 300

Stabilirea traseelor de ţeavă pe beton gol

  

Izolaţiile termice şi fonice

În numărul de cinci circuite de încălzire 

intră şi grosimea de 9 mm a stratului de 

izolaţie a ţevilor, izolaţia fiind înfăşurată în 

jurul ţevilor alpex. Dacă cinci circuite de 

încălzire nu sunt suficiente pentru un 

racord la distribuitor, se poate monta un 

distribuitor în T în fiecare circuit de 

încălzire.

În anumite situaţii o altă alternativă ar fi 

racordarea unui teu de distribuţie direct la 

coloană. Trebuie respectate condiţiile 

stabilite de ordonanţa privind 

economisirea energiei, în ceea ce priveşte 

lăţimea sau înălţimea traseului de 

conducte de la planşeu.

În cazurile când se aplică cerinţe mai 

stricte privind izolarea, se pot folosi ţevile 

alpex preizolate. Acest lucru poate duce la 

o reducere a lăţimi traseului de conducte, 

respectiv la montare mai puţinor ţevi. 

Spaţiile deschise lăsate de ţevi trebuie 

umplute cu un strat de fixare compact, 

până la marginea de sus a stratului 

egalizator.

Lăţimile traseelor de conducte şi ale zonelor de sprijin
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Structura reticulară face să 

crească în mod semnificativ 

rezistenţa chimică a 

polietilenei. Din acest motiv, 

Suplimentul nr. 1 la DIN 8075, în care se 

dă lista fluidelor la care rezistă polietilena 

ne-reticulată, poate fi folosit ca orientare 

la evaluarea rezistenţei chimice a ţevilor 

alpex.

Ţevile alpex sunt rezistente la 

următoarele fluide:

– Beton, gips, mortar şi ciment

– Dezinfectanţi şi agenţi de curăţare, 

conform fişei W 291 a DVGW şi DIN 

2000

– Toate ingredientele naturale ale apei 

potabile, conform Ordonanţei privind apa 

potabilă

– Agenţii anticorosivi, conform DIN 1988 

Partea 4 

Ţevile alpex trebuie protejate contra 

contactului direct cu bitumul sau cu

îmbrăcămintea pe bază de bitum. În plus, 

ţevile alpex trebuie protejate contra 

unsorilor, solvenţilor şi uleiurilor. Dacă 

instalaţiile cu ţevi alpex se folosesc în 

zone în care există gaze corosive, 

amoniac sau compuşi de clor ori o 

expunere constantă la umezeală, 

fitingurile se vor proteja cu acoperiri 

adecvate. Acest lucru este valabil şi 

pentru contactul cu şapa, betonul, 

mortarul sau gipsul.

Aplicaţiile sistemelor de instalaţii alpex, 

altele decât cele menţionate în Secţiunea 

3, pot fi aprobate la cerere.

Ţevile şi fitingurile alpex 

trebuie protejate contra 

razelor directe de soare şi a 

expunerii la UV şi acoperite 

pe timpul transportului şi depozitării, dacă 

au fost scoase din ambalajul lor original. 

Dacă se folosesc ţevi alpex în învelitoare 

de protecţie, aceasta constituie deja o 

protecţie suficientă contra razelor UV. În 

plus, fâşiile izolatoare ale ţevilor alpex 

(fără învelitoarele de protecţie) asigură şi 

ele o protecţie contra razelor UV.

4.3 Instalarea ţevilor

Rezistenţa la UV

 

  

Rezistenţa chimică
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recondiţionare, în care ţevile metalice sunt 

înlocuite cu ţevi alpex.

Instalatorul sau şeful de şantier trebuie să 

îl informeze pe client sau pe 

reprezentantul acestuia despre 

necesitatea ca un electrician autorizat să 

controleze dacă protecţiile electrice şi 

sistemele de împământare existente vor fi 

afectate de introducerea sistemului alpex 

(VOB Partea C, Condiţii generale de 

realizare a contractelor tehnice [ATV]).

Toate racordurile dintre 

fitingurile şi ţevile alpex sunt 

prevăzute cu o izolaţie de 

forma unui inel de prindere. 

Acest lucru împiedică formarea unei 

instalaţii de ţevi conducătoare de 

electricitate. Din acest motiv instalaţiile 

alpex nu pot fi folosite la legăturile 

echipotenţiale şi trebuie împământate.

În VDE 0190, Părţile 410 şi 540 se cere 

legare echipotenţială a tuturor tipurilor de 

conductori de protecţie şi a ţevilor de apă 

şi de încălzire existente, „conducătoare de 

electricitate“. Se spune că se poate face 

conexiunea la un conductor de protecţie 

Instalaţiile alpex trebuie 

protejate contra îngheţului 

atunci când sunt pline cu apă, 

în zonele în care îngheţul se 

poate produce. Dacă se foloseşte 

încălzirea conductelor, temperatura apei 

potabile introduse nu va depăşi 60°C 

(max. 70°C pe termen scurt, pentru 

realizarea dezinfecţiei termice).

4.3 Instalarea ţevilor

Legătura echipotenţială

  

 Notă: 

Sisteme anti-îngheţ şi de detectare a pierderii de căldură

  

în unul din următoarele moduri:

a) într-un loc central, de ex. în panoul de 

distribuţie al clădirii,

b) la bara colectoare de echipotenţial a 

conductorului principal de echipotenţial 

sau

c) printr-o ţeavă metalică pentru apă, care 

are o conexiune neîntreruptă cu 

conductorul principal de legare 

echipotenţială.

La instalaţiile alpex, legătura 

echipotenţială la conductorul de protecţie 

se poate face numai printr-una din primele 

două metode, a) sau b). Acest lucru este 

valabil şi pentru lucrările de 

Instalaţiile din ţevi alpex sunt adecvate 

aplicării încălzirii în conductă.

Miezurile de aluminiu ale ţevilor asigură 

distribuirea uniformă a căldurii pe toată 

circumferinţa. La temperaturi normale de 

funcţionare în interior, încălzirea în 

conductă se poate face prin ataşarea de 

cabluri sau benzi la conductă. Trebuie 

respectate instrucţiunile producătorului. În

timpul lucrărilor de reparaţie şi întreţinere 

încălzirea pe conductă nu trebuie aplicată 

ţevilor prin care nu circulă apă.
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Standardul DIN 4109, cu tabelul 

suplimentar A1, stabilesc condiţiile 

minimale de izolare fonică a clădirilor 

corespunzătoare diverselor standarde, ca 

şi în funcţie de natura sursei de zgomot. 

Se permit următoarele niveluri maxime ale 

zgomotului db(A):

4.4 Izolaţia fonică

DIN 4109 „Izolarea fonică 

a clădirilor“, cu 

tabelul suplimentar A1

 
 

 

 

 

 

 

 

Sursa de zgomot

Instalaţiile de apă 
(atât cele de alimentare 
cât şi cele pentru ape menajere)

 

Alte 
sisteme de clădiri

Nivelul stabilit al zgomotului [db(A)] 
în funcţie de tipul de încăpere protejată

Camere de zi 
şi dormitoare

 1) 2)≤ 30  1) 2)≤ 35

Extras din DIN 4109, tabelul suplimentar A1:

Notă:

  

Izolarea fonică a clădirilor

Săli de clasă 
şi ateliere 

 3)≤ 30  3)≤ 35

Nivelul maxim al zgomotului permis în 

instalaţiile din clădiri este de Lin ≤30 

dB(A) corespunde practicilor acceptate şi 

condiţiilor obligatorii.

Scopul tuturor izolaţiilor fonice este de a 

asigura o protecţie contra deranjului 

excesiv produs de propagarea sunetelor 

în încăperi care sunt în general ocupate. 

Conform DIN 4109 şi Tabelului 

suplimentar A1, „camerele care necesită 

protecţie“ se definesc după cum urmează:

– Camerele de zi, inclusiv holurile 

populate

– Dormitoarele, inclusiv camerele de 

aşteptare pe timp de noapte din hoteluri 

şi dormitoarele din spitale sau 

sanatorii

– Sălile de clasă din şcoli, universităţi şi 

alte instituţii similare

– Birourile (cu excepţia celor cu plan 

deschis), cabinetele medicale, sălile de 

întruniri şi alte spaţii similare.

1) Se pot trece cu vederea vârfurile 

izolate, de scurtă durată ale nivelului de 

zgomot care apar la acţionarea supapelor 

şi a dispozitivelor, conform Tabelului 6 (la 

deschideri, închideri, comutări, întreruperi 

etc.).

2) Cerinţele de respectare a nivelului de 

zgomot reglementat prin contractul de 

lucrări:

– Documentele de proiectare trebuie să 

ţină seama de cerinţele de izolare fonică, 

respectiv trebuie să prevadă verificările 

nivelurilor de izolare fonică a 

componentelor.

– În plus, partea răspunzătoare de 

construcţie trebuie să ia parte la inspecţia 

de recepţie preliminară, de dinaintea 

închiderii etanşe sau acoperirii instalaţiei. 

Detalii suplimentare se găsesc în broşura 

de recomandări ZVSHK. Broşura poate fi 

obţinută de la “Zentralverband Sanitär

Heizung Klima (ZVSHK)”, Rathausallee 6, 

53757 Sankt Augustin, Germany.

3) Valorile de până la 5 dB(A) sau mai 

mari sunt permise la instalaţiile de 

ventilaţie, în măsura în care zgomotul 

este uniform şi nu are variaţii 

considerabile.

Conform notei de subsol 2), verificările 

izolaţiei fonice trebuie prevăzute în 

proiect/desene.

Instalaţiile de încălzire, inclusiv cele de 

distribuţie a căldurii, intră în categoria 

„alte sisteme pentru construcţii“.
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4.4 Izolaţia fonică

[d
b

  
(A

)]

20

24

27

30

 

 

Scopurile protecţiilor împotriva zgomotelor instalaţiilor, din DIN 4109

Exemplu: Camera din apartamentul B care trebuie protejată, va trebuie protejată 

contra zgomotului venit din „camera zgomotoasă“ din apartamentul A şi invers.

Greutăţile pereţilor şi planşeelor sunt specificate în DIN 4109; abaterile de la acestea sunt admise numai 

dacă s-a făcut un control adecvat al izolaţiei fonice

Apartamente 
cu „camere zgomotoase“ 
băi/toalete/bucătării  A

Apartamente cu „camere 
care necesită 

protecţie“  A

„Camere foarte zgomotoase”

Legislaţia privind contractele de lucrări civile/private:
Principii = Practicile tehnice acceptate de Codul german al construcţiilor civile (BGB) § 633, 
Procedurile de încheiere a contractelor de antrepriză (VOB) Partea B § 4 nr. 2 (1) şi VOB Partea B § 13 nr. 1
Scopul protecţiei = Executarea lucrărilor fără defecte

 

Locuinţă multi-familială cu 2 sau mai multe unităţi ... în camerele de zi şi dormitoare max. 30 dB (A)

Nu există obligaţia 
de instalare a izolaţiei 
fonice, dacă nu este 
prevăzută în contractul 
de lucrări. Totuşi, trebuie 
ca măcar izolaţia fonică 
de pe elementele 
de rezistenţă să fie 
executată conform 
practicilor tehnice

Este necesară trimiterea unor cereri de ofertă detaliate şi un proces clar de atribuire a contractului.

Nivelurile standard ale izolaţiilor fonice perfecţionate trebuie convenite în mod explicit prin contractul de lucrări.
Acest lucru este valabil şi pentru zona proprie de locuit

DIN4109/A1 
2001-01
izolaţia fonică 
în conformitate 
cu practicile 
tehnice acceptate 

DIN 4109-10 (E) nivelul I 
de izolaţie fonică (SIL I)

DIN 4109-10 (E) nivelul II 
de izolaţie fonică (SIL II) DIN 4109-10 (E) nivelul III 

de izolaţie fonică (SIL III)

 Notă:

  

Apartamente 
cu „camere zgomotoase“ 
băi/toalete/bucătării  B

Apartamente 
cu „camere 

care necesită 
protecţie“  B Planşeul care separă apartamentele m² > 410 kg/m²

Instalaţie cu pereţi cu o singură cochilie, într-un singur apartament, m² ≥ 220 kg/m²

DIN 4109-10 “Izolaţii fonice 

perfecţionate pentru clădirile de locuit”

Actuala directivă VDI 4100 şi Suplimentul 

2 la DIN 4109 vor fi înlocuite în curând cu 

varianta finală a DIN 4109-10. Acest 

standard defineşte izolaţiile fonice 

perfecţionate din clădirile rezidenţiale 

după cum urmează:

– 30 db(A) nivelul standard de izolaţie 

fonică (SIL I) la clădirile rezidenţiale

– 27 db(A) nivelul perfecţionat de izolaţie 

fonică (SIL II) la clădirile rezidenţiale

– 24 db(A) nivelul perfecţionat de izolaţie 

fonică (SIL III) la clădirile rezidenţiale

În plus, pentru toate nivelurile de izolaţie 

fonică, de la SIL I la SIL III se poate 

conveni un nivel maxim al zgomotului de 

35 dB(A) „pentru zona proprie de locuit“.

Nivelurile de izolaţie de la SIL I la SIL III 

constituie doar valori orientative, care 

trebuie convenite în mod explicit prin 

contractul de lucrări. Acest lucru este 

valabil şi pentru nivelurile de zgomot din 

„zona proprie de locuit“.

Valorile standard ale nivelului de izolaţie 

fonică SIL III nu trebuie convenite fără 

consultarea unui inginer specialist în 

acustică.

Locuinţă mono-familială 
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Conform DIN 4109, 

următoarele condiţii trebuie 

îndeplinite de pereţii de care 

se fixează ţevi de alimentare 

şi de retur, fitinguri sau obiecte sanitare:

– Pereţii simpli trebuie să aibă o greutate 

pe unitatea de suprafaţă de cel puţin 

220 kg/m².

– Pereţii care au greutate pe unitatea de 

suprafaţă de sub 220 kg/m² pot fi utilizaţi 

numai dacă au fost testaţi şi dacă pot 

oferi o protecţie cel puţin echivalentă 

contra transmiterii zgomotelor de la 

instalaţii.

Proprietăţile zidăriei trebuie şi ele 

întotdeauna verificate înaintea realizării 

instalaţiei. Pereţii cu cadre metalice pot fi 

folosiţi numai dacă s-a verificat dacă 

îndeplinesc cerinţele.

Soluţia industrială actuală de reducere al 

minimum a zgomotelor de la instalaţii o 

constituie montarea pe perete. De la 

introducerea DIN 1053 „Zidăria de 

construcţie simplificată“, la lucrările de 

instalaţii din pereţii portanţi şi din beton 

armat nu se mai admit adâncituri şi canale 

orizontale sau verticale, fără efectuarea 

4.4 Izolaţia fonică

Condiţii privind pereţii pe care se instalează ţevi de alimentare şi de retur

  

unei analize a structurii.

Analiza dimensiunilor canalelor admise 

fără un nou calcul certificat al rezistenţei 

duce la următoarele concluzii:

– În general, ţevile din canalele verticale 

mai sunt posibile numai în cazul 

pereţilor cu grosimi de peste 24 cm, şi 

atunci cu restricţii.

– Ţevile situate în canale orizontale nu 

mai sunt admise.

Conform Procedurilor de încheiere a 

contractelor de antrepriză (VOB), Partea 

C, DIN 18381:2000-12, Secţiunea 3.1.14, 

lucrările de cioplire, tăiere şi găurire la 

clădiri pot fi executate numai cu acordul 

clientului.

La executarea unor astfel de lucrări se va 

respecta DIN 1053-1 „Zidăria - proiectare 

şi construcţie“. Ca o alternativă la 

instalaţiile cu canal comun, astăzi se mai 

foloseşte în general, la executarea 

construcţiilor rezidenţiale instalarea pe 

perete. Această metodă are următoarele 

avantaje:

– Lucrări de construcţii rapide şi curate

– Eliminarea deşeurilor şi a zgomotelor, 

nemaifiind necesare cioplirea sau 

tăierea cu freza

– Pereţii nu mai sunt slăbiţi de goluri; 

peretele plin garantează stabilitatea cât 

şi o mai bună izolaţie fonică şi protecţie 

contra incendiilor

– O mai bună izolaţie acustică; nu se mai 

creează punţi acustice cu camerele 

învecinate

– Izolaţia termică sau protecţia ignifugă nu 

mai sunt întrerupte la pereţii care au 

aceste roluri

– Lucrările de reparaţii, înlocuire sau 

modernizare se pot efectua fără a mai 

afecta structura de rezistenţă a clădirii

– Instalaţiile pot fi grupate laolaltă
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Izolarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire

4.5 Izolarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire

 

Linia Tipul de conductă/fiting Grosimea minimă a stratului izolator, 
la o conductivitate termică de 
0,035 W/(m x K)

  

 

 

1 Diametrul interior < 22mm 

Diametrul interior > 22mm până la 35mm 

Diametrul interior > 35mm până la 100mm 

Diametrul interior > 100mm 

20mm

2 30mm

3 la fel cu diametrul interior

4  100mm

5 1/2 din valoarea cerută în rândurile 
1 - 4 

 

6 

 

 

7 6mm

8  6mm    

 

Noul EnEV 2009 (Ordonanţa privind economisirea energiei) a intrat în vigoare pe 1 octombrie 2009 şi se aplică la construcţiile noi. 

Proprietarii de case trebuie să respecte EnEV la toate adaosurile sau extensiile aduse clădirilor existente şi la toate lucrările de 

reconfigurare sau modernizare.

Dacă în cazurile prevăzute la Secţiunea 14 Para. 5 ţevile de distribuţie a apei calde şi de apă caldă sunt expuse la aerul liber, 
ele trebuie izolate cu de două ori grosimea minimă a izolaţiei din tabelul 1, rândurile 1 - 4.

EnEV 2009

Anexa 5 (la Sec. 10 Para. 2, Sec. 14 Para. 5 (2) şi Sec. 15 Para. 4)

Cerinţe de izolare a ţevilor şi fitingurilor
 

Tabelul 1
Izolarea termică a ţevilor şi fitingurilor de distribuire a căldurii şi a celor de apă caldă, precum şi a ţevilor de 
distribuţie şi alimentare cu apă rece

  

Ţevi şi fitinguri conform rândurilor 1 - 4 de mai sus şi 
străpungeri prin planşee, străpungeri de ţeavă, puncte de racordare a liniilor, 
pentru distribuitoare la reţelele de încălzire centrală

Ţevi ale instalaţiilor de încălzire centrală conform rândurilor 1 - 4 de mai sus, 
instalate în elemente de clădiri după 31 ianuarie 2002, 
între camere încălzite aparţinând mai multor utilizatori

Ţevi conform cu rândul 6, în structura planşeului 

Ţevi de distribuţie şi alimentare cu apă rece, precum şi fitinguri ale 
instalaţiilor de ventilaţie şi aer condiţionat / climatizare.

1/2 din valoarea cerută în rândurile 
1 - 4

1. Secţiunea 14 Para. 5, Tabelul 1 nu este 

valabil dacă ţevile instalaţiilor de încălzire 

centrală descrise în rândurile 1 - 4 trec 

prin încăperi încălzite sau prin elemente 

de construcţie situate între încăperi 

încălzite aparţinând unui singur utilizator, 

emisiile lor de căldură putând fi influenţate 

de mecanisme de închidere accesibile.  

Secţiunea 10 Para. 2 şi Secţiunea 14 

Para. 5, Tabelul 1 nu este valabil pentru 

ţevile de apă caldă cu lungimea de peste 

4 m care nu fac parte nici din circuitul de 

circulare, nici nu sunt prevăzute 

dispozitive electrice de încălzire a ţevii 

(ţevile de branşament).

2. În cazul materialelor care au 

conductivităţi termice diferite de 0,035 

W/(m·K) grosimea minimă a straturilor de 

izolare se va calcula în funcţie de aceste 

valori. La recalculare se vor folosi regulile 

şi valorile date în practicile tehnice 

acceptate, precum şi valorile de 

conductivitate termică ale materialelor 

respective.

3. La ţevile de distribuţie a apei calde şi la 

cele de alimentare cu apă caldă, precum 

şi la cele de distribuţie şi de alimentare cu 

apă rece, grosimile minime ale stratului de 

izolaţie date în Tabelul 1 pot fi reduse în 

măsura în care se poate asigura o 

scădere corespunzătoare a emisiei sau 

absorbţiei de căldură, prin utilizarea de 

alte sisteme de instalaţii şi prin luarea în 

considerare a proprietăţilor izolatoare ale 

pereţilor de ţeavă.
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2) Cu toate că nu există cerinţe legale specifice, izolaţiile sunt 

necesare din următoarele considerente: protecţia anticorosivă, 

prevenirea fisurilor şi a zgomotelor de curgere, amortizarea 

zgomotului ce se propagă prin structura clădirii, reducerea 

stresului termic. 

4) Dacă ţevile sunt montate în zone cu risc de îngheţ, nici chiar 

izolaţia nu poate asigura o protecţie permanentă contra 

îngheţului în perioadele cu ger de lungă durată. Aceste ţevi 

trebuie golite sau protejate în alt fel (de ex. prin încălzirea pe 

traseu) [3]. Pentru detalii, vezi directivele VDI 2055 şi VDI 2069.

Ţevile de la instalaţiile solare nu fac obiectul ordonanţei privind 

economisirea energiei (Energieeinsparverordnung - EnEV); 

producţia şi consumul de energie solară sunt neutre din punct de 

vedere al emisiilor de CO2. Cu toate acestea, ţevile instalaţiilor 

fotovoltaice trebuie şi ele izolate, astfel încât energia produsă să 

poată fi consumată fără prea multe pierderi.

1) Furtunurile excentrice/asimetrice sunt admise pentru limitarea 

emisiilor de căldură. Grosimea normală se aplică la secţiunea de 

apă rece. Pentru detalii, vezi aprobarea Autorităţii locale în 

construcţii emisă pentru respectivul producător. 

3) În cazul ţevilor de orice dimensiune montate în structura 

pardoselilor (indiferent de poziţia acestora), între camerele 

încălzite aparţinând diverşilor utilizatori, se folosesc următoarele 

grosimi ale izolaţiilor:

În Tabelele 2 - 4 se dau grosimile izolaţiilor cerute de EnEV 2009 pentru diversele situaţii de instalare - în mod separat pentru ţevile de 

distribuţie şi alimentare cu apă, caldă de cele de distribuţie şi alimentare cu apă rece.

Tabelul 2
Explicaţii/exemple pentru sistemele de încălzire, Anexa 5 (vezi Secţiunea 10 Para. 2 şi Secţiunea 14 Para. 5), 

Tabelul 1 EnEV 2009

Încălzire Locuinţe multi-familială / 
clădire nerezidenţială
cu utilizatori multipli

Locuinţă mono-familială / 
clădire nerezidenţială cu 
un singur utilizator

Ţevi în încăperi neîncălzite şi în subsoluri 

Ţevi în pereţi exteriori şi componente exterioare, între încăperi neîncălzite şi 

încălzite, în puţuri şi canale de instalaţii

Ţevi de distribuţie care alimentează mai mulţi utilizatori  

Ţevi montate în pardoseli şi ţevi de racordare a radiatoarelor din 

camere de la parter / neîncălzite ¹)

Ţevi şi fitinguri la străpungeri prin planşee, străpungeri de ţeavă, puncte de

 racordare a liniilor, pentru distribuitoare la reţelele de încălzire centrală

Ţevi în elemente de construcţii, între camerele încălzite aparţinând diverşilor utilizatori 

Ţevi în structura pardoselilor, între camerele încălzite aparţinând diverşilor 

utilizatori

Ţevi de încălzire în camere încălzite sau în elemente de construcţii, între camerele 

încălzite aparţinând unii singur utilizator şi prevăzute cu mecanisme de închidere

Ţevi de distribuţie a căldurii expuse direct la aerul de afară ⁴) 

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % nu există condiţii

100 % 100 %

50% 50%

50% nu există condiţii

vezi EnEV, Tabelul 1,
3Anexa 5, rândul 7 ) 

nu există condiţii

./. 2nu există condiţii )

200% 200%

Grosimea minimă a stratului izolator, 
la o conductivitate termică la 40°C de

0.035 W/(m K) 
pentru izolaţiile 
concentrice

0.040 W/(m K) 
pentru izolaţiile 
concentrice

0.040 W/(m K) 
pentru izolaţiile 
excentrice / asimetrice

≥ 6mm ≥ 9mm

Vezi aprobarea 
Autorităţii locale în 
construcţii emisă 
pentru respectivul 
producător

  

4.5 Izolarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire
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În Tabelele 2 - 4 se dau grosimile izolaţiilor cerute de EnEV 2009 pentru diversele situaţii de instalare - în mod separat pentru ţevile de 
distribuţie şi alimentare cu apă, caldă de cele de distribuţie şi alimentare cu apă rece.

Tabelul 3 
Explicaţii/exemple pentru sistemele de apă potabilă şi apă caldă (TWW), Anexa 5 (vezi Secţiunea 10 Para. 2 şi 
Secţiunea 14 Para. 5), Tabelul 1, EnEV 2009

Sistemele de apă potabilă şi apă caldă (TWW) Locuinţe 
multi-familiale

Locuinţe 
mono-familiale

Clădiri nerezidenţiale 
cu utilizatori multipli

Ţevi de apă caldă

Ţevi de branşamente de apă caldă

Ţevi de apă caldă fără circulare/încălzire pe conductă 

la lungimi de până la 4 m

Ţevi şi fitinguri la străpungeri prin planşee, 

străpungeri de ţeavă, puncte de racordare a liniilor, 

pentru distribuitoare la reţelele de încălzire centrală.

Ţevi de apă caldă expuse direct la aerul de afară ²)

100% 100% 100%

100% 100% 100%

nu există condiţii 1) nu există condiţii 1) 100%

50% 50% 50%

200% 200% 200%

Tabelul 4 
Explicaţii/exemple pentru ţevi de distribuţie şi alimentare cu apă rece, de ventilaţie şi aer condiţionat / climatizare,
Anexa 5 (vezi Secţiunea 15 Para. 4), Tabelul 1 EnEV 2009

1La ţevile de distribuţie şi alimentare cu apă rece ) de orice dimensiuni se aplică următoarele grosimi ale straturilor de izolaţie.

2Grosimea minimă a stratului izolator ), la o anumită conductivitate termică

0.030 W/(m K) 0.035 W/(m K) 0.040 W/(m K) 

≥ 4mm ≥ 6mm ≥ 9mm 

  

4.5 Izolarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire

1) Cu toate că nu există cerinţe legale 

specifice, izolaţiile sunt necesare din 

următoarele considerente: protecţia 

anticorosivă, prevenirea fisurilor şi a 

zgomotelor de curgere, amortizarea 

zgomotului ce se propagă prin structura 

clădirii, reducerea stresului termic. Pentru 

a se păstra confortul la utilizare, vor trebui 

izolate şi aceste ţevi de apă caldă, astfel 

încât ele să nu se răcească inutil din 

cauza elementelor construcţiei etc.

energiei (Energieeinsparverordnung - 

EnEV); producţia şi consumul de energie 

solară sunt neutre din punct de vedere al 

emisiilor de CO2. Cu toate acestea, ţevile 

instalaţiilor fotovoltaice trebuie şi ele 

izolate, astfel încât energia produsă să 

poată fi consumată fără prea multe 

pierderi.

2) Dacă ţevile sunt montate în zone cu 

risc de îngheţ, nici chiar izolaţia nu poate 

asigura o protecţie permanentă contra 

îngheţului în perioadele cu ger de lungă 

durată. Aceste ţevi trebuie golite sau 

protejate în alt fel (de ex. prin încălzirea 

pe traseu) [3]. Pentru detalii, vezi 

directivele VDI 2055 şi VDI 2069.

Ţevile de la instalaţiile solare nu fac 

obiectul ordonanţei privind economisirea

1) Izolarea ţevilor cu apă potabilă (rece) 

nu face obiectul EnEV 2009. Dacă nu 

există riscul contaminării cu Legionella 

prin încălzirea apei reci, vor fi suficiente 

cerinţele de izolare din DIN 1988-2.

Pentru a reduce la minimum riscul de 

contaminare cu Legionella, se recomandă 

grosimile din grosimile straturilor de 

izolare, conform Anexei 5, Tabelului 1, 

EnEV 2009, coroborată cu DVGW W 551 

şi DVGW W 553.

2) În funcţie de efectul diverselor variabile 

(umiditatea şi temperatura ambiante, 

temperatura agentului etc.) trebuie verificat 

dacă grosimile minime ale izolaţiei sunt 

suficiente pentru a preveni condensul. Din 

motive care ţin de asigurarea eficienţei 

energetice, grosimea optimă a izolaţiilor la 

ţevile cu apă de răcire şi agent refrigerant 

este de ≥20mm.
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Nu există condiţii în privinţa grosimii minime a stratului de izolaţie, dacă emisiile de căldură ale ţevilor pot fi influenţate de mecanisme de închidere accesibile.

   Acest tip de instalaţie nu satisface condiţiile de izolare fonică. În general se recomandă, ca o bună practică industrială, respectarea cerinţelor de 

izolare (de ex. izolarea 50%) chiar şi la locuinţele mono-familiale, cu toate că acest lucru nu este cerut de Ordonanţa pentru economisirea energiei (EnEV).

Important

Ţevile de încălzire şi fitingurile 

aferente la străpungeri prin 

planşee, lângă străpungerile 

de ţeavă, la punctele de 

Ţevile nu mai au nevoie de 

izolaţie contra pierderilor, ci 

mai degrabă contra emisiilor 

de căldură.

mai puternică pe partea rece dă acelaşi 

efect cu o izolaţie concentrică. În acest caz 

este necesar ca producătorul să verifice 

situaţia.

Condiţiile sunt formulate astfel încât să 

permită şi altfel de construcţii de ţeavă 

decât cele obişnuite, cu izolaţii 

concentrice, dacă, de exemplu, o izolaţie 

Ţevile din camerele încălzite, 

la care utilizatorul are 

posibilitatea de control al 

emisiei de căldură (de ex. cu 

o supapă cu termostat) pot fi instalate şi 

fără izolaţie, ca mai înainte. În această 

categorie intră mai ales ţevile de racord 

ale caloriferelor, amplasate de-a lungul 

pereţilor. Acelaşi lucru este valabil şi 

pentru ţevile ce urmează a fi instalate în 

interiorul elementelor de construcţie, 

situate între camere încălzite. Şi acestea 

aparţinând diverşilor utilizatori vor trebui 

izolate. 

Ţevile alpex trebuie întotdeauna lăsate în 

învelitorile lor de protecţie, dacă nu se 

aplică anumite condiţii de izolare.

Excepţie: Ţevile amplasate în pardoseli cu 

diametre exterioare comune de 16 şi 20 mm 

necesită un strat de izolaţie cu grosime 

minimă de 6 mm (cu excepţia locuinţelor 

mono-familiale).

Ţevile din planşee care separă apartamente

Ţevi amplasate în subsoluri sau pivniţe aflate în contact cu camere neîncălzite,
cu solul sau cu aerul exterior

 

 

Tipul de instalaţie

Coloane în sau între camere încălzite

Coloanele amplasate în puţuri sau în pereţi situaţi între

camerele diverşilor utilizatori

Coloane expuse, în puţuri, în sau pe pereţi situaţi în 

camere încălzite

Coloane expuse sau montate pe perete

  

 

1)  
2)

Locuinţe mono-familiale

Locuinţe 

multi-familiale

Locuinţe mono- şi 

multi-familiale

Locuinţe multi-familiale

Condiţii de izolare 

1) 2)niciuna 

50% (Tab. 1, rândul 6)

100% (Tab. 1, rândul 1–4)

100% (Tab. 1, rândul 1–4)

4.5 Izolarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire

 

  

pot rămâne neizolate dacă aparţin 

aceluiaşi utilizator şi sunt conectate la 

acelaşi contor. Aceasta înseamnă că liniile 

de racord prevăzute cu mecanisme de 

închidere, situate în plintele 

apartamentelor pot fi lăsate şi ele 

neizolate, conform Ordonanţei pentru 

economisirea energiei (EnEV), dat fiind că 

de respectivele emisii de căldură 

beneficiază camerele încălzite respective.

În viitor ţevile instalate în elemente de 

construcţii situate între camerele încălzite 

Ţevile folosite la coloane

(EnEV) mai stabileşte şi condiţiile de izolare 

pentru coloanele instalaţiilor de încălzire 

centrală, care trebuie izolate conform 

tabelului de mai jos, în funcţie de tipul 

instalaţie şi de tipul clădirii:

racordare a liniilor şi la distribuitoarele 

reţelelor de încălzire centrală trebuie 

acoperite cu izolaţie 50% (Tab. 1, p. 27). 

Ordonanţei pentru economisirea energiei 
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Ţevile de apă rece trebuie 

izolate conform DIN 1988, 

Partea 2, Tabelul 9:

Ţevile de apă caldă cu 

lungimea de peste 4 m care 

nu fac parte nici din circuitul 

de circulare, nici nu sunt 

Izolaţie 100% la trecerea prin camere 

neîncălzite sau sol şi 200% la trecerea prin 

aer liber.

prevăzute dispozitive electrice de încălzire 

trebuie izolate. Ţevile de peste 4 m 

lungime trebuie izolate 100%. 

Vezi EnEV 2009 Tabelul 3.

Tipul 

de 

instalaţie

Grosimea stratului

de izolaţie în 

[mm] 

la λ = 0.040

W/(m x K)

Expusă,

în camere 

neîncălzite 

(de ex. 

în subsoluri) 

4

Expusă,

în camere 

încălzite

9

În conducte

fără ţevi de 

apă caldă

4

În conducte, 

lângă ţevi de 

apă caldă

13

În canale 

prin zidărie, 

coloane

4

În adâncituri

în perete, 

lângă ţevi de

apă caldă

13

Pe 

pardoseli 

de beton

4  

 

Note:

Protecţia contra condensului nu este necesară dacă ţeava are o învelitoare corespunzătoare (de ex. ţeavă în ţeavă). Dacă nu există riscul contaminării 

cu Legionella prin încălzirea apei reci, vor fi suficiente cerinţele de izolare din DIN 1988-2.

Ţevile de apă caldă

 Notă:

Ţevile de apă rece

 

 Important  Ordonanţa pentru economisirea energiei (EnEV) se referă la izolaţiile cu o conductivitate termică de 0,035 W/(m x K)! Având în 

vedere că izolaţiile care se găsesc în comerţ au o conductivitate termică de 0,040 W/(m x K), grosimea stratului de izolare va 

trebuie recalculată în consecinţă.

Soluţii 

FRÄNKISCHE

®alpex-duo

Ţeavă multistrat, 
din material compozit, 
cu învelitoare de protecţie 
Diam. 16 + 20mm

 

®alpex-duo

Ţeavă multistrat, 
din material 
compozit, cu 
pre-izolaţie de 
9 mm, 
Diam. 16 + 20mm

 

 

4.5 Izolarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire

  

®alpex-duo

Ţeavă multistrat, 
din material 
compozit, cu 
pre-izolaţie de 
13 mm, 
Diam. 16 + 20mm

Notă:
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Grosimea minimă a straturilor 

de izolaţie va fi cea 

specificată în Ordonanţa 

privind economisirea

energiei (EnEV) se referă la izolaţiile cu o 

ca izolaţii, conform Ordonanţei pentru 

economisirea energiei (EnEV).

conductivitate termică de  = 0,035 W/(m 

x K) (WLG 035). La utilizarea de izolaţii cu 

conductivităţi termice diferite grosimea 

izolaţiei trebuie recalculată.

Învelitoarele de protecţie alpex nu servesc 

λ

λ 

Izolarea ţevilor alpex

Grosimea izolaţiilor pentru ţevile alpex cu izolare 100%, cf. EnEV Tabelul 1, p. 27, rândurile 1 - 4

Grosimea izolaţiilor pentru ţevile alpex cu izolare 50%, cf. EnEV Tabelul 1, p. 27, rândurile 5 - 6

4.5 Izolarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire

  

Dimensiuni ale ţevii             [mm] 16 x 2.0 20 x 2.0 26 x 3.0 32 x 3.0 40 x 3.5 50 x 4.0 63 x 4.5 75 x 5.0

Diametrul interior             [mm] 12 16 20 26 33 42 54 65

λ                          [W/(m x K)] Grosimea izolaţiei  [mm]

0.025 11 11 12 17 18 24 31 37

0.030 15 15 16 23 24 32 41 48

0.035 20 20 20 30 30 42 54 65

0.040 26 26 25 38 38 51 64 75

Dimensiuni ale ţevii         [mm] 16 x 2.0 20 x 2.0 26 x 3.0 32 x 3.0 40 x 3.5 50 x 4.0 63 x 4.5 75 x 5.0

Diametrul interior             [mm] 12 16 20 26 33 42 54 65

λ                          [W/(m x K)] Grosimea izolaţiei      [mm]

0.025 6 6 6 9 9 13 16 19

0.030 8 8 8 12 12 17 21 24

0.035 10 10 10 15 15 21 27 33

0.040 13 13 13 18 18 26 32 38
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4.5 Izolarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire

Izolarea ţevilor cu alpex, conform Ordonanţei pentru economisirea energiei (EnEV)

®alpex-duo  Condiţii de
izolare

Înălţimea clădirii până la 
marginea superioară 
Izolaţie fonică anti-şoc

Soluţii 
FRÄNKISCHE     s

   [mm] [mm] [mm]

16 x 2.0 Vezi p. 27 Tab.1 9  20  61 Cat. nr. 86216204

20 x 20 Vezi p. 27 Tab.1 9 20 67 Cat. nr. 86220204

16 x 2.0 50%  13 20 62 Cat. nr. 86216207

20 x 2.0 50%  13 20 66 Cat. nr. 86220207

16 x 2.0 100%  26 20 88 site

20 x 2.0 100%  26 20 92 site

Înălţimi de clădiri cu conductivitatea termică din Grupa 040  (λ = 0.040 W/(m x K)

Pardoseală

Şapă

Izolaţie termică şi de egalizare

Peliculă PE pentru şapă

Izolaţie fonică anti-şoc

Strat de fixare compact

Ţevi de încălzire alpex

cu izolaţie

Pardoseală din beton gol

Pardoseală cu izolaţie de ţeavă

  

Grosimea 
izolaţiei 

Izolaţie fonică 
anti-şocd
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4.5 Izolarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire

0 %

50 %

100 %

– Ţevi de încălzire şi fitinguri în camere încălzite sau în elemente de construcţii, între camerele încălzite 
   aparţinând unii singur utilizator, la care emisiile de căldură pot fi controlate prin mecanisme de închidere 
   accesibile 
   Soluţii FRÄNKISCHE: alpex-duo® ţeavă multistrat, din material compozit, cu pre-izolaţie de 9 mm, 
   Diam. 16+20mm

 

5

3

2

1

2

3

4

5

4

1Instalaţie de încălzire pentru locuinţe mono-familiale

Condiţie de izolare 
minimă de 50%
(Tabelul 1, rândul 5)

Condiţie de izolare 
minimă de 100%
(Tabelul 1, rândul 1 - 4)

Sup.

Rtn. 

Sup.

Rtn. 

Sup.

Rtn. 

  

Nu există condiţii

– Ţevi de încălzire şi fitinguri la străpungeri prin planşee, străpungeri de ţeavă, puncte de racordare a liniilor, 
   pentru distribuitoare la reţelele de încălzire centrală
   Soluţii FRÄNKISCHE: alpex-duo® ţeavă multistrat, din material compozit, cu pre-izolaţie de 13 mm,
   Diam. 16+20mm

– Ţevi de încălzire şi fitinguri în camere neîncălzite (de ex. în subsoluri)

– Linii de încălzire şi fitinguri în elemente ale clădirii adiacente camerelor neîncălzite, 

   solului sau aerului liber
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4.5 Izolarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire

50 %

100 %

0 %

 

   

Izolare minimă
obligatorie (cf. DIN 1988-2)  

  

3

1

2

3

4

4

2

1a

1b 

Instalaţie de apă potabilă pentru locuinţe mono-familiale

Condiţie de izolare 
minimă de 50%
(Tabelul 1, rândul 5)

Condiţie de izolare 
minimă de 100%
(Tabelul 1, rândul 1 - 4)

Nu există condiţii – Ţevile de apă caldă cu lungimea de peste 4 m care nu fac parte nici din circuitul de circulare, nici nu 
sunt prevăzute cu dispozitive electrice de încălzire (vezi p. 29 Tabelul 3/¹)

Soluţii FRÄNKISCHE: alpex-duo® ţeavă multistrat, din material compozit, cu pre-izolaţie de 9 
mm, Diam. 16+20mm

– Ţevi de apă caldă şi fitinguri la străpungeri prin planşee, străpungeri de ţeavă, puncte de racordare a 
liniilor, pentru distribuitoare la reţelele de încălzire centrală.

Soluţii FRÄNKISCHE: alpex-duo® ţeavă multistrat, din material compozit, cu pre-izolaţie de 
13 mm, Diam. 16+20mm

– Ţevi de apă caldă şi fitinguri în camere neîncălzite (de ex. în subsoluri)
– Linii de apă caldă şi fitinguri în elemente ale clădirii adiacente camerelor neîncălzite, solului sau aerului 

liber
– Ţevile de apă caldă şi fitingurile care fac parte din circuitul de circulare sau sunt prevăzute cu 

dispozitive electrice de încălzire
– Ţevi de apă caldă mai lungi de 4 m şi fitinguri, vezi EnEV 2009 Tabelul 3.

– Ţevi de apă rece (vezi „Izolarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire“, p. 29 Tabelul 4/¹), dacă nu există 
riscul contaminării cu Legionella prin încălzirea apei reci
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4.5 Izolarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire

0 %

50 %

6 mm

100 %

1

6

3

1

2

3

4

5

6

5

4

2

Instalaţie de încălzire pentru locuinţe multi-familiale

Sup.

Rtn. 

Sup.

Rtn. 

Sup.

Rtn. 

Sup.

Rtn. 

  

Condiţie de izolare 
minimă de 50%
(Tabelul 1, rândul 5 şi 6)

Condiţie de izolare 
minimă de 100%
(Tabelul 1, rândul 1 - 4)

Nu există condiţii

Izolaţie obligatorie de 6 mm
(Tabelul 1, rândul 7)

– Ţevi de încălzire şi fitinguri în camere încălzite sau în elemente de construcţii, între camerele încălzite 
aparţinând unii singur utilizator, la care emisiile de căldură pot fi controlate prin mecanisme de închidere 
accesibile

– Ţevi de încălzire în plinte situate în camere încălzite, cu mecanisme de închidere

Soluţii FRÄNKISCHE: alpex-duo® ţeavă multistrat, din material compozit, cu pre-izolaţie de 
9 mm, Diam. 16+20mm

– Ţevi de încălzire şi fitinguri la străpungeri prin planşee, străpungeri de ţeavă, puncte de racordare a 
liniilor, pentru distribuitoare la reţelele de încălzire centrală.

– Ţevi de încălzire în elemente de construcţii, între camerele încălzite aparţinând diverşilor utilizatori
Soluţii FRÄNKISCHE: alpex-duo® ţeavă multistrat, din material compozit, cu pre-izolaţie de 
13 mm, Diam. 16+20mm

– Ţevi de încălzire şi fitinguri în camere neîncălzite (de ex. în subsoluri)
– Ţevi de încălzire şi fitinguri în elemente ale clădirii adiacente camerelor neîncălzite, solului sau aerului 

liber

–Ţevi de încălzire în structura pardoselilor, între diverşi utilizatori
Soluţii FRÄNKISCHE: alpex-duo® ţeavă multistrat, din material compozit, cu pre-izolaţie de 
9 mm, Diam. 16+20mm
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50 %

100 %

0 %

Instalaţie de apă potabilă pentru locuinţe multi-familiale

  

4.5 Izolarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire

– Ţevile de apă caldă cu lungimea de peste 4 m care nu fac parte nici din circuitul de circulare, nici nu 
sunt prevăzute cu dispozitive electrice de încălzire (vezi p. 28 Tabelul 3/1)

Soluţii FRÄNKISCHE: alpex-duo® ţeavă multistrat, din material compozit, cu pre-izolaţie de 9 
mm, Diam. 16+20mm

– Ţevi de apă caldă şi fitinguri la străpungeri prin planşee, străpungeri de ţeavă, puncte de racordare a 
liniilor, pentru distribuitoare la reţelele de încălzire centrală

Soluţii FRÄNKISCHE: alpex-duo® ţeavă multistrat, din material compozit, cu pre-izolaţie de 13 
mm, Diam. 16+20mm

– Ţevi de apă caldă şi fitinguri în camere neîncălzite (de ex. în subsoluri)
– Linii de apă caldă şi fitinguri în elemente ale clădirii adiacente camerelor neîncălzite, solului sau aerului 

liber
– Ţevile de apă caldă şi fitingurile care fac parte din circuitul de circulare sau sunt prevăzute cu dispozitive 

electrice de încălzire
– Ţevi de apă caldă mai lungi de 4 m şi fitinguri, vezi EnEV 2009 Tabelul 3

– Ţevi de apă rece (vezi „Izolarea ţevilor de apă potabilă şi a celor de încălzire“, p. 29 Tabelul 4/¹), dacă 
nu există riscul contaminării cu Legionella prin încălzirea apei reci

 

Izolare minimă
obligatorie (cf. DIN 1988-2)

Condiţie de izolare 
minimă de 50%
(Tabelul 1, rândul 5)

Condiţie de izolare 
minimă de 100%
(Tabelul 1, rândul 1 - 4)

Nu există condiţii
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Extras din Ordonanţa pentru 

economisirea energiei 

(EnEV), Secţiunea 14

Secţiunea 14 Dispozitivele de 

distribuţie şi instalaţiile de 

apă caldă

La instalarea instalaţiilor de încălzire 

care folosesc apa ca agent de 

încălzire, acestea trebuie prevăzute cu 

mecanisme automate de reglare a 

temperaturii din camere.

Paragraful 1) nu se aplică 

dispozitivelor de încălzire individuală, 

care funcţionează cu combustibil solid 

sau lichid. Cu excepţia clădirilor 

rezidenţiale, se permite gruparea 

încăperilor de acelaşi tip şi cu aceeaşi 

destinaţie. Sistemele de încălzire prin 

pardoseală a clădirilor construite 

înainte de 1 februarie 2002 pot 

include, ca o excepţie de la paragraful 

1), mecanisme care să permită 

adaptarea din camere a cantităţii de 

căldură la consum. Dacă 

echipamentele cerute în paragrafele 

de la 1) la 3) nu sunt montate în 

clădirea existentă, proprietarul 

acesteia trebuie să le instaleze. 

La instalaţiile de încălzire centrală cu 

puteri nominale de peste 25 kilowaţi, 

montate pentru prima oară sau 

înlocuite, pompele de circulare ale 

circuitelor de încălzire trebuie echipate 

astfel încât consumul de energie 

electrică să poată fi adaptat automat la 

necesar, putând funcţiona pe cel puţin 

trei niveluri, în măsura în care acest 

lucru nu contravine condiţiilor de 

siguranţă ale cazanului.

Pompele de circulare montate în 

instalaţiile de apă caldă trebuie 

prevăzute cu echipamente automate 

de pornire şi oprire.

La montarea pentru prima oară în 

clădire a instalaţiilor de distribuire a 

căldurii şi a ţevilor şi fitingurilor de apă 

caldă, sau la înlocuirea celor 

existente, emisiile de căldură ale 

acestora trebuie să fie conforme cu 

Anexa 5.

La montarea pentru prima dată sau la 

înlocuirea echipamentelor de stocare 

a apei calde, emisiile de căldură ale 

acestora vor fi limitate conform 

practicilor tehnice acceptate.

4.5 Izolarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire

Condiţii suplimentare privind dispozitivele de distribuţie şi instalaţiile de apă caldă

1)  

 

2)  

3) 

4)  

5)  

6) 

  

La instalarea sistemelor de încălzire 

centrală în clădiri, acestea trebuie să 

fie prevăzute cu mecanisme centrale 

automate de reducere sau închidere a 

alimentării cu căldură, ca şi de 

activare sau dezactivare a acţionărilor 

electrice, în funcţie mai ales de 

temperatura de afară sau de o altă 

valoare impusă şi, apoi, de oră.

Dacă echipamentele cerute în pasajul 

1 nu sunt montate în clădirea 

existentă, proprietarul acesteia trebuie 

să le instaleze. În cazul instalaţiilor de 

încălzire a apei racordate la un 

furnizor local sau centralizat de 

căldură şi neprevăzute cu schimbător 

de căldură, se consideră că paragraful 

1) este respectat în ceea ce priveşte 

reducerea sau închiderea căldurii, 

chiar dacă în clădire sau la 

consumator nu există sistemele 

respective, dacă debitul de căldură de 

la furnizorul local sau central este 

reglat centralizat, în funcţie de 

temperatura de afară şi de oră.
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Exemplu: Clădirile de clasa 4

În special clădiri rezidenţiale şi administrative

Cu puţuri pentru instalaţii de categoria I 90, conform DIN 4102-4

În special clădiri cu destinaţie specială

Cu mansardă Fără mansardă Cu mansardă Fără mansardă

Cerinţa de F30 privind elementele de construcţie: rezistente la foc

Instalaţiile de tubulatură, de ex. pentru apa potabilă, de încălzire, canalizare, electrice

Ventilaţia încăperilor cf. DIN 18017-3

Ventilaţia încăperilor cf. DIN 18017-3

Elemente ignifuge cu o rezistenţă la foc de 60/90²⁾ min., incl.

izolaţiile termice şi fonice ale ţevilor

Ventilaţia încăperilor cf. DIN 18017-3
(fără clasificare tehnică a protecţiei ignifuge)

Ventilaţia încăperilor cf. DIN 18017-3
(cu clasificare tehnică a protecţiei ignifuge: K60/K90-18017²⁾)

  

4.6 Protecţia contra incendiilor

Măsurile preventive de protecţie contra 

incendiilor la instalaţiile din clădiri au o 

importanţă critică în salvarea vieţilor 

omeneşti şi a bunurilor. Cerinţele privind 

măsurile preventive de protecţie contra 

landurilor privind instalaţiile de tubulatură. 

Protecţiile ignifuge de pe conducte se 

bazează, în general, pe unul din 

următoarele două principii:

incendiilor la instalaţiile de tubulatură din 

interiorul clădirilor sunt specificate în 

ordonanţele privind construcţiile introduse 

în legea construcţiilor de către landurile 

federale germane, precum şi în directivele 

Măsuri preventive de protecţie contra incendiilor la instalaţiile din clădiri

Cu podele ignifuge

Cerinţa de F60/F90²⁾ privind elementele de construcţie: ignifuge La conducte se cere izolaţie fonică şi termică

Puţuri de instalaţii, clasa I 60/I 90²⁾), acoperirea pereţilor puţului: F60/F90²⁾)

În cazul în care puţurile de instalaţii nu 

sunt accesibile, se preferă principiul 

plafoanelor ignifuge.

să nu poată fi izolate suficient pentru a opri 

focul din interior.

Dacă se aplică principiul puţurilor de 

instalaţii, la crearea de străpungeri pentru 

a se ajunge la puţ există riscul ca acestea

¹⁾ Suprafaţa superioară a pardoselilor finisate a camerei de locuit celei mai de sus

²⁾ Conform condiţiilor impuse de respectivul land federal German
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                 Tabelul a fost deja adaptat la clădirile din clasele BC 1-5 ale MBO 2002, pentru a se facilita trecerea la noul sistem ce va fi cuprins în viitoarele ordonanţe ale 
landurilor. Până la adoptarea de către landuri ale noilor ordonanţe privind construcţiile, bazate pe MBO 2002, ca legi privind construcţiile, se vor aplica ordonanţele 
existente. În general, prezentul tabel acoperă poate condiţiile anterioare sau viitoare.

 

4.6 Protecţia contra incendiilor

Clădire separată 
< 7m TEF 

(≤ 2UU, iar cu totul 
 

2 1≤ 400m ) )

Pereţi care separă camerele 
de la etajele/nivelurile 
superioare, de ex. pereţi care 
separă apartamente şi 
spaţii utilitare MBO § 29

Pereţi la coridoare 
şi ieşiri, 
MBO § 36 (4)

Pereţi la scări, 
MBO § 35 (3)

 

Pereţi care separă 
clădirile/pereţi 
anti incendiu, 
MBO § 30

BC 1 (a+b)            BC 2                    BC 3                    BC 4                    BC 5                    Clădiri speciale

Clădire 

≤ 7m TEF 

(≤ 2UU, iar cu totul 
2 1≤ 400m ) )

Altă clădire  
1≤ 7m TEF )

Clădire 

≤ 13m TEF 
(UU fiecare 
de peste 

 
 

2 1400m ) )

Altă clădire  
1< 22m TEF )

Orice înălţimi sau 
clădiri mai înalte de 

 
 

3 > 22m TEF )

Nu există condiţii

Etajul/nivelul 
superior

Subsolul

Nu există condiţii

Nu există condiţii

Nu există condiţii

No requirement

Etajul/nivelul 
superior

Subsolul

Etajul/nivelul 
superior

Clasa clădirii

Elementele de construcţie

Elemente de construcţii 
la subsoluri (plafoane) 
MBO § 31 (2)

F 30 F 30 F 90 F 90 F 90 F 90 / F 120

4) 3)

F 30 F 30 F 60 / F 90 F 90 F 90

2) 2) 2) 5) 2) 2)

5) 3)

F 30 F 30 F 60 / F 90 F 90 F 90

F 30 F 30 F 90 F 90

F 30 F 90 F 90 F 90

5) 3)

5) 5) 5) 3)

F 30-A F 30-A F 60-A / F 90-A F 90-A F 90-A

F 60 / 90-AB F 60 / 90-AB F 60 / 90-AB F 90-A F 90-A

TEF = Nivelul pardoselii 
ultimei camere de locuit, 
măsurat de la 
nivelul maxim 
al solului
UU = Spaţii utilitare

- Hoteluri
- Spaţii de manifestări
- Săli de sport
- Şcoli
- Spitale

* ) Notă:  

  

Trecerile de ţeavă la care se solicită 
izolaţii termice şi fonice 

Izolaţiile ignifuge la ţevile din elementele de 
clădire clasificate F30, cu cerinţe privind 
izolaţia termică şi fonică şi protecţia antiincendiu

 
Izolaţiile ignifuge la ţevile din elementele de 
clădire clasificate F60/F90/F120,  cu cerinţe privind 
izolaţia termică şi fonică şi protecţia antiincendiu

Nu există condiţii

Etajul/nivelul 
superior

Subsolul

  

Condiţii privind străpungerile pentru ţevi, conform Ordonanţei privind construcţiile model (MBO 2002)

Elemente de construcţii 
la etajele/nivelurile 
superioare (plafoane/etaje) 
MBO § 31 (1)

¹) Conform § 40, nu există condiţii privind protecţia ignifugă a instalaţiilor de tubulatură, puţurilor de instalaţii, conductelor şi sistemelor de ţevi din apartamentele şi care nu 
au mai mult de 400m² şi nu ocupă mai mult de 2 niveluri*).
²) Nu există condiţii privind podelele mansardelor şi plafoanele orizontale de dedesubtul acestora, dacă în mansardă nu se locuieşte.
³) Clădirilor cu destinaţie specială li se aplică alte condiţii. Detaliile se pot găsi în ordonanţele speciale privind construcţiile şi în principiile speciale de protecţie contra 
incendiilor, care sunt incluse în aprobarea de construcţie.

⁴) În Baden-Württemberg, Bavaria, Hessa şi Hamburg, cerinţele F30 se aplică la elementele portante din subsolurile clădirilor. Izolaţiile ignifuge la ţevile din elementele de 
clădire clasificate F30, cu cerinţe privind izolaţia termică şi fonică şi protecţia anti incendiu*).

⁵) Izolaţiile ignifuge la elementele de clădire clasificate F60 nu se găsesc actualmente pe piaţă; din acest motiv se vor instala protecţii ignifuge pentru elementele de 
construcţii clasificate F90.

Subsolul
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Hamburg

Brandenburg
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Baden-
Württemberg

Hessa

Renania-
Palatinat

Saar

Landurile NF 30 ⁴⁾
 

 

(în 07-2007)

 

  

Mecklenburg 
Pomerania de Vest

Thuringia

Diferenţe semnificative între actualele ordonanţe privind construcţiile şi MBO 2002

Notă: 

-

Altă clădire 
1)≤ 7m OKF

Notă: Nu există diferenţe semnificative între clasele 
de clădiri BC 1 (a+b), BC2, BC5 şi clădirile cu 
destinaţie specială.

 

 

Clădire 

 13m OKF 
(NE fiecare 
de peste 

≤

 
2 1)400m )

Pentru toate landurile F 90

BC 3                    BC 4                    

Notă: Informaţiile privind landurile suplimentare 
sunt în curs de pregătire. Informaţiile 
privind situaţia actuală se pot găsi pe 
www.MLPartner.de>NEWS>MBO2002; 
sau la MLAR/ MLÜAR şi MSySBöR.

F 30

F 90-A F 90-A

  

4.6 Protecţia contra incendiilor

Pereţi care separă camerele 
de la etajele/nivelurile 
superioare, de ex. pereţi care 
separă apartamente şi 
spaţii utilitare MBO § 29

Pereţi la coridoare 
şi ieşiri, 
MBO § 36 (4)

Pereţi la scări, 
MBO § 35 (3)

 

Pereţi care separă 
clădirile/pereţi 
anti incendiu, 
MBO § 30

Clasa clădirii

Elementele de construcţie

Elemente de construcţii 
la subsoluri (plafoane) 
MBO § 31 (2)

TEF = Nivelul pardoselii 
ultimei camere de locuit, 
măsurat de la 
nivelul maxim 
al solului
UU = Spaţii utilitare

Elemente de construcţii 
la etajele/nivelurile 
superioare (plafoane) 
MBO § 31

Pentru Baden-Württemberg, Bavaria, 
Hessa şi Hamburg:

Pentru toate landurile F 90

Berlin

Saxonia-
Anhalt

                 Toate informaţiile privind standardele, 

ordonanţele şi reglementările etc. au fost verificate 

complet şi adunate laolaltă. Totuşi, nu putem garanta că 

aceste informaţii sunt corecte, complete sau la zi.

FRÄNKISCHE respinge orice responsabilitate pentru 

pagubele ce ar putea rezulta din utilizarea acestor 

informaţii.

¹)
apartamentele şi care nu au mai mult de 400m² şi nu ocupă mai mult de 2 etaje/niveluri.
²) Notă importantă privind landurile „F30“: 
În toate landurile, cu excepţia landurilor Bremen, Renania de Nord-Westfalia şi Schleswig-Holstein, trebuie instalate protecţiile ignifuge clasificate anterior la 
„străpungeri de ţevi F30“. În landurile care nu aplică F30 şi care nu sunt trecute în listă, străpungerile neclasificate încă mai pot fi făcute la elementele F30 ale 
clădirilor. La introducerea MBO 2002 în toate landurile, şi celelalte landuri vor deveni „landuri F30“. Se recomandă ca acum să se folosească protecţiile 
ignifuge clasificate la toate elementele de clădire F30.

 Conform § 40 şi § 41, nu există condiţii privind protecţia ignifugă a instalaţiilor de tubulatură, puţurilor de instalaţii, conductelor şi sistemelor de ţevi din 

Izolaţiile ignifuge la ţevile din elementele de clădire 
clasificate F30, cu cerinţe privind izolaţia termică şi 
fonică şi protecţia antiincendiu

Izolaţiile ignifuge la ţevile din elementele de clădire 
clasificate F60/F90/F120, cu cerinţe privind izolaţia
termică şi fonică şi protecţia antiincendiu
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S

S

S

S

1

1

3

3

-

-

S4

b ≥ 50 mm  

Izolaţii ignifuge conform normelor relaxate MLAR2005/LAR/RbALei, secţiunea 4.3 pentru pereţi şi 
planşee de la rezistente la foc (F30) la ignifuge (F90)

Elementele de construcţie

Condiţii / tipuri de ţevi

Manşoane alternative:

– izolaţie din fibre minerale, punct 
de topire > 1.000 °C, greutatea 
pe unitatea de suprafaţă  

≥ 90 kg/m², grosimea S  ≤ 50mm
1

S  
1

  
–  materiale care se expandează 
în caz de incendiu, având certificatul 
general pentru construcţii (ABZ), 

grosimea S   ≤ 16mm
2

S
2

 
–  mortar/beton fără 
limită de grosime, 
grosimea S  = 15mm

3

S
3

 

Treceri fără izolaţie

Ţevi din metal 

compozit,

d ≤ 32mm

Treceri cu izolaţie 

neinflamabilă continuă

Ţevi din metal 

compozit, 

 

 

d ≤ 32mm

 Notă:   

Dacă izolaţia continuă utilizată 

la exteriorul elementului de 

construcţie are gradul de 

inflamabilitate B1/B2, 

izolaţia străpungerilor (RS800) 

trebuie pusă pe ambele părţi 

ale elementului de construcţie, 

pe o lungime de cel puţin 

500 mm.

 S4 etanşarea rostului circular 
cu compusul de umplere 
furnizat de producătorul 
peretelui, la grosimea de 
acoperire a peretelui la 
pereţii despărţitori 
uşori

Manşoane
 

S  – S1 3

d ≤ 32mm

La clădiri de la
F30 la F90

– Pereţi plini

– Planşee pline

d ≤ 32mm

Compus de umplere al 
producătorului zidului

 

Elemente de clădiri de la F30 la F90
 - Pereţi despărţitori uşori

Grosimea ≥ 80mm

Manşoane

d ≤ 32mm d ≤ 32mm

Izolaţii la străpungeri 
Vată minerală RS 800 
Punct de topire  > 1.000°C

Izolaţie cu vată minerală RS 800 
Punct de topire > 1.000°C

Compus de umplere al 
producătorului peretelui

 

În perete se pune 
Rockwool-Conlit 150 U

MortarulMaterial 
intumescent, 
de ex. ciment 
antifoc Conlit

Riglă de distanţare

Riglă de distanţare

cu 
izolaţie

F 30 F 30 F 60 F 60 F 90 F 90

Elemente de clădiri de la F30 la F90 
 - Pereţi despărţitori uşori

  

4.6 Protecţia contra incendiilor

Grosimea ≥ 80mm

Grosimea ≥ 80mm

Grosimea ≥ 80mm

La clădiri de la
F30 la F90

– Pereţi plini

– Planşee pline
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Ţevile neinflamabile (A)

Ţevile inflamabile (B1/B2)

Ţevile inflamabile (B1/B2)

La ţevile de racordare 
materialul poate fi 
schimbat ca mai jos

În afara lungimii minime de izolare L, 
schimbarea materialului ţevilor de 
racordare se poate face direct la coloană

 
 

 

Ţevile neinflamabile (A)

Distribuitoarele şi contoarele 
de apă se pot racorda ca mai jos

 

La ţevile de racordare 
materialul poate fi 
schimbat ca mai jos

Ţevile inflamabile (B1/B2)

Racord la plintă

Panou de izolaţie fonică anti-şoc din vată minerală

Astuparea întregii străpungeri 
cu mortar de beton 
din grupa MG III

Panou de izolaţie fonică anti-şoc din vată minerală

Racord sub şapă

Orice izolaţie

Izolaţia ignifugă la instalaţiile de ţevi cu linii de branşament locale, izolaţii R30-R90 conform Rockwool 
ABP P-3726/4140 MPAGS*)

La branşamentele la care branşamentele se fac în cadrul 

lungimilor minime de izolare, aceleaşi lungimi se vor 

aplica şi la ţevile care pleacă.

Contoarele de apă şi distribuitoarele pot fi instalate 

fără probleme dincolo de lungimea minimă de 

izolare, L.

Ţevi de racordare ale coloanelor cu izolaţie de trecere R30, 
care au o lungime minimă de izolare L pe ambele părţi ale 

străpungerii de (L ≥ 500mm)

 Ţevile de racordare şi contoarele de pe coloanele cu
izolaţie de trecere de la R60 la R90, care au o lungime 
minimă de izolare L pe ambele părţi ale străpungerii 

de (L ≥ 1.000mm)

 

 

 Note:

)*  Trebuie respectate condiţiile din certificatul general de testare al autorităţii pentru construcţii, Rockwool ABP P-3726/4140 MPA GS

Izolaţiile de la R30 la R90 pentru ţevile de racord ale radiatoarelor făcute din metal compozit, d  63mm, vor avea o lungime minimă L 

pe o parte a străpungerii de (L ≥

≤

 1.000mm).

Izolaţiile ignifuge la ţevile de încălzire alpex prin planşeele pline

Izolaţiile ignifuge la planşeele pline cu coloane şi branşamente din ţevi de încălzire alpex

  

4.6 Protecţia contra incendiilor
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D≥0

 

L 

L

L
 

L 

L
 

 

L

D
≥

0

Treceri de la R30 la R90 la instalaţiile alpex pentru lichide neinflamabile,
de ex. ţevile de apă potabilă şi de încălzire 

Elementele de construcţie 

de la F 30 la F 90   

Planşeu plin 

Grosimea cel puţin 

150 mm

Perete plin 

Grosimea cel puţin 100 mm

Izolaţie de trecere (PS), 

centrată

Riglă de distanţare

Pereţi despărţitori uşori

Grosimea cel puţin 100 mm

Izolaţie de trecere (PS), 

centrată

Tipul

Diametrul 
exterior 
al ţevii 
[mm]

Grosimea 
izolaţiei 
[mm]

În anumite situaţii se indică grosimea minimă disponibilă a izolaţiei
Manşonul de izolare din vată minerală RS 800 poate fi folosit ca izolaţie continuă (CI)
Grosimea izolaţiei, cf. EnEV 50%, iar cf. DIN 1988-2 este în funcţie de diametrul găurii
Conform DIN 1988-2, la liniile de apă rece trebuie să existe o barieră de vapori, respectiv se poate folosi doar un 
manşon de ţeavă ignifug Conlit 150U/RS 800(WD). Dacă este necesar, manşonul de ţeavă fără peliculă de 
protecţie poate fi înfăşurat cu o folie de aluminiu pe şantier

2) 
3) 
4) 
  
 

Dimensiunea 
ţevii 
diametrul 
exterior 

PS = manşon de ţeavă Conlit 150 U 

D  [mm]a

Grosimea 
izolaţiei ³⁾
s [mm]

Diametrul 
găurii 
s [mm]

(EnEV) 100% 
cald, Tip

(EnEV) 50% 
cald, Tip

DIN 1988
rece, 

Tip ⁴⁾

16/22 22.0   60 18/20 18/20 18/20

20.0 20/20 20.0   60 22/20 22/20 22/20

26.0 26/17 17.0   60 28/20 28/20 28/20

32.0 32/24 24.0   80 35/30 35/20 35/20

40.0 40/20 20.0   80 42/40 42/20 42/20

50.0 50/25 25.0 100 54/40 54/30 54/30

63.0 63/33.5 33.5 130 64/50 64/30 64/30

75.0 75/52.5 52.5 180 76/70 76/40 76/30

Toate condiţiile de realizare a instalaţiilor specificate în certificatele de testare ale autorităţii pentru construcţii generale (AGP) trebuie respectate.

(L ≥ 1.000mm)     WD 2)

 Pentru condiţiile 
bazate pe clasa 
clădirii, vezi 
paginile 40/41

 

8) 8)

(L ≥ 1.000mm)     WD 2)

(L ≥ 1.000mm)     WD 2) (L ≥ 1.000mm)     WD 2)

(L ≥ 1.000mm)     WD 2) (L ≥ 1.000mm)     WD 2)

Conlit  150 U

Conlit  150 U

Conlit  150 U

Conlit  150 U

R 30 de la R 60 la R 90

Conlit  150 U Conlit  150 U

8) 8)

  

4.6 Protecţia contra incendiilor

Proiectul poate fi conform Rockwool ABP P-3726/4140-MPA BS

RS 800 grosime minimă 
30 mm

Tipul 16/22

CI = manşon izolator RS 800 ¹⁾ ²⁾ ³⁾ 

Tipul 
[mm]

16.0

Note / Condiţii speciale de instalare:

1) 
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Instalarea ţevilor inflamabile pe coridoare, la ieşiri şi în pasaje deschise, 
conform MLAR 2005/LAR/RbALei, secţiunea 3

Cerinţa/soluţia

Tipul de instalaţie

„Riscurile de incendiu în coridoare, ieşiri şi pasaje deschise sunt admise numai dacă 
instalaţiile respective sunt necesare pentru funcţionarea acelei căi de evacuare.“

 

Instalaţiile expuse, 

alcătuite din ţevi inflamabile 

Ţevi din metal compozit,

d ≤ 75mm, 

cu izolaţie neinflamabilă

Rockwool RS 800

Grosimea ≥ 30mm

 

 

Instalaţiile montate 

deasupra tavanelor

false F30

Ţevi din metal compozit,

d ≤

Se pot alege materialele 

izolatoare A1/A2/B1/B2

 75mm

 

Instalaţii sub şape, 

grosimea ≥

Ţevi din metal compozit,

d ≤ 75mm

Se pot alege materialele 

izolatoare A1/A2/B1/B2

 30mm

Ţevile inflamabile de până la 

d  160mm se învelesc cu o izolaţie 
continuă de vată minerală 
Rockwool RS 800
Punct de topire > 1.000°C, 

grosime ≥ 30mm.

≤

 

Dacă se instalează tavane false F30, 
nu mai este nevoie de învelirea ţevilor.
Se pot folosi materialele izolatoare 
A1/A2/B1 sau B2.

Străpungerile prin pereţi F30 situate 
deasupra tavanelor false F30 nu trebuie 
izolate ignifug dacă încăperile fac parte 
din aceeaşi zonă de utilizare.

Condiţiile de învelire pentru protecţia 
împotriva focului sunt îndeplinite dacă 
ţevile inflamabile, conductele şi liniile electrice 

sunt instalate sub o şapă cu grosimea ≥ 30mm.

Izolaţiile ignifuge/străpungerile pot fi folosite 
la elementele de clădiri F60 şi F90, conform 
simplificărilor din MLAR 2005/LAR/RbALei, 
Secţiunea 4.3, sau conform calităţii F30-F90.

În cazul în care camerele de pe ambele laturi 
ale coridoarelor fac parte din aceeaşi 
zonă de utilizare, ţevile inflamabile prevăzute
cu izolaţii inflamabile pot fi amplasate sub 
şapă fără izolaţii ignifuge, conform 
MSysBÖR/Sys BÖR.

 

 

Vată minerală RS 800
Grosimea 30mm

Coridoare „F30“

Tavane false F30

Coridoare „F30“

Şapa ≥ 30 mm

  

4.6 Protecţia contra incendiilor

Coridoare „F30“

alpex System

45



Montarea în conducte 

sau puţuri de instalaţii 

din căile de evacuare

Ţevi din metal compozit, 

d  75mm

Se pot alege materialele 

izolatoare A1/A2/B1/B2

≤

Instalaţiile mascate, alcătuite din ţevi inflamabile 
şi neinflamabile montate în coridoare „F30”

 Gips neinflamabil peste panouri din vată minerală, 

grosimea  15 mm pe o bază de gips neinflamabil≥

Dacă se depăşeşte vreuna din dimensiunile 
canalului, puţul trebuie căptuşit cu F30.

Suspendare individuală cf. DIN 4102-4, 
Nr. 8.5.7.5
Şurub de ancorare din oţel, min. M8

– Adâncimea găurii va fi de două ori lungimea 

  şurubului de ancorare, dar în orice caz nu 
  mai puţin de 60 mm

– Sarcina max. 500 N sau 50 kg/organ 

  de asamblare

 

-

Suspendarea de un suport din ţeavă, 
deasupra unui tavan fals F30 - şuruburi 
de ancorare a pentru suspendarea individuală. 
Suportul din ţeavă trebuie verificat din punct 
de vedere al protecţiei contra incendiilor.

 

Notă:         Verificarea doar prin calcul nu 
                  este suficientă.

Conductă I 30 sau
Puţ I 30

İ 200

İ 400
F30

F90

F60

İ 200

> 400

F30

F90

F60

Fixarea suporturilor ţevilor orizontale

Instalaţiile mascate

Fixarea ţevilor expuse

Instalarea ţevilor inflamabile pe coridoare, la ieşiri şi în pasaje deschise, 
conform MLAR 2005/LAR/RbALei, secţiunea 3

  

4.6 Protecţia contra incendiilor

Coridoare „F30“

Cerinţele de învelire a ţevilor în protecţie 
ignifugă se consideră îndeplinite dacă 
instalarea se face într-o conductă I 30 
sau într-un puţ I 30.

Străpungerile prin conducte/puţuri 
nu trebuie izolate ignifug dacă încăperile 
şi conducta/puţul fac parte 
din aceeaşi secţiune de incendiu.
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Variantele descrise sunt doar câteva din soluţiile de 

protecţie destinate ţevilor inflamabile care se găsesc 

pe piaţă. Totuşi, vă recomandăm să utilizaţi doar soluţiile 

®Colier Curaflam  XS

Sisteme BIS de protecţie contra incendiilor

 Notă: Pentru informaţii suplimentare, vezi www.doyma.de

Informaţii suplimentare şi asistenţă de proiectare se găsesc la www.walraven.com/www.bis-brandschutzplaner.de

 

 Note: Pentru informaţii suplimentare, vezi www.armacell.com

 Note:  

Curaflam   Rollit® Curaflam   Inject BS + K10 ®

  

4.6 Protecţia contra incendiilor

Sisteme DOYMA de protecţie contra incendiului

Colierele de prindere pot fi utilizate la 

ţevile ignifuge multi-strat, din material 

compozit la instalaţiile montate „pe 

perete“ făcute pe pereţi/pardoseli pline 

sau pe pereţii despărţitori uşori, cu clasa 

de rezistenţă la foc F90. Colierele 

Curaflam® XS sunt certificate de Institutul 

German de Tehnologia Construcţiilor 

(DIBt), cf. Z-19.17-1386.

Acest compus de protecţie ignifugă se 

foloseşte la ţevile ignifuge multi-strat, din 

material compozit, cu diametre de până la 

32 mm. conform MLAR 2005/LAR/RbALei. 

Curaflam® Inject BS + K10 a fost certificat 

de Institutul German de Tehnologia 

Construcţiilor (DIBt) (Z-19.11-1607), având 

la bază expertiza cu nr. 8489/2005.

Aceste benzi de înfăşurare pot fi utilizate 

la ţevile ignifuge multi-strat, din material 

compozit la instalaţiile montate „pe 

perete“ făcute pe pereţi/pardoseli pline, cu 

clasa de rezistenţă la foc F90. Curaflam® 

Rollit este certificat de Institutul German 

de Tehnologia Construcţiilor (DIBt) (Z-

19.17-1402).

Mărcile BIS Pacifyre® & Tangit®

Soluţii cuprinzătoare de oprire a focurilor 

la ţevile inflamabile sau neinflamabile din 

pereţi şi podele. Mărcile BIS Pacifyre ® & 

Tangit® FP constituie o garanţie a calităţii 

şi funcţionalităţii monitorizate din exterior, 

aprobate şi fiabile.

Spumă antiincendiu Tangit® FP 550 2K

Această spumă expandabilă bi-componentă 

are clasa de protecţie ignifugă R90 sau S90 

(conform DIN 4102-9 /-11 & MLAR2005) 

pentru ţevi şi combinaţii ignifuge cu 

înălţimea maximă de 35 cm, lăţimea de 50 

cm sau diametrul de 35 cm (suprafaţa max. 

1225 cm²). În legătură cu MK II, acesta 

asigură cel mai scurt timp de instalare a 

protecţiei anti-incendiu combinate, certificat 

de REFA (aprobare DIBt: ignifugare pentru 

ţevi metalice Z-19.17-1909; ignifugare 

pentru ţevi Z-19.17-1910; ignifugare 

combinată Z-19.15-1911).

Manşonul BIS Pacifyre® MK II de 

protecţie contra incendiilor

Manşonul intumescent este aprobat 

pentru categoria R 90 de ignifugare, 

putându-se folosi atât cu ţevile inflamabile 

cât şi cu cele neinflamabile, cf. DIN 4102 -

11 şi EN 1366, Partea a 3-a. Este adecvat 

pentru ţevile cu dimensiuni de 16 - 200 

mm. Se instalează un singur manşon la 

străpungerile de până la 150 mm. Este 

suficient să fie înfăşurat în jurul ţevii, să 

se tragă clapetele şi să fie apoi împăturite 

- atât! Manşonul asigură protecţia contra 

fumului, gazelor, focului şi zgomotului 

(aprobare DIBt:l: Z-19.17-1737).

ARMACELL PROTECT R-90

ARMACELL PROTECT R-90 asigură 

ţevilor inflamabile o protecţie ignifugă fără 

egal. Fie că este instalată în podele, în 

pereţi sau în pereţi despărţitori uşori, 

ARMACELL PROTECT R-90 conferă o 

protecţie ignifugă fiabilă tuturor 

elementelor construcţiei, fără a fi 

necesare măsuri suplimentare complicate. 

ARMAPROTECT PP

Manşonul de protecţie ignifugă R90 este 

destinat ţevilor inflamabile şi neizolate, 

precum şi produse suplimentare Armacell.

Armacell Protect R-90 este astfel proiectat 

încât restul golului să fie umplute cu 

mortar obişnuit / compus de umplere. În 

acest fel se înlătură orice piedică din 

calea facilitării procesului de construcţie. 

ARMACELL PROTECT R-90 a fost testat 

şi certificat prin certificatul general de 

autorizare a construcţiei, P-MPA-E-07-009 

de MPA NRW.

 Notă:

Sisteme Armacell de protecţie contra incendiilor

aprobate de Institutul German pentru Tehnologia Construcţiilor (DIBt), 

instalarea făcându-se conform instrucţiunilor din certificatul de testare 

în vederea autorizării construcţiei.
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Următoarele avantaje ale 

fiecărui sistem în parte trebuie 

luate în considerare la 

selectarea instalaţiilor de 

distribuţie prin ţevi. De exemplu, nu este 

necesar un volum mare de lucrări de 

proiectare pentru instalaţiile de distribuţie 

a apei potabile, dat fiind că în general se 

folosesc ţevi de o singură mărime. 

5.1 Instalaţiile de apă potabilă 
      – aplicaţii posibile
 

Aplicaţii posibile

Varianta cu montare la suprafaţă

Varianta cu montare mascată

  

învelitorile lor de protecţie, dacă nu se 

aplică anumite condiţii de izolare. Izolaţia 

fonică se poate monta şi pe fitingurile de 

racord, cum ar fi coturile alpex montate pe 

perete, coturile cu pereţi dubli montate pe 

perete şi coturile mascate montate la 

rezervoarele de toaletă, reducându-se astfel 

nivelul zgomotului dintre elementele de 

construcţii şi instalaţiile de ţevi.

Sistemul de distribuţie prin ţevi cu coturi 

cu pereţi dubli sau prin linii circulare 

asigură o presiune şi temperatură 

constante, ca şi un schimb optim al apei, 

reducându-se astfel timpii de staţionare.

La instalarea ţevilor trebuie respectate 

regulile din Ordonanţa privind 

economisirea energiei (EnEV) şi DIN 

1988. Ţevile alpex trebuie montate în 

Fitinguri de racord montate la suprafaţă

Fitinguri de racord mascate

Fitingurile de racord montate la suprafaţă 

presupun utilizarea unei plăci alpex de 

montaj pre-îndoite fixate pe perete sau a 

unor plăci alpex pre-îndoite separate, 

inclusiv coturile alpex montate pe perete. 

Ţevile de alimentare alpex se montează 

pe ziduri cu coturi alpex sau coturi alpex 

cu pereţi dubli, montate pe perete. 

Instalaţiile de distribuţie alpex pot fi 

construite sub formă de ţevi unice de 

alimentare cu apă potabilă de la o 

instalaţie de distribuţie sau un racord în T.

Fitingurile de racord montate mascate 

presupun utilizarea unei plăci alpex de 

montaj pre-îndoite fixate pe perete sau al 

unei plăci alpex pre-îndoite separate, 

inclusiv coturile alpex montate pe perete.

Ţevile de alimentare alpex se montează 

în canale situate în zidărie, racordate la 

coturi alpex montate în perete.

Instalaţiile de distribuţie alpex pot fi 

construite sub formă de ţevi unice de 

alimentare cu apă potabilă de la o 

instalaţie de distribuţie sau un racord în T. 

La montarea de racordare ţevilor în zid se 

va respecta standardul DIN 1053 „Zidăria 

- Formarea canalelor“.
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Racordarea rezervoarelor de toaletă

cot alpex mascat pentru rezervoarele de toaletă

cot alpex pentru tur pe perete cot alpex montat pe perete cot alpex montat pe perete 

cot adaptor alpex pentru rezervoarele mascate Geberit introduse în 2002

5.1 Instalaţiile de apă potabilă 
      – aplicaţii posibile 

  

Instalaţiile în perete

Racordările rezervoarelor de toaletă se 

fac cu coturi adaptoare alpex cu filet 

mamă pentru rezervoarele de toaletă care 

au deja racorduri filetate sau prin coturi 

alpex mascate.

La rezervoarele Geberit mascate, din 

instalaţie de distribuţie în T sau circulară. La 

instalaţiile de distribuţie circulare, între 

coturile cu pereţi dubli şi cotul de racord al 

rezervorului de toaletă sau adaptorul alpex 

trebuie montată o ţeavă alpex.

2002 racordare directă a rezervoarelor 

mascate Geberit se poate face cu coturi 

adaptoare alpex.

Instalaţiile de distribuţie alpex pot fi 

construite sub formă de ţevi unice de 

alimentare cu apă potabilă printr-o

Instalaţiile alpex de apă potabilă cu 

construcţie uscată se pot realiza sub 

formă de ţevi unice de alimentare, printr-

un distribuitor, de linii circulare sau de 

coloane de distribuţie în T.

În funcţie de modul de distribuţie, 

sanitare. Izolaţia la plăcile de rigips se va 

realiza conform practicilor tehnice 

acceptate, de ex. cu manşoane izolatoare 

fabricate de producători consacraţi (Knauf, 

Rigips, Schönox, Sopro etc.)

fitingurile de racordare pot fi trecute prin 

pereţii uşori, pot avea coturi alpex 

montate pe perete sau coturi alpex cu 

pereţi dubli.

Protecţia contra umezelii trebuie asigurată 

în zona fitingurilor şi străpungerilor
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Racordurile individuale şi 

distribuitoarele în T se pot 

realiza de la distribuitorul 

central de apă potabilă la 

robinetele respective. Variantele de 

racordare includ o trusă de montaj, 

coturile cu pereţi dubli, coturi cu montare 

pe perete şi ţevile alpex cu fitinguri alpex 

de strângere, cu adaptoare cu strângere 

sau racorduri de distribuţie cu strângere.

Racordarea la distribuitoare

 

  
5.1 Instalaţiile de apă potabilă 
      – aplicaţii posibile

realizându-se de la 2 la 10 racorduri la 

fiecare distribuitor, în funcţie de 

dimensiunile acestora. Ţevile de racordare 

pentru apă caldă şi rece nu trebuie 

tensionate la montaj. Racordarea la 

distruitoare a coloanelor de apă caldă şi 

rece se face cu ajutorul unor robinete cu 

bilă (cu filete mamă de 1“ la ambele capete) 

şi cu instalarea de contoare de apă caldă, 

prevăzute şi cu o supapă de închidere.

La racordarea liniilor alpex la distribuitorul 

de apă potabilă, se vor monta şi sistemele 

corespunzătoare de izolaţie, în 

conformitate cu Ordonanţa privind 

economisire energiei (EnEV).

Trebuie respectate distanţele prevăzute 

dintre ţevi. Ţevile alpex se racordează la 

distribuitor cu racorduri alpex cu 

strângere, cu dimensiunile de 16 x 2,0 şi 

20 x 2,0.

Distribuitoarele pot fi combinate 

Distribuitoarele alpex pot fi amplasate în 

diverse moduri, în funcţie de condiţiile de 

instalare. Racordul cu strângere fiabil, 

montat permanent, cu sistem de blocare 

necesită o gură de inspecţie. Exemplele de 

mai jos prezintă mai multe modalităţi 

comune posibile de instalaţii de distribuţie 

alpex:

longitudinal, cu fricţiune, permite 

instalarea distribuitoarelor pe podea în 

locuri inaccesibile, conform DIN 1988, 

Partea a 2-a. Aceste distribuitoare nu 

Distribuitoare în carcase mascate

Distribuitor montat în spatele unei oglinzi. În 

acest caz distribuitorul este uşor accesibil, 

lucru foarte important pentru contorizarea 

descentralizată.

Distribuitor montat sub tavanul 

subsolului

Distribuitor situat sub tavanul subsolului, la 

o instalaţie centrală cu apă caldă, la o 

locuinţă unifamilială.

Distribuitor montat în perete

Distribuitor montat în perete racordat direct 

la o coloană alpex. Aici distribuitorul este 

montat într-un gol din perete.

Amplasarea distribuitoarelor
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Racordurile 

distribuitoarelor 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Numărul de corpuri 

duble de distribuitor 

   

1 - 2 1 - 2 1 - 2

Numărul de corpuri 

triple de distribuitor 

   

- 1 - 1 2 1 2 3 2

Lungimea totală 

a distribuitorului 

   

[mm] 130 185 234 289 344 393 448 503 552

Distribuitorul + 

robinetul cu bilă 

 

 [mm] 193 248 297 352 407 456 511 566 615

 

  

5.1 Instalaţiile de apă potabilă 
      – aplicaţii posibile

Distribuitor alpex de apă potabilă

Distribuitoarele alpex pentru apa potabilă 

se caracterizează prin materialele de 

înaltă calitate din care sunt făcute, din 

capacitatea lor de a fi combinate şi de 

instalare a racordurilor multiple şi prin 

izolarea fonică a prinderilor acestora de 

suportul distribuitorului, conform DIN 

52218. Distribuitoarele alpex de apă 

potabilă sunt fabricate din alamă 

de 3/4“. Capetele distribuitoarelor sunt 

închise cu dopuri filetate tată de 1“ care 

sunt instalate şi ca o variantă pentru golire. 

Distribuitoarele alpex pentru apa potabilă 

pot fi combinate cu corpuri de distribuitor, 

dopuri de închidere la capete şi suporturi şi 

permit racordarea fie în partea stângă, fie în 

dreapta. Distribuitoarele alpex pentru apa 

potabilă pot fi instalate în dulapul 

distribuitorului sau pe structura clădirii.

rezistentă la coroziunea selectivă şi 

alcătuite din două corpuri diferite, unul cu 

două racorduri iar celălalt cu trei. Aceste 

două tipuri de corpuri de distribuitor pot fi 

combinate în diverse moduri pentru a se 

obţine numărul dorit de racorduri de 

distribuţie.

Fiecare din aceste corpuri de distruitor au 

câte un racord filetat tată de 1“ şi unui 

mamă, de 1“, precum şi racorduri eurocon 

alpex System

51



Condiţiile de izolare fonică a 

clădirilor sunt prezentate în 

DIN 4109. Toate instalaţiile şi 

componentele acestora 

trebuie bine izolate de structura clădirii, în 

timpul instalării sistemelor de ţevi. Pe de 

altă parte, pereţii simpli trebuie să aibă o 

greutate pe unitatea de suprafaţă de cel 

puţin 220 kg/m² pentru a permite o 

atenuare suficientă a zgomotelor de la 

instalaţii care se transmit prin structură. 

Cea mai eficientă şi economicoasă 

măsură de izolare fonică o constituie 

Ţevile alpex multi-strat din 

material compozit pot fi 

oricând racordate la cazanele 

de încălzire a apei fără a se 

mai folosi profile metalice de prindere, 

dacă temperatura generată de cazan nu 

depăşeşte 95°C, conform standardelor 

5.2 Izolaţia fonică şi încălzitoarele de apă

Cazanele de încălzire a apei

Blocurile alpex de amortizare a sunetelor şi de izolare a coturilor 

montate pe perete

 Blocurile alpex de amortizare a sunetelor şi de izolare a coturilor 

montate pe pereţi dubli

 

  

Izolaţie fonică

două piese sau blocuri izolatoare la fixarea 

coturilor. Racordurile de ţeavă instalate 

direct în zidărie sau şape trebuie învelite în 

materiale izolatoare. Transmiterea sunetelor 

prin structură depinde de proprietăţile de 

transmitere a sunetelor ale materialului din 

care sunt făcute ţevile. Densitatea şi 

modulul de elasticitate a materialului ţevilor 

sunt parametrii decisivi pentru viteza de 

transmitere a sunetului. Viteza sunetului 

este foarte redusă la polietilena reticulată, 

ceea ce conferă ţevilor alpex proprietăţi 

fono-izolatoare excelente.

atenta proiectare a instalaţiilor. Pe durata 

proiectării nu trebuie scăpat niciun 

moment din vedere faptul că, ori de câte 

ori este posibil, camerele de odihnă şi 

cele de zi trebuie să nu aibă pereţi în care 

se află montate fitinguri şi echipamente 

sanitare ori ţevi. Sunetele din zonele 

instalaţiilor sanitare se transmit mai ales 

prin structura clădirii. Pe lângă utilizarea 

de fitinguri cu nivel scăzut de zgomot şi 

de suporturi izolate fonic pentru ţevi, la 

proiectare vor trebui incluse şi sisteme de 

amortizare a zgomotului alcătuite din câte 

unei prinderi metalice de 1 m. Cazanele de 

apă în flux continuu pot fi aprobate numai 

direct de către producătorul sistemului de 

încălzire. Dacă se folosesc sisteme 

electronice de încălzire a apei, trebuie 

respectate specificaţiile producătorului.

(DIN 4753, DIN VDE 0700, DIN 1988). 

Acest lucru este deosebit de important în 

cazul defecţiunilor la cazanele mai vechi, 

cu comandă hidraulică, electrice sau pe 

gaz, cu funcţionare în flux continuu, care 

pot produce temperaturi de peste 95°C.

În astfel de cazuri recomandăm montarea 
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Informaţii privind coroziunea şi 

riscurile privind igiena

Dacă se folosesc cuprul şi oţelul

galvanizat, coroziunea se poate produce 

chiar dacă spălarea se face în 

conformitate cu normele aplicabile, dacă 

între spălarea ţevilor şi începerea utilizării 

se scurge o perioadă îndelungată, mai 

ales dacă instalaţia a fost golită şi nu s-a 

putut verifica dacă toată apa s-a scurs. 

Din punct de vedere igienic, în general 

instalaţia nu trebuie niciodată lăsată 

complet golită, pentru nicio perioadă de 

timp, conform recomandărilor VDI 6023, 

acest lucru fiind în mod deosebit valabil în 

cazul clădirilor cu grad ridicat de risc, cum 

ar fi spitalele. Dacă totuşi instalaţia sau 

părţi din ea rămân nefolosite mai mult de 

patru săptămâni, este necesar să se 

repete spălarea. Periodicitatea cu care se 

face spălarea este şi ea de importanţă 

Măsurile de reducere a 

creşterii bacteriei Legionella 

sunt specificate în fişa DVGW 

W551.

Temperaturile între 30°C şi 45°C 

favorizează creşterea bacteriei Legionella, 

respectiv riscul ridicat de infecţie este 

direct legat de temperatura instalaţiei de 

apă potabilă.

5.3 Igiena şi Legionella

Igiena şi spălarea

  

regulile de igienă. Se vor respecta şi 

condiţiile minimale de siguranţă, pentru 

prevenirea riscului de accidentare (Vezi 

norma BHKS 5.001 „Proba de presiune la 

conductele de apă potabilă, cu aer 

comprimat sau gaze inerte“). Instalaţia de 

circulare se va calcula conform fişei DVGW 

W553.

Spălarea ţevilor pentru apă potabilă

Ţevile pentru apă potabilă trebuie spălate în 

conformitate cu DIN 1988, Partea a 2-a, 

Secţiunea 11.2. Trebuie asigurată o 

alimentare corespunzătoare cu apă (racord 

solid cu reţeaua publică sau o instalaţie de 

apă independentă, fără racorduri la apa 

pentru construcţii) iar apa menajeră trebuie 

evacuată în bune condiţiuni.

Pentru rapoartele privind spălarea, vezi 

rapoartele respective sau descărcaţi 

secţiunea 

www.fraenkische-haustechnik.com.

critică pentru materialele care prezintă 

riscul de coroziune, dar şi pentru cele 

care nu prezintă acest risc; la fel şi pentru 

testul de etanşeitate. În ceea ce priveşte 

coroziunea, între umplerea iniţială a 

ţevilor cu apă şi data la care începe 

utilizarea instalaţiei nu trebuie să treacă 

niciodată mai mult de patru săptămâni 

(DIN 1988, Partea a 8-a, Secţiunea 5).

Din punct de vedere al igienei, 

instalaţiile pentru apă potabilă trebuie 

puse în funcţiune imediat după ce s-a 

făcut proba de presiune şi operaţia de 

spălare care îi urmează, altfel spus fără 

niciun timp de staţionare.

Aceste condiţii ridică în mod frecvent 

probleme de coordonare cu programul 

constructorilor, mai ales în ce priveşte 

proba cu apă sub presiune. În această 

situaţie, proba de presiune se poate face 

cu aer fără ulei sau gaze inerte, evitându-

se astfel coroziunea şi respectându-se

Măsurile de luat includ:

– Evitarea folosirii de ţevi care nu sunt de 

circulare fără o încălzire pe ţeavă

– Evitarea răcirii apei calde circulate cu 

mai mult de 5 grade Kelvin în apa caldă 

şi liniile de circulare

– O temperatură de minimum 60°C a 

rezervorului cu apă potabilă

– Evitarea formării de aerosoli la robinete

– Asigurarea de posibilităţi de evacuare

rapidă a apei, evitându-se formarea de       

bălţi prea mari pe suprafeţele necirculate

Legionella

şi în ţevile fără încălzire pe traseu

– Golirea sau separarea secţiunilor de 

ţeavă care nu sunt utilizate.

Suprafeţele netede ale ţevilor şi straturile 

de polietilenă reticulară aplicate la 

interiorul ţevilor alpex multi-strat, din 

material compozit, reduc depunerile de 

cruste.
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Proba de presiune cu apă

DIN 1988, Partea a 2-a, 

Secţiunea 11.1.2, cere ca 

probele de presiune la ţevile pentru apă 

potabilă să se realizeze cu apă filtrată, 

după ce instalaţia a fost montată, dar cât 

mai este încă expusă. Manometrul se va 

conecta la punctul cel mai de jos al 

instalaţiei. Se vor folosi numai manometre 

capabile să arate diferenţe de presiune de 

0,1 bari.

La diferenţe de temperatură de >10 K 

este necesară egalizarea temperaturilor. 

Din acest motiv temperatura instalaţiei 

trebuie să corespundă cu cea a agentului 

de testare. În plus, fiecare punct de racord 

trebuie inspectat să fie corect strâns.

5.4 Probele de presiune

Proba de presiune cu aer comprimat şi gaz inert

  

Încercarea la presiune ţevilor pentru apă potabilă

Proba de rezistenţă

Proba de rezistenţă se face imediat după ce 

s-a trecut de inspecţia preliminară şi 

durează zece minute. Presiunea de testare 

indicată în timpul probei de rezistenţă nu 

trebuie să scadă în toată această durată. 

Nicăieri nu trebuie să apară scurgeri la 

instalaţia testată.

Pentru a vedea rapoartele testelor de 

presiune, vezi secţiunea „Rapoarte“. 

Acestea pot fi şi descărcate de la

www.fraenkische-haustechnik.com.

Desfăşurarea probei de presiune

Proba de presiune are forma unor probe 

de etanşeitate şi de rezistenţă, proba de 

etanşeitate fiind suficientă în cazul 

componentelor mai mici, cum ar fi 

racordurile şi ţevile de distribuţie 

amplasate în încăperi umede.

Proba de impermeabilitate

Racordurile alpex trebuie inspectate 

vizual după umplerea instalaţiei cu apă.

Dacă data probei de presiune cu apă 

potabilă cade iarna, într-o perioadă cu 

temperaturi de îngheţ sau dacă se 

aşteaptă să treacă o perioadă mai 

îndelungată de timp între proba de 

presiune şi darea în exploatare a ţevilor, 

nu recomandăm efectuarea probei de 

presiune cu apă. Pe lângă pagubele 

provocate de îngheţ, rămânerea unei 

cantităţi de apă mai ales în ţevi poate 

afecta gradul de igienă al tuturor pieselor.

Din acest motiv recomandăm efectuarea 

testului de presiune cu aer comprimat sau 

gaze inerte. Având în vedere 

compresibilitatea gazelor, la efectuarea 

probelor de presiune trebuie avute în 

vedere condiţii de presiune diferite faţă de 

cel pentru apă, din motive de ordin fizic şi 

de siguranţă. Procedurile descrise în 

broşura cu recomandări ZVSHK 

„Efectuarea testelor de presiune cu aer 

comprimat şi gaze inerte la instalaţiile de 

apă potabilă, conform DIN 1988 (TRWI)”.

Proba de rezistenţă

Proba de rezistenţă este combinată cu 

controlul vizual al tuturor racordurilor de 

ţeavă, pentru a vedea dacă racordurile prin 

strângere sau cele prin filetare sunt bine 

etanşate. Supunerea instalaţiilor la presiuni 

mai ridicate se limitează la 3 bari, la lăţimi 

nominale de 63x4,5.

Următoarele fluide pot fi folosite la probele 

de etanşeitate şi de sarcină:

– Aer comprimat fără ulei – Gaze inerte, 

cum ar fi carbonul sau dioxidul de carbon

– Gazul de formare cu 5% hidrogen în azot 

(utilizat la localizarea scurgerilor)

Se vor folosi echipamente de siguranţă, 

cum ar fi reducătoarele de presiune 

montate al compresoare, prin care să se 

asigure că nu se va depăşi presiunea din 

instalaţie. 

Pentru a vedea rapoartele testelor de 

presiune, vezi secţiunea 11.4. Acestea pot fi 

şi descărcate de la

www.fraenkische-haustechnik.com.

Proba de etanşeitate

Proba de etanşeitate se face înainte de 

cea de rezistenţă, la o presiune de testare 

de 110 mbari. Manometrul trebuie să 

indice presiunile cu o precizie de 1 mbar 

(10 mm coloană de apă). În acest scop se 

pot folosi manometrele cu ţevi U, 

cunoscute de la proba TRGI sau tuburile 

de refulare.

Componentele de pe conducte trebuie să 

aibă valorile corespunzătoare celor de 

testare sau demontate înainte de test. 

După ce s-a aplicat presiunea de testare, 

timpul necesar testării unui volum de 

ţeavă de 100 litri va fi de cel puţin 30 

minute. Timpul de testare va creşte cu 10 

minute la fiecare 100 litri suplimentari de 

ţeavă. Proba de presiune porneşte în 

momentul în care se ajunge la presiunea 

de testare, avându-se în vedere 

egalizarea temperaturii.
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6.1 Instalaţiile de încălzire - aplicaţii posibile 

  

Generalităţi

Racordarea la radiatoare 

a ţevilor alpex de la podea

racord alpex simplu de la distribuitor distribuitor aIpex în T

racord alpex în dublu teu instalaţie alpex cu o singură ţeavă

La instalarea ţevilor trebuie respectate 

regulile din Ordonanţa privind 

economisirea energiei (EnEV). 

Conform acestor norme, ţevile alpex 

trebuie montate în învelitorile lor de 

protecţie, dacă nu se aplică anumite 

condiţii de izolare şi cu izolaţie, dacă se 

singură ţeavă asigură existenţa unor capete 

libere pe pardoseli sau pereţi ale 

racordurilor vizibile la radiatoare. Fitingurile 

alpex cu strângere pentru radiatoare trebuie 

racordate cu orificii „eurocon“, standardizate 

în DIN 3838 (proiect).

cere acest lucru. Instalarea ţevilor în plinte 

reprezintă o excepţie din acest punct de 

vedere dat fiind faptul că acest tip de 

instalare se poate realiza şi fără 

învelitoare de protecţie sau izolaţie la ţevi. 

Utilizarea de şilduri duble la instalaţiile cu 

ţevi duble sau de şilduri unice la cele cu o

Racordarea la radiatoare de la podea se 

poate face uşor cu ţeava alpex în 

învelitoarea de protecţie trecută direct prin 

fitingul cu strângere al radiatorului. 

Această variantă se foloseşte şi la 

sistemul cu ţeavă unică, şi la cel cu două 

ţevi, prin conducta de alimentare de la 

distribuitor şi pentru distribuţie, cu ajutorul 

unor teuri şi dublu-teuri normale, montate 

în podea. 

Excelenta stabilitate dimensională a 

ţevilor alpex constituie un avantaj, având 

în vedere că după coturile de 90° nu mai 

sunt necesare alte îndoiri ale ţevii. 

Măsurile de izolare, cum ar fi învelirea 

teurilor cu un material de izolare adecvat 

şi introducerea dublu teurilor în material 

fonoabsorbant şi în blocuri de izolare 

adecvate trebuie bine respectate. 

Străpungerile realizate cu ţevi alpex prin 

şape trebuie protejate fie cu izolaţie, fie cu 

învelitori de protecţie.
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La racordarea radiatoarelor se folosesc 

truse de racordare. Pe lângă găurile de 

acelaşi diametru atât la liniile de 

alimentare cât şi la cele de retur, trusele 

de racordare a radiatoarelor mai au 

deschideri mai mici la stânga ori la 

dreapta.

Racordurile de radiator se mai pot folosi 

ca piese de capăt la capetele stâng sau 

drept ale ţevii. Trusa de racordare a 

radiatoarelor permite racordarea cu 

ajutorul unor fitinguri speciale, cum ar fi 

coturile de compensare cu supapă de 

reţinere sau coturi de adaptare fără 

supapă de reţinere, cu fitinguri cu 

strângere. Racordarea la robinetul 

radiatorului se face cu ajutorul fitingului cu 

strângere al robinetului.

Ţevile alpex pot fi instalate în zona de 

izolaţie a plintelor, fără a mai avea nevoie 

de învelitoare de protecţie.

Folosiţi numai “coturi de compensare cu 

supape de reţinere” fabricate de un singur 

producător.

6.1 Instalaţiile de încălzire - aplicaţii posibile 

  

Racordarea la radiatoare a fitingurilor de la podea

racord alpex simplu de la distribuitor, 

cu cot de racordare a radiatorului 

linie circulară alpex, cu teu de 

racordare a radiatorului

 

Racordare a radiatorului de la plintă

 Notă: 

racord alpex la plintă

Racordarea de la podea a fitingurilor 

alpex se face cu fitinguri precum coturile 

de racordare a radiatoarelor sau teurile 

nichelate, printr-un fiting de radiator cu 

strângere, cu robinet. Coturile de 

racordare a radiatoarelor se folosesc şi la 

sistemul cu ţeavă unică, şi la cel cu două 

ţevi, prin conducta de alimentare de la 

distribuitor şi pentru distribuţie, cu ajutorul 

unor teuri şi dublu-teuri normale, montate 

în podea.

Teurile de racordare a radiatoarelor permit 

instalarea eficientă a liniilor circulare cu 

respectate. Izolaţia fonică se aplică atât 

între pardoseala din beton şi şapă, cât şi 

între cotul alpex de racordare a radiatorului 

şi teul alpex de racordare a radiatorului. 

Învelitoarea mai asigură şi izolaţia termică 

în jurul străpungerii prin şapă.

ţeavă dublă, fără alte fitinguri 

suplimentare. Măsurile de izolare, cum ar 

fi învelirea teurilor normale cu un material 

de izolare adecvat şi introducerea dublu 

teurilor în material fonoabsorbant şi în 

blocuri de izolare adecvate trebuie bine
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permit distribuirea ţevilor în podea şi a 

ţevilor individuale de alimentare direct de 

la distribuitor şi de la un teu, cu ajutorul 

unor teuri şi dublu teuri normale. La 

instalaţiile cu două ţevi şi o singură ţeavă 

de alimentare, ţeava se leagă direct la 

blocul de racordare a radiatorului montat 

pe perete, printr-un fiting amplasat în 

podea.

Racordarea ţevilor alpex la radiatoare se 

face cu fitingurile cu strângere de 16x2. 

6.1 Instalaţiile de încălzire - aplicaţii posibile 

  

Racordare a radiatorului de la perete

bloc alpex de racordare a radiatorului

Din motive de menţinere a igienei, 

racordurile radiatoarelor care vin din 

perete devin mai des folosite decât cele 

din podea. Sistemul alpex oferă două 

blocuri de racordare a radiatoarelor, 

fiecare având ţevi alpex de 16x2 mm.

Blocurile de racordare a radiatoarelor se 

montează la 260 mm de la podea, 

mergând până la 100 mm şi 310 mm în 

cazul podelelor de până la 150 mm. 

Blocurile de racordare a radiatoarelor 

alpex System

Racordare posibilă la distribuitoarele încorporate

Montarea distribuitorului pe structura clădirii  

Montarea distribuitorului în dulap Montarea distribuitorului sub tavanul subsolului

Racordurile individuale şi distribuitoarele 

în T se pot instala de la distribuitorul 

central de apă caldă la racordurile de 

radiator respective. Opţiunile privind 

racordurile de radiator includ coturile de 

racordare, un bloc de racordare montat în 

perete şi ţeava alpex propriu-zisă cu 

fitingurile alpex sau racordurile alpex 

pentru distribuitor, prin prinderi cu 

strângere. Conform prevederilor 

ordonanţei de economisire a energiei 

(EnEV), ţevile de racordare a 

radiatoarelor care trec prin distribuitor 

trebuie fie să fie complet învelite cu o 

izolaţie adecvată fie, dacă nu există 

anumite condiţii, să fie instalate în 

învelitoarea de protecţie. Trebuie 

respectate distanţele prevăzute dintre 

ţevi. Ţevile alpex se racordează la 

distribuitor fitinguri alpex cu strângere sau 

racorduri alpex cu strângere, cu 

dimensiunile de 16 x 2,0 şi 20 x 2,0.

În funcţie de dimensiune, distribuitoarele 

de încălzire se pot monta cu 2 până la 12 

racorduri de alimentare sau retur fiecare. 

Ţevile de alimentare şi retur nu trebuie 

tensionate la montaj.

Racord de distribuţie la coloanele de 

alimentare şi de retur se instalează direct 

prin robinetele cu bilă ale distribuitorului 

(cu filet mamă de 3/4“ sau 1“) şi un contor 

de apă caldă, cu supapa sa de reţinere.
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Izolaţia fonică alpex trebuie 

montată pentru a se obţine 

izolarea acustică a fitingurilor 

de racordare a radiatorului. 

Elementul de izolare fonică se poate folosi 

atât la coturile cât şi la teurile de 

racordare a radiatoarelor. Învelitoarea de 

Instalaţia trebuie testată 

contra scurgerilor, conform 

DIN 18380. Instalatorul 

trebuie să introducă presiune 

în instalaţie după ce aceasta a fost 

montată şi înainte de închiderea canalelor 

din zidărie şi a străpungerilor din pereţi şi 

pardoseli. Înainte de aceasta trebuie făcut 

un control vizual pentru verificarea 

corectitudinii fiecărei strângeri. Instalatorul 

trebuie să emită un certificat de testare la 

presiune şi să dea o copie după acesta 

6.2 Izolaţia fonică şi probele de presiune

 

Testarea presiunii în instalaţia de încălzire

Izolaţie acustică de la şapă1 2

2

1
1

2

  

Izolaţia fonică

60°C precum şi a coroziunii ce ar putea fi 

produsă la trecerile fitingurilor de racordare 

a radiatoarelor prin şapă. Izolaţia fonică se 

poate monta cu respectivele fitinguri legate 

la radiator fie din perete, fie din podea.

protecţie şi decuplarea împiedică 

realizarea contactului, adică a punţilor 

acustice dintre fitingurile metalice şi 

podeaua din beton gol, ca şi pe cele 

dintre fitingurile metalice şi şapă. 

Învelitoarea de izolare fonică protejează şi 

şapa împotriva temperaturilor de peste 

durata de 1 oră a testului.

Se vor folosi numai manometre capabile să 

arate diferenţe de presiune de 0,1 bari. La 

încheierea probei cu apă rece, se va face o 

probă de etanşeitate la temperatură 

maximă, prin încălzire apei la temperatura 

cea mai ridicată folosită ca bază de calcul.

Pentru a vedea rapoartele testelor de 

presiune, vezi secţiunea 11.4. Acestea pot fi 

şi descărcate de la

www.fraenkische-haustechnik.com.

clientului. Instalaţiile de încălzire cu apă 

caldă trebuie presurizate la o valoare de 

1,3 ori presiunea totală din orice punct al 

instalaţiei, oricum nu mai puţin de 1 bar 

presiune în exces. După ce s-a atins 

presiunea de testare nu este necesar să 

se aştepte egalizarea temperaturii 

ambiante cu ce a apei. După perioada de 

aşteptare ar putea fi necesară refacerea 

presiunii de testare. Presiunea nu trebuie 

să scadă sub valoarea de testare pe toată 

Izolarea dublului teu se face cu 

material fonoabsorbant şi cu blocuri 

izolatoare. Acest lucru presupune 

introducerea corpului metalic al 

dublului teu în elementul 

fonoabsorbant din două părţi şi în 

blocul izolator. 

Învelitoarea furnizată pentru izolaţie 

fonică şi blocul izolator izolează 

acustic dublul teu de podeaua din 

beton gol de dedesubt şi de şapa de 

deasupra.

Izolaţie acustică de la betonul gol
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7 Apă pluvială

Generalităţi

  

Modul de identificare/Riscurile de 

confuzie

Conductele de apă utilizate la instalaţiile 

de apă pluvială vor avea o culoare care 

să împiedice confuzia între acestea şi 

instalaţiile de apă potabilă sau celelalte 

instalaţii de apă.

Toate robinetele incluse în instalaţiile de 

apă pluvială trebuie să poarte inscripţia 

„Apă nepotabilă“ sau un simbol 

echivalent.

Materiale informative

– Broşura DVGW nr. 5 cu recomandări 

cuprinde informaţii privind instalaţiile de 

colectare a apei de ploaie, iar broşura 

cu recomandări ZVSHK „Colectarea 

apei pluviale“ cuprinde informaţii 

specifice referitoare la proiectarea, 

construirea, exploatarea şi întreţinerea 

acestor instalaţii.

– Fişa DVGW W555 “Instalaţii de 

colectare a apei pluviale montate pe 

locuinţe“.

Reţeaua de distribuţie

Pentru prevenirea confuziilor sau a 

racordării în cadrul reparaţiilor, modificărilor 

sau extinderilor ulterioare, se vor folosi 

două sisteme diferite la instalaţiile de apă 

potabilă şi cele pentru apa de ploaie. La 

ţevile de apă pluvială se preferă ca material 

masele plastice (PE sau PP).

Calitatea apei pluviale colectate

Mai multe studii ştiinţifice cuprinzătoare 

au arătat că apa pluvială colectată de 

instalaţiile de apă pluvială bine proiectate 

şi construite, trebuie să satisfacă 

următoarele condiţii de calitate:

– Să fie incoloră, limpede, inodoră

– Să nu conţină substanţe care dau 

turbiditate sau grase

– Să aibă duritatea dH sub 1, deci să fie 

foarte moale

– Să se afle în intervalul de neutralitate 

fiziologică (pH-ul între 6,2 – 8,7)

Dacă se respectă aceste condiţii, nu se 

aşteaptă nici o corozivitate ridicată.

Condiţii

La instalarea instalaţiei de distribuţie a 

apei pluviale şi a robinetelor trebuie 

respectate prevederile din standardul DIN 

1988 „Instalaţii de alimentare cu apă 

potabilă“.

– Diametrul ţevilor va fi conform DIN 

1988.

– Ţevile vor fi făcute din materiale 

anticorozive

– Ţevile vor avea o durată de viaţă 

îndelungată

– Între instalaţiile de apă pluvială şi 

cele de apă potabilă nu trebuie să 

existe nicio conexiune

Reţeaua de distribuţie a apei pluviale 

trebuie separată strict de cea pentru apa 

potabilă. Ţevile acestor două instalaţii nu 

trebuie să aibă niciun punct de contact. 

Reţeaua de apă pluvială alimentează 

numai robinete la care nu se cere apă de 

calitate potabilă.
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8 Aerul comprimat

Generalităţi

Clasa de calitate 

ISO 8573.1

Dimensiunea 

max. 

a particulelor 

[μm]

Densitatea 

max. 

a particulelor 

3[mg/m ]

Punctul 

max. de rouă 

sub presiune 

[°C]

Concentraţia 

maximă 

de ulei

3[mg/m ]

1 0.1 0.1 –70 0.01

2 1 1 –40 0.1

3 5 5 –20 1,0

4 40 10 +3 5

5 – – +10 25

Calitatea aerului comprimat conform claselor de calitate din ISO 8573.1

  

Ţevile alpex se pot utiliza la instalaţiile de 

aer comprimat cu presiuni de lucru de 

până la 12 bari şi până la clasa 5 de 

calitate (vezi tabelul).

Aplicaţiile sistemului alpex la sistemele de 

aer comprimat includ racordurile la 

compresoare (în aval de separatoarele de 

apă/ulei), racordurile la diversele 

componente ale instalaţiei (filtre, 

uscătoare, vase de presiune etc.) şi 

racordurile la consumatori.
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9 Instalaţiile de încălzire radiantă

Generalităţi

  

Există câţiva parametri 

specifici importanţi care 

trebuie avuţi în vedere la 

proiectarea sistemelor de 

încălzire cu apă caldă prin podea, pentru 

a se asigura conformitatea construcţiei 

suprafeţelor de încălzire cu DIN EN 1264, 

Partea a 3-a.

Eficienţa se poate evalua cu ajutorul 

tabelelor sau se poate calcula mai precis 

prin proiectarea pe calculator. Calculul 

sarcinii termice standard a clădirilor, cf. 

DIN EN 12381 este necesar la 

proiectarea suprafeţei de încălzire.

Instalaţia de distribuţie a căldurii este 

dimensionată iar suprafaţa de încălzire 

încălzită astfel încât să respecte condiţiile, 

normele şi standardele tehnice aplicabile.

proiectare, unde apare ca valoare teoretică 

de prag.

Temperatura superficială a podelelor 

încălzite este un factor decisiv pentru 

randamentul sistemelor de încălzire prin 

pardoseală. Diferenţa dintre temperatura 

suprafeţei şi temperatura ambiantă a aerului 

influenţează fluxul de căldură de la 

pardoseală spre cameră.

Temperatura maximă admisă a suprafeţei 

pardoselii este specificată în DIN 1264, se 

bazează pe valorile fiziologice de 

suportabilitate şi trebuie respectată.

Temperatura

Suprafaţa pardoselii depinde de mai mulţi 

factori, cum ar fi căldura emanată, 

distanţele de instalare şi pierderile de 

căldură ale camerei. În ceea ce priveşte 

aspectele medicale şi fiziologice, 

încălzirea prin podea asigură o distribuţie 

optimă a căldurii şi un climat confortabil.

Diferenţa dintre suprafaţa medie a 

pardoselii şi cea a camerei, împreună cu 

curba caracteristică de bază stau la baza 

randamentului încălzirii prin podea. 

Temperatura maximă a suprafeţei este 

definită ca „densitatea de prag a fluxului 

de căldură“, specificată în DIN EN 1264, 

precum şi în tabelele şi graficele de 

Lista de control

– Tipul clădirii (rezidenţială, de birouri, 

hale etc.)

– Planul clădirii

– Planurile de construcţie (proiecţii 

orizontale, secţiuni transversale)

– Pereţii şi planşeele

– Temperatura ţintă a încăperii

– Tipul proiectat de pardoseală

– Temperatura dorită a fluxului de aer cald

– Tehnologia de distribuţie / reglare

Temperatura maximă a suprafeţei, 

cf. DIN EN 1264:

– 29°C în zona de locuit

– 35°C în zonele adiacente

– 33°C în băi

Temperaturile maxime ale 
suprafeţelor în încăperile 
cu podele încălzite
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10.1 Rezistenţa individuală

  

Coeficienţii de pierdere la elementele individuale de rezistenţă la fitingurile alpex-plus® /alpex-duo® /alpex L

La calcularea lungimilor echivalente de ţeavă s-a presupus un debit de 2 m/s.

Rezistenţa individuală

Coeficientul de pierdere  este presupus în fiecare caz ca fiind debitul volumetric (debitul parţial, indicat în diagramă cu simbolul „V“).ξ

Dimensiunea  d  x s [mm]a

Diametrul interior  d [mm]i  

16 x 2

12

20 x 2

16

26 x 3

20

32 x 3

26

40 x 3.5

33

50 x 4.0

42

63 x 4.5

54

75 x 5.0

65

Valoarea Zeta ξ 

lungime de ţeavă äL [m]

(-) / echivalent 
ξ       äL ξ       äL ξ       äL ξ        äL ξ        äL ξ        äL ξ        äL ξ        äL

Cot 90° 4.2    1.8 2.8    1.7 2.4    2.0 2.0    2.2 1.6    2.5 1.6    3.2 1.2    3.4 1.2    4.2

Cot 90° 1.5    1.3 1.2    1.4 1.2    1.8 0.8    1.6 0.8    2.2 0.8    2.8

Reducţie 1.8    0.8 1.3    0.8 1.0    0.8 0.8    0.9 0.7    1.1 0.6    1.2 0.5    1.3 0.5    1.7

Teu cu branşament 4.9    2.1 3.2    2.0 2.6    2.2 2.0    2.3 1.8    2.8 1.8    3.6 1.5    4.2 1.5    5.2

Teu cu trecere 1.9    0.8 1.0    0.6 0.8    0.7 0.6    0.7 0.5    0.8 0.5    1.0 0.4    1.1 0.4    1.4

Teu cu branşament 

în două direcţii
4.6    2.0 3.0    1.9 2.6    2.1 2.0    2.3 1.8    2.7 1.7    3.5 1.4    3.8 1.4    4.9

V

V

V

V

Pierderile de presiune din cauza 

rezistenţei elementelor individuale se pot 

calcula pe baza coeficienţilor de pierdere 

lungimile de ţeavă ale respectivelor secţiuni.ξ şi pe baza lungimilor de ţeavă ale 

fiecărui element de rezistenţă. Aceste 

echivalente sunt apoi adăugate la 

alpex System

62



Bazele de calcul pentru instalaţiile de apă potabilă

Proces simplificat de stabilire a diametrului interior al ţevii

10.2 Bazele de calcul pentru 
        instalaţiile de apă potabilă
 

  

Calculul instalaţiilor de apă potabilă se 

face pe baza DIN 198-3 „Instalaţii de 

alimentare cu apă potabilă; 

dimensionarea ţevilor“ Scopul calculării 

instalaţiei de apă potabilă este 

funcţionarea corespunzătoare a acesteia 

la un diametru economic al ţevii. Starea 

de igienă a instalaţiei de apă potabilă este 

ameliorată prin conţinutul scăzut de apă 

ale acestora, timpii scurţi de staţionare a 

apei şi schimbarea ei rapidă. Instalaţiile 

de circulare a apei se calculează conform 

– Proiectarea cu sistemul AutoCAD

– Proiectarea cu sistemul AutoCAD a 

instalaţiilor de ţevi

– Proiectarea 3-D în sistem AutoCAD

– Desene auxiliare funcţionale în AutoCAD 

(cuprinde toate simbolurile dendritelor)

– Operare completă prin AutoCAD

– Proiectare traseelor de ţeavă chiar fără 

CAD suplimentar

– Generator de desene pentru generarea 

rapidă a desenelor reţelelor de ţevi

– Fiabilitate demonstrată a proiectării 

modulelor dendritice

fişei DVGW W553 „Dimensionarea 

sistemelor de circulare ale instalaţiilor de 

încălzire centrală a apei potabile“.

Software-ul profiplan de proiectare 

tehnică (vezi pag. 75) oferă proiectanţilor 

posibilitate de a stabili întreaga 

funcţionalitate a instalaţiei, laolaltă cu 

proiectul grafic şi calculul proiectelor 

complexe de construcţii pentru instalaţiile 

de apă potabilă, pentru ape menajere, 

conexiuni de încălzire, de încălzire prin 

podea, de sarcină termică şi multe altele.

Generalităţi

Mai jos se dă o procedură care ajută la 

stabilirea cu uşurinţă a diametrului interior 

al ţevilor din instalaţiile standard. 

Procedura poate fi aplicată la toate 

clădirile care nu au dimensiuni peste 

medie.

Această înseamnă că această procedură 

simplificată este aplicabilă majorităţii 

clădirilor.

Procedura este valabilă atât pentru liniile 

de apă rece cât şi pentru cele de apă 

caldă.

Ţevile de circulare a apei calde

Ţevile de circulare a apei calde sunt supuse 

unor alte legi hidraulice şi nu pot fi 

dimensionate prin această metodă. Debitele 

din instalaţiile de circulare a apei calde 

trebuie calculate conform recomandărilor 

naţionale sau celor ale producătorului.

Alte calcule

Proiectanţii pot de asemenea stabili 

diametrele interioare ale ţevilor şi prin alte 

metode de calcul recunoscute pe plan 

naţional.
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Debitul proiectat V  este debitul unui 

anume robinet luat în calcul. El poate fi un 

debit minim (de ex. la supapele de 

scurgere, la robinetele cu restrictoare) sau 

poate fi mediu (de ex. la robinetele de 

amestecare sau la maşinile de spălat), pe 

baza valorii presiunii minime şi maxime.

Debitul proiectat V  , ca valoare medie, 

este calculat după formula (4):

Pentru valorile standard ale debitelor 

˙  
R

V̇ = 
R 

V̇ +V
min 0̇

2

  

*  Debitele proiectate pentru amestecarea apei iau în considerare 15°C pentru apa potabilă şi 60°C pentru apa potabilă încălzită.

** La robinetele fără aerator şi cu racord filetat pentru furtunuri, pierderea de presiune la furtun (de până în 10 m lungime) şi în dispozitivul conectat (de ex. o maşină de stropit iarba) 
creşte cu o valoare fixă la presiune minimă, cu 1,0 până la 1,5 bari.

 
 
***  Cu robinet cu şurub complet deschis

Notă: Robinetele şi dispozitivele neincluse în tabel dar de acelaşi tip, cu debite mai mari ori presiuni minime mai mari decât cele din tabel trebuie avute în vedere la stabilirea diametrului ţevii 
în funcţie de specificaţia producătorului.

 

Presiunea 

minimă, FL

 Tipul de robinet pentru apă potabilă Debitul de calcul pentru robinetele 

cu apă potabilă doar rece ori 

cu apă caldă şi rece (amestecată)*

  

 

    

   V̇ rece 
R

V̇ caldă
R 

V̇
R

bar   [l/s] [l/s] [l/s] 

0.5 Fără aerator**

Cu aerator

Duze pentru pulverizatoarele de curăţat 

Supapă de scurgere, cf. DIN 3265 Partea 1

Supapă de scurgere, cf. DIN 3265 Partea 1

Supapă de scurgere, cf. DIN 3265 Partea 1

Supapă de scurgere pentru pisoare

Maşini casnice de spălat vase

Maşini casnice de spălat rufe

Robinete combinate pentru 

cabine de duş

Căzi de baie

Chiuvete de bucătărie

Lavoare

Bideuri

Robinete combinate

Rezervor de toaletă cf. DIN 19542

Boiler electric pentru apă

 DN 15 – – 0.30

0.5 DN 20 – – 0.50

0.5 DN 25 – – 1.00

1.0 DN 10 – – 0.15

1.0 DN 15 – – 0.15

1.0 DN 15 0.10 0.10 0.20

1.2 DN 15 – – 0.70

1.2 DN 20 – – 1.00

0.4 DN 25 – – 1.00

1.0 DN 15 – – 0.30

1.0 DN 15 – – 0.15

1.0 DN 15 – – 0.25

 

1.0 DN 15 0.15 0.15 –

1.0 DN 15 0.15 0.15 –

1.0 DN 15 0.07 0.07 –

1.0 DN 15 0.07 0.07 –

1.0 DN 15 0.07 0.07 –

1.0 DN 20 0.30 0.30 –

0.5 DN 15 – – 0.13

1.0 DN 15 – – 0.10***

Presiuni şi debite proiectate minime, conform DIN 1988-3

Debite şi presiuni proiectate

10.2 Bazele de calcul pentru 
        instalaţiile de apă potabilă 

Tabelul cuprinde valorile standard pentru 

presiunea minimă a fitingurilor şi 

dispozitivelor obişnuite (vezi mai jos). În 

cazul fitingurilor sanitare speciale, buna 

funcţionare poate fi garantată la presiuni 

mai mari (de ex. un debit suficient pentru 

spălare). În aceste situaţii se vor lua în 

considerare specificaţiile producătorului.

proiectate pentru fitingurile şi dispozitivele 

obişnuite, vezi tabelul. În cazul fitingurilor 

şi dispozitivelor care nu sunt trecute în 

tabel şi pentru o stabilire a debitului în 

funcţie de marcă este nevoie de 

informaţiile puse la dispoziţie de 

producători.

Producătorul trebuie să precizeze 

presiunea minimă pe care o ia în calcul şi 

care asigură un debit adecvat funcţionării 

normale cu fitingul complet deschis.

˙  
R
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Tabel cu pierderile de presiune la instalaţiile de apă potabilă

Tabel cu pierderile de presiune în ţevile alpex, la o temperatură a fluidului de 10° C

Dimensiuni ale ţevii

Viteza de curgere 

16 x 2.0  20 x 2.0  26 x 3.0  32 x 3.0 

Debitul 

volumetric

Pierderea 

de presiune

Viteza volumet-

rică de curgere

 

 

v V̇ R V̇ R V̇ R V̇ R

[m/s] [l/s] [mbar/m] [l/s] [mbar/m] [l/s] [mbar/sm)] [l/s] [mbar/m] 

0.5 0.06     4.13 0.10 2.83                   0.16 2.12                    0.27   1.47

0.6 0.07     5.62 0.12 3.88                   0.19 2.89                    0.32  2.05                  

0.7 0.08     7.31 0.14 5.07                   0.22 3.78                    0.37  2.69                  

0.8 0.09     9.17 0.16  6.42                   0.25 4.78                    0.42  3.42                  

0.9 0.10   11.30 0.18 7.79                   0.28 5.91                    0.48  4.16                  

1.0 0.11   13.54 0.20 9.34                   0.31 7.12                    0.53  5.00                  

1.2 0.14   18.66 0.24  13.05                  0.38  9.75                    0.64 6.95                  

1.4 0.16                  24.58  0.28 17.09                  0.44 12.79                  0.74 9.12                  

1.6 0.18  31.25                  0.32 21.60                  0.50  16.19                  0.85 11.71

1.8 0.20  38.87                  0.36 26.42                  0.57  19.92                  0.96 14.45

2.0 0.23  46.49                  0.40 32.12                  0.63                     24.00 1.06 17.46

2.5 0.28  67.69                  0.50 47.45                  0.79  35.93                  1.33 26.08

3.0 0.34 93.73                   0.60  66.08                  0.94 49.27                  1.59 36.51

3.5 0.40 127.58 0.70  88.03                  1.10  66.44                  1.86 48.99

4.0 0.45 159.30 0.80 110.98 1.26  83.98                  2.12 62.14

4.5 0.51 200.77 0.90 137.93 1.41 105.28 2.39 77.09

5.0 0.57 239.54 1.01 167.94 1.57 127.47 2.65 93.25

Tabel cu pierderile de presiune în ţevile alpex, la o temperatură a fluidului de 10° C

40 x 3.5  50 x 4.0  63 x 4.5  75 x 5.0  

 

  

v V̇ R V̇ R V̇ R V̇ R

[m/s] [l/s] [mbar/m] [l/s] [mbar/m] [l/s] [mbar/sm)] [l/s] [mbar/sm)]  

0.5 0.43  1.09                  0.69  0.80   1.15   0.59                                              1.67 0.48

0.6 0.51  1.51                  0.83 1.11   1.37   0.81                                               1.99 0.66

0.7 0.60  1.95                  0.97 1.46   1.60   1.08                                               2.33 0.87

0.8 0.68 2.50                  1.11 1.86   1.83   1.37                                               2.66 1.10

0.9 0.77 3.07                  1.25 2.30   2.06   1.66                                               2.99 1.37

1.0 0.88 3.71                  1.39  2.80   2.29  2.04                                              3.34 1.65

1.2 1.03  5.17                  1.66 3.82   2.75   2.83                                               3.98 2.28

1.4 1.20  6.83                  1.94 5.09   3.21   3.76                                               4.66 3.01

1.6 1.37 8.57                  2.22  6.52   3.66   4.86                                              5.31 3.81

1.8 1.54 10.70 2.49  8.10   4.12   5.91                                              5.98 4.73

2.0 1.71 13.03 2.77  9.90   4.58   7.15                                              6.64 5.72

2.5 2.14 19.69 3.46 14.80  5.73                10.70 8.30 8.58

3.0 2.57 27.54 4.16 20.46  6.87                14.91 9.96 11.97

3.5 2.99 36.37 4.85 27.27               8.02  19.85 11.62 15.87

4.0 3.42 46.05 5.54 35.04  9.16                25.48 13.30 20.35

4.5 3.85 57.67 6.23 43.14 10.31 31.49 14.95 25.25

5.0 4.28 69.68 6.93 52.67 11.45 38.19 16.65 30.85

 

10.2 Bazele de calcul pentru 
        instalaţiile de apă potabilă

Pierderea 

de presiune

Pierderea 

de presiune

Pierderea 

de presiune

Viteza volumet-

rică de curgere

Viteza volumet-

rică de curgere

Dimensiuni ale ţevii

Viteza de curgere Viteza volumet-

rică de curgere

Pierderea 

de presiune

Pierderea 

de presiune

Pierderea 

de presiune

Viteza volumet-

rică de curgere

Viteza volumet-

rică de curgere

Viteza volumet-

rică de curgere

Pierderea 

de presiune
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Diagrama pierderilor de presiune, apă potabilă

Viteza de curgere Factorul de corecţie în funcţie de temperatură ϕ 
  

[v (m/s)] 10 [°C] 20 [°C] 30 [°C] 40 [°C] 50 [°C] 60 [°C] 70 [°C] 80 [°C] 90 [°C]  

0.5 1.0 0.93 0.88 0.83 0.79 0.76 0.73 0.71 0.68

1.0 1.0 0.94 0.89 0.84 0.81 0.78 0.76 0.73 0.71

2.0 1.0 0.94 0.90 0.86 0.84 0.81 0.79 0.77 0.75

3.0 1.0 0.95 0.91 0.88 0.86 0.83 0.81 0.80 0.78

4.0 1.0 0.95 0.92 0.89 0.87 0.85 0.83 0.82 0.80

5.0 1.0 0.96 0.93 0.90 0.88 0.86 0.84 0.83 0.82

6.0 1.0 0.96 0.93 0.91 0.89 0.87 0.86 0.84 0.83

Factorul de corecţie prin temperatură

0.1

0.04

1

10

100

[Pa/m]10

[mbar]
10 0 1,000 10,000 100,000

0.1 1.0 10 100 1,000

Pierderea de presiune în funcţie de lungime, R
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Viteza de curgere   v [m/s]

.

3x4.5
alpex L

50x4.0
alpex L

40x3.5
alpex L

32x3.0

26x3.0

20x
.0

16 x 2.0
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10.2 Bazele de calcul pentru 
        instalaţiile de apă potabilă



Ţeavă de racordare la radiator ≤ 0.3m/s

Ţeavă d  x s (mm)a 16 x 2 20 x 2 26 x 3 32 x 3

Debitul de masă  m (kg/h)     120     214     335     559

Randament termic  Q  (W) la   ΔT =   5KN     700   1.250   1.950   3.250

Randament termic  Q  (W)  ΔT = 10KN la    1.400   2.500   3.900   6.500

Randament termic  Q  (W) ΔT = 15KN la     2.100   3.750   5.850   9.750

Randament termic  Q  (W)  ΔT = 20KN la    2.800   5.000   7.800 13.000

Ţevi de distribuţie de la radiator ≤ 0.5m/s

16 x 2 20 x 2 26 x 3 32 x 3

    206     361     559     946

  1.200   2.100   3.250   5.500

  2.400   4.200   6.500 11.000

  3.600   6.300   9.750 16.500

  4.800   8.400 13.000 22.000

Coloane de încălzire de ridicare şi coborâre ≤ 1.0m/s

16 x 2 20 x 2 26 x 3 32 x 3

    404     710   1118   1892

  2.350   4.150   6.500 11.000

  4.700   8.300 13.000 22.000

  7.150 12.450 19.500 33.000

  9.400 16.500 26.000 44.000

  

Debitul de masă în circuitul de încălzire

   

 

Diferenţa de temperatură dintre alimentare şi retur

 Δ  ϑ =  - ϑ  ϑ  
v R  

 [K]

 

Pierderea totală de presiune în circuitul de încălzire

  Δ p  = R · l + Z +  Δ   p  
g v

 [Pa] 

Suma rezistenţelor individuale

2   Z = ∑ ζ · (v  ·ς )/2     [Pa]
2   Z = ∑ ζ · v  · 5  [mbar] 

(C = 1,163 Wh/ kgx K)ṁ  =
H

[kg/h]
⋅Q

HK

Recomandăm ca la proiectarea instalaţiei 

de ţevi să nu se depăşească următoarele 

valori standard ale debitelor:

Ţeavă de racordare la radiator ≤ 0,3m/s

Ţevi de distribuţie de la radiator ≤ 0,5m/s

Coloane de încălzire de ridicare şi 

coborâre < 1,0m/s.

Randamentul maxim de transfer de căldură 

   este dat în tabelul următor, avându-se 

în vedere viteza maximă de curgere permisă 

pentru ţeava respectivă, diferenţa de 

temperatură T şi dimensiunea ţevii  x s.

Q N

da

Tubulatura trebuie proiectată astfel încât 

viteza de curgere să scadă uniform de la 

boiler la radiatorul situat cel mai departe. 

Trebuie respectate valorile standard ale 

vitezei de curgere.

Valori în funcţionare

Ţeavă d  x s (mm)a

Debitul de masă  m (kg/h)

Randament termic  Q  (W) la   ΔT =   5KN

Randament termic  Q  (W) ΔT = 10KN  la   

Randament termic  Q  (W)  ΔT = 15KN  la  

Randament termic  Q  (W)  ΔT = 20KN  la  

Ţeavă d  x s (mm)a

Debitul de masă  m (kg/h)

Randament termic  Q  (W)  ΔT =   5KN  la  

Randament termic  Q  (W)  ΔT = 10KN  la  

Randament termic  Q  (W)  ΔT = 15KN  la  

Randament termic  Q  (W)  ΔT = 20KN  la  

Formule de calcul

(ϑ   - ϑ )   · C 
v R  
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Tabel cu pierderile de presiune în ţevile alpex, la diverse diferenţe de temperatură a fluidului (tm = 60°C)

  

Ţeavă de racord  (W)             20 x 2.0             26 x 3.0            32 x 3.0

m v R v R v R v R

20 K 15 K 10 K 5 K [kg/h] [m/s] [mbar/m] [m/s] [mbar/m] [m/s] [mbar/m] [m/s] [m/bar]

1000 750 500 250 43 0.11 0.24 - - - - - -

1200 900 600 300 51.6 0.13 0.33 - - - - - -

1400 1050 700 350 60.2 0.15 0.42 - - - - - -

1600 1200 800 400 68.8 0.17 0.52 - - - - - -

1800 1350 900 450 77.4 0.19 0.63 0.11 0.17 - - - -

2000 1500 1000 500 86 0.21 0.74 0.12 0.2 - - - -

2400 1800 1200 600 103.2 0.26 1.02 0.14 0.27 - - - -

2800 2100 1400 700 120.4 0.3 1.32 0.17 0.34 0.11 0.12 - -

3200 2400 1600 800 137.6 0.34 1.64 0.19 0.42 0.12 0.15 - -

3600 2700 1800 900 154.8 0.38 2.06 0.22 0.52 0.14 0.18 - -

4000 3000 2000 1000 172 0.43 2.39 0.24 0.62 0.15 0.21 - -

4400 3300 2200 1100 189.2 0.47 2.85 0.26 0.72 0.17 0.25 0.1 0.07

4800 3600 2400 1200 206.4 0.51 3.36 0.29 0.84 0.18 0.29 0.11 0.08

5200 3900 2600 1300 223.6 0.56 3.88 0.31 0.97 0.2 0.33 0.12 0.1

5600 4200 2800 1400 240.8 0.6 4.47 0.34 1.1 0.22 0.38 0.13 0.11

6000 4500 3000 1500 258 0.64 5.1 0.36 1.25 0.23 0.43 0.14 0.12

6400 4800 3200 1600 275.2 0.68 5.74 0.38 1.4 0.25 0.48 0.15 0.14

6800 5100 3400 1700 292.4 0.73 6.31 0.41 1.56 0.26 0.53 0.15 0.15

7200 5400 3600 1800 309.6 0.77 6.93 0.43 1.74 0.28 0.58 0.16 0.17

7600 5700 3800 1900 326.8 0.81 7.63 0.46 1.92 0.29 0.64 0.17 0.18

8000 6000 4000 2000 344 0.86 8.4 0.48 2.11 0.31 0.7 0.18 0.2

8400 6300 4200 2100 361.2 0.9 9.19 0.51 2.24 0.32 0.77 0.19 0.22

8800 6600 4400 2200 378.4 0.94 10.02 0.53 2.45 0.34 0.84 0.2 0.24

9200 6900 4600 2300 395.6 0.98 10.83 0.55 2.65 0.35 0.91 0.21 0.28

9600 7200 4800 2400 412.8 1.03 11.66 0.58 2.87 0.37 0.98 0.22 0.28

10000 7500 5000 2500 430 - - 0.6 3.07 0.38 1.06 0.23 0.3

10500 7875 5250 2625 451.5 - - 0.63 3.32 0.4 1.14 0.24 0.33

11000 8250 5500 2750 473 - - 0.66 3.61 0.42 1.24 0.25 0.36

11500 8625 5750 2875 494.5 - - 0.69 3.91 0.44 1.35 0.26 0.39

12000 9000 6000 3000 516 - - 0.72 4.23 0.46 1.45 0.27 0.42

12500 9375 6250 3125 537.5 - - 0.75 4.53 0.48 1.55 0.28 0.45

13000 9750 6500 3250 559 - - 0.78 4.87 0.5 1.66 0.3 0.48

14000 10500 7000 3500 602 - - 0.84 5.49 0.54 1.89 0.32 0.54

15000 11250 7500 3750 645 - - 0.9 6.25 0.58 2.15 0.34 0.61

16000 12000 8000 4000 688 - - 0.96 7 0.62 2.42 0.36 0.68

17000 12750 8500 4250 731 - - 1.02 7.84 0.65 2.65 0.39 0.75

18000 13500 9000 4500 774 - - - - 0.69 2.95 0.41 0.84

19000 14250 9500 4750 817 - - - - 0.73 3.26 0.43 0.92

20000 15000 10000 5000 860 - - - - 0.77 3.58 0.46 1.02

22000 16500 11000 5500 946 - - - - 0.85 4.27 0.5 1.21

24000 18000 12000 6000 1032 - - - - 0.92 4.97 0.56 1.41

26000 19500 13000 6500 1118 - - - - 1 5.71 0.59 1.62

28000 21000 14000 7000 1204 - - - - - - 0.64 1.86

30000 22500 15000 7500 1290 - - - - - - 0.68 2.12

32000 24000 16000 8000 1376 - - - - - - 0.73 2.39

34000 25500 17000 8500 1462 - - - - - - 0.77 2.65

36000 27000 18000 9000 1548 - - - - - - 0.82 2.92

38000 28500 19000 9500 1634 - - - - - - 0.87 3.21

40000 30000 20000 10000 1720 - - - - - - 0.91 3.53

42000 31500 21000 10500 1806 - - - - - - 0.96 3.86

44000 33000 22000 11000 1892 - - - - - - 1 4.18

 16 x 2.0Debitul de masă

Diferenţa de temperatură
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Tabel cu pierderile de presiune în ţevile alpex, la diverse diferenţe de temperatură a fluidului (tm = 60°C)

50 x 4.0 63 x 4.5 75 x 5.0

R v R v R v R

20 K 15 K 10 K 5 K [kg/h] [m/s] [mbar/m] [m/s] [mbar/m] [m/s] [mbar/m] [m/s] [mbar/m]

20000 15000 10000 5000 860 0.28 0.32 0.17 0.1 0.11 0.03

22000 16500 11000 5500 946 0.31 0.38 0.19 0.12 0.12 0.04

24000 18000 12000 6000 1032 0.34 0.45 0.21 0.14 0.13 0.04

26000 19500 13000 6500 1118 0.37 0.52 0.23 0.16 0.14 0.05

28000 21000 14000 7000 1204 0.4 0.59 0.24 0.18 0.15 0.06

30000 22500 15000 7500 1290 0.42 0.67 0.26 0.21 0.16 0.06

32000 24000 16000 8000 1376 0.45 0.75 0.28 0.24 0.17 0.07

34000 25500 17000 8500 1462 0.48 0.84 0.3 0.26 0.18 0.08

36000 27000 18000 9000 1548 0.51 0.93 0.31 0.29 0.19 0.09

38000 28500 19000 9500 1634 0.54 1.02 0.33 0.32 0.2 0.09

40000 30000 20000 10000 1720 0.57 1.11 0.35 0.35 0.21 0.1

42000 31500 21000 10500 1806 0.59 1.21 0.37 0.38 0.22 0.11

44000 33000 22000 11000 1892 0.62 1.32 0.38 0.41 0.23 0.12

46000 34500 23000 11500 1978 0.65 1.43 0.4 0.45 0.24 0.13

48000 36000 24000 12000 2064 0.68 1.54 0.42 0.48 0.25 0.14

50000 37500 25000 12500 2150 0.71 1.66 0.44 0.52 0.26 0.15

52000 39000 26000 13000 2236 0.74 1.78 0.45 0.56 0.27 0.16

54000 40500 27000 13500 2322 0.76 1.91 0.47 0.6 0.29 0.18

56000 42000 28000 14000 2408 0.79 2.04 0.49 0.63 0.3 0.19

58000 43500 29000 14500 2494 0.82 2.16 0.51 0.67 0.31 0.2

60000 45000 30000 15000 2580 0.85 2.29 0.52 0.72 0.32 0.21

62000 46500 31000 15500 2666 0.88 2.43 0.54 0.76 0.33 0.23

64000 48000 32000 16000 2752 0.9 2.46 0.56 0.81 0.34 0.24

66000 49500 33000 16500 2838 0.93 2.61 0.58 0.85 0.35 0.25

68000 51000 34000 17000 2924 0.96 2.77 0.59 0.9 0.36 0.27

70000 52500 35000 17500 3010 0.99 2.94 0.61 0.95 0.37 0.28

72000 54000 36000 18000 3096 1.02 3.11 0.63 1.01 0.38 0.29

76000 57000 38000 19000 3268 - - 0.66 1.11 0.4 0.33

80000 60000 40000 20000 3440 - - 0.7 1.23 0.42 0.36

84000 63000 42000 21000 3612 - - 0.73 1.35 0.44 0.4

88000 66000 44000 22000 3784 - - 0.77 1.47 0.46 0.44

92000 69000 46000 23000 3956 - - 0.8 1.59 0.49 0.47

96000 72000 48000 24000 4128 - - 0.84 1.72 0.51 0.51

100000 75000 50000 25000 4300 - - 0.87 1.84 0.53 0.55

104000 78000 52000 26000 4472 - - 0.91 1.98 0.55 0.59

108000 81000 54000 27000 4644 - - 0.94 2.11 0.57 0.63

112000 84000 56000 28000 4816 - - 0.98 2.25 0.59 0.67

116000 87000 58000 29000 4988 - - 1.01 2.39 0.61 0.71 0.41 0.27

120000 90000 60000 30000 5160 - - - - 0.63 0.73 0.43 0.29

130000 97500 65000 32500 5590 - - - - 0.69 0.86 0.47 0.33

140000 105000 70000 35000 6020 - - - - 0.74 0.98 0.50 0.38

150000 112500 75000 37500 6450 - - - - 0.79 1.12 0.54 0.43

160000 120000 80000 40000 6880 - - - - 0.84 1.27 0.58 0.49

170000 127500 85000 42500 7310 - - - - 0.89 1.41 0.61 0.54

180000 135000 90000 45000 7740 - - - - 0.95 1.55 0.65 0.60

190000 142500 95000 47500 8170 - - - - 1.00 1.72 0.68 0.66

200000 150000 100000 50000 8600 - - - - 1.05 1.85 0.72 0.73

220000 165000 110000 55000 9460 - - - - 1.15 2.2 0.79 0.87

240000 180000 120000 60000 10320 - - - - 1.25 2.58 0.86 1.02

260000 195000 130000 65000 11180 - - - - 1.35 2.98 0.94 1.18

280000 210000 140000 70000 12040 - - - - 1.46 3.42 1.01 1.34

320000 240000 160000 80000 13760 - - - - - - 1.15 1.72

360000 270000 180000 90000 15480 - - - - - - 1.29 2.13

400000 300000 200000 100000 17200 - - - - - - 1.44 2.59

440000 330000 220000 110000 18920 - - - - - - 1.58 3.09

480000 360000 240000 120000 20640 - - - - - - 1.73 3.62

520000 390000 260000 130000 22360 - - - - - - 1.87 4.19

560000 420000 280000 140000 24080 - - - - - - 2.02 4.82

  

40 x 3.5Ţeavă de racord  (W) Debitul de 

masăDiferenţa de temperatură
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Diagrama pierderilor de presiune, instalaţii de încălzire

Pierderea de presiune în funcţie de lungime R  [Pa/m]
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Proiectarea

Instalaţiile de încălzire 

radiantă se calculează pe 

baza curbei caracteristice, 

conform DIN 1264, Partea a 2-a şi pe 

baza necesarului standard de încălzire 

folosit la calculul sarcinii termice, cf. DIN 

EN 12831. Pentru proiectare, se aplică 

condiţiile obligatorii din Ordonanţa

privind economia de energie (EnEV) şi din 

EN 1264. În cazul tavanelor care vin în 

contact cu aerul din exterior de până la -

15°C, izolaţia termică minimă va fi R  = 

2.00m  K/W.

În cazul planşeelor de la subsoluri, al 

podelelor care se învecinează cu încăperi 

neîncălzite sau încălzite neregulat şi al 

podelelor care vin în contact cu solul, 

izolaţia termică minimă = 1.25m² K/W.

În cazul planşeelor care separă 

λ¸Β

²

R  
λ¸Β

Distanţe recomandate la instalaţii: Baie sau 

toaletă cu duş şi 24°C -VA 100; bucătării, 

camere pentru copii, camere de zi etc. şi 

20°C-VA 150/200 

Distanţierele instalaţiilor nu vor depăşi 

VA250, şi acestea fiind utilizate numai în 

situaţii excepţionale, pentru a se împiedica 

formarea de zone reci importante pe 

suprafeţe. În bucătării, se va instala VA 200 

şi sub elementele acestora.

Distribuitorul circuitului de încălzire trebuie 

amplasat cât mai central posibil în cadrul 

clădirii/zonei pentru a permite o lungime cât 

mai mică a ţevilor de racord. Dacă lângă 

distribuitor există o mare densitate de ţevi, 

se va pune un strat de spumă de polietilenă 

care să împiedice depăşirea temperaturii 

dorite la suprafaţă.

apartamente şi se învecinează cu camere 

încălzite, rezistenţa termică minimă a 

izolaţiei termice va fi = 0.75m K/W.

Sistemele de încălzire prin podea a 

clădirilor rezidenţiale iau în considerare 

solul cel mai nefavorabil, dar încă permis, 

cu  = 0.10m K/W. Noi nu putem avea 

niciun control asupra modului de 

construcţie a podelei, nici asupra utilizării 

ei ulterioare. Dacă ulterior se instalează 

mochetă sau parchet, se va putea obţine 

o temperatură suficientă numai prin 

creşterea temperaturii apei de încălzire. 

Dat fiind că eficienţa sistemelor de 

încălzire de joasă temperatură este mai 

mică, trebuie avute în vedere şi proiecte 

la care rezistenţa termică este  = 

0.15m K/W şi puse în practică, dacă este 

necesar.

R  ² 
λ¸Β

R  ² 
λ¸Β

R
λ¸Β

² 

 Notă:

 Notă: Pentru o proiectare rapidă:

> Se selectează necesarul de încălzire în camera cel mai prost situată

> Se selectează dimensiunea ţevilor 14 x 2; 16 x 2

 = 250 mbari ca pierdere max. de presiune la un circuit de încălzire, inclusiv în ţevile de racord (10m)

> Lungimea max. a circuitului de încălzire = 120m, inclusiv ţevile de racord (2 x 5m)

> 45 mm acoperirea ţevilor cu şapă – standard

> 0.75m² K/W reprezintă necesarul minim de izolaţie la acelaşi tip de încălzire

> R = 0.10m² K/W la 6 mm grosime de covor

> Se selectează 45°C ca temperatură de proiectare

> p  
max.

Reţeaua [mm] 50 100 150 200 250 300

Necesarul de ţevi m/m²  [m] 20  10 6.7  5   4  3.4

05
,0

0

  
10.4 Bazele de calcul pentru instalaţiile 
        de încălzire radiantă
 

Proiectarea

Necesarul de ţevi în m/m²
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Tabel de randamente la ţevi de 14 x 2 mm - şapa de ciment: acoperire 45 mm 

- conductivitatea termică 1,2 W/mK
2R  = 0.00m  x k/W

λB
Pardoseli ceramice - dale, piatră naturală

Temperatura 

fluidului 

de încălzire

Temperatura 

încăperii

Fluxul de căldură q şi temperatura maximă a suprafeţei pardoselii υ Fm max. la

T = 300mm T = 250mm T = 200mm T = 150mm T = 100mm

[°C] [°C]
q

2[W/m ]
υF
[°C]

q
2[W/m ]

υF
[°C]

q
2[W/m ]

υF
[°C]

q
2[W/m ]

υF
[°C]

q
2[W/m ]

υF
[°C]

30 15 53 20 61 21 71 22 82 23 95 24

20 35 23 40 24 47 25 54 25 62 26

24 20 26 23 26 27 27 31 27 37 28

35 15 71 22 82 23 94 24 110 25 127 26

20 53 25 62 26 71 27 82 28 95 29

24 39 28 45 28 52 29 60 30 70 31

40 15 90 23 103 24 118 25 137 27 160 29

20 71 27 82 28 94 29 110 30 128 31

24 57 30 66 30 76 31 88 32 102 33

45 15 107 25 123 26 142 27 164 29 192 31

20 90 28 103 29 118 30 137 32 160 34

24 75 31 86 32 99 33 115 34 134 36

50 15 125 26 144 28 165 29 192 31 224 34

20 107 30 123 31 142 32 164 34 192 36

24 93 33 107 34 123 35 142 36 166 38

55 15 143 28 164 29 189 31 219 33 256 36

20 125 31 144 33 165 34 192 36 224 39

24 111 34 127 35 146 37 170 39 198 41

2R  = 0.10m  x k/W
B

Mochetă de 6 mm sau parchet de 10 mm

Fluxul de căldură q şi temperatura maximă a suprafeţei pardoselii υ Fm max. la

T = 300mm T = 250mm T = 200mm T = 150mm T = 100mm

[°C] [°C]
q

2[W/m ]
F
[°C]

q
2[W/m ]

F
[°C]

q
2[W/m ]

F
[°C]

q
2[W/m ]

F
[°C]

q
2[W/m ]

F
[°C]

30 15 37 19 40 19 45 19 50 20 55 20

20 24 23 26 23 29 23 33 23 36 24

24 14 26 15 26 17 26 19 26 21 26

35 15 49 20 54 20 60 21 66 21 74 22

20 36 24 40 24 45 24 50 25 55 25

24 26 27 30 27 32 27 36 28 40 28

40 15 61 21 68 21 75 22 83 23 92 24

20 49 25 54 25 60 26 66 26 74 27

24 39 28 43 28 48 29 53 29 59 30

45 15 73 22 82 23 90 23 100 24 111 25

20 61 26 68 26 75 27 83 28 92 29

24 51 29 57 30 63 30 70 31 77 31

50 15 86 23 95 24 105 25 117 26 130 27

20 73 27 81 28 90 28 100 29 111 30

24 63 30 71 31 78 31 87 32 96 33

55 15 98 24 109 25 120 26 134 27 148 28

20 86 28 95 29 104 30 116 31 130 32

24 76 31 84 32 92 33 102 33 114

 
10.4 Bazele de calcul pentru instalaţiile 
        de încălzire radiantă

Temperatura 

fluidului 

de încălzire

Temperatura 

încăperii
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2R  = 0.00 m  x k/W
λB

T = 300mm T = 250mm T = 200mm T = 150mm T = 100mm

[°C] [°C]
q

2[W/m ]
υF
[°C]

q
2[W/m ]

υF
[°C]

q
2[W/m ]

υF
[°C]

q
2[W/m ]

υF
[°C]

q
2[W/m ]

υF
[°C]

30 15 54 20 62 21 72 22 83 23 96 24

20 36 24 42 24 48 25 55 25 64 26

24 22 26 25 27 29 27 33 27 39 28

35 15 72 22 83 23 96 24 111 25 129 26

20 54 25 62 26 72 27 83 28 96 29

24 40 28 46 28 53 29 61 30 71 31

40 15 91 23 104 24 120 26 139 27 161 29

20 72 27 83 28 96 29 111 30 129 31

24 58 29 67 30 77 31 89 32 103 33

45 15 109 25 125 26 144 28 166 29 193 31

20 91 28 104 29 120 31 139 32 161 34

24 76 31 87 32 101 33 116 34 135 36

50 15 127 26 146 28 168 29 194 31 225 34

20 109 30 125 31 144 33 166 34 193 36

24 94 33 108 34 125 35 144 37 167 38

55 15 145 28 166 29 192 31 222 34 257 36

20 127 31 146 33 168 34 194 36 225 39

24 112 34 129 35 149 37 172 39 199 41

2R  = 0.10m  x k/W
λB

Mochetă de 6 mm sau parchet de 10 mm

Fluxul de căldură q şi temperatura maximă a suprafeţei pardoselii υ Fm max. la

T = 300mm T = 250mm T = 200mm T = 150mm T = 100mm

[°C] [C]
q

2[W/m ]
υF
[°C]

q
2[W/m ]

υF
[°C]

q
2[W/m ]

υF
[°C]

q
2[W/m ]

υF
[°C]

q
2[W/m ]

υF
[°C]

30 15 37 19 41 19 46 19 51 20 56 20

20 25 23 28 23 30 23 34 23 37 24

24 15 26 17 26 18 26 20 26 22 26

35 15 50 20 55 20 61 21 67 21 75 22

20 37 24 41 24 46 24 51 25 56 25

24 27 27 30 27 33 27 37 28 41 28

40 15 62 21 69 21 76 22 84 23 94 23

20 50 25 55 25 61 26 67 26 75 27

24 40 28 44 28 49 29 54 29 60 30

45 15 74 22 83 23 91 23 101 24 112 25

20 62 26 69 26 76 27 84 28 94 28

24 52 29 58 29 64 30 71 31 79 31

50 15 87 23 96 24 106 25 118 25 131 26

20 74 27 83 28 91 28 101 29 112 30

24 64 30 72 31 79 31 88 32 97 33

55 15 99 24 110 25 122 26 135 27 150 28

20 87 28 96 29 106 30 118 30 131 31

24 77 31 85 32 94 33 104 33 116 34

Tabel de randamente la ţevi de 16 x 2 mm - şapa de ciment: acoperire 45 mm 

- conductivitatea termică 1,2 W/mK

10.4 Bazele de calcul pentru instalaţiile 
        de încălzire radiantă
 

Temperatura 

fluidului 

de încălzire

Temperatura 

încăperii

Pardoseli ceramice - dale, piatră naturală

Fluxul de căldură q şi temperatura maximă a suprafeţei pardoselii υ Fm max. la

Temperatura 

fluidului 

de încălzire

Temperatura 

încăperii
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10.5 Timpul de instalare

 

 

 

    1.8 min./racord

 

 

1.6 min./racord

Fixarea ţevilor alpex

Alinierea, găurirea, introducerea în diblurile de prindere

       0.3 min./buc

Montarea ţevilor alpex

Inclusiv fixarea

 

 0.3 min./metru

Îndoirea ţevilor alpex

Măsurarea, îndoirea, tăierea la lungime şi tăierea 

învelitoarei de protecţie sau a izolaţiei şi instalarea pe poziţie

 

 0.75 min./buc.

Racordarea ţevilor alpex

Calibrarea şi debavurarea ţevilor alpex, 

introducerea lor în racord, strângerea

 

 

 0.25 min./buc.

Montarea teurilor alpex

Tăierea ţevilor alpex şi a învelitoarei de protecţie, 

calibrarea şi debavurarea ţevilor alpex, introducerea 

lor în racord, strângerea 

0.9 min./buc.

Montarea coturilor alpex de 90°

Tăierea ţevilor alpex şi a învelitoarei de protecţie, 

calibrarea şi debavurarea ţevilor alpex, 

introducerea lor în racord, strângerea 0.6 min./buc.

Instalarea completă a trusei alpex de racord pentru apa caldă

Cuprinde următoarele: Placa montată pe perete, inclusiv şuruburile 

de prindere a cotului montat pe perete, două coturi montate 

pe perete şi două elemente de protecţie fonică ale cotului 

montat pe perete

2.0 min./trusă

Etanşarea filetelor adaptoarelor alpex

Învelirea filetului, perierea, aplicarea agentului de etanşare

             0.5 min./trusă

Racordurile alpex la distribuitor sau calorifer

Măsurarea, tăierea învelitorilor de protecţie şi a ţevilor alpex, 

calibrarea, debavurarea şi strângerea la fitingurile distribuitorului, 

prinderea cu şuruburi de distribuitor sau calorifer

 

1.1 min./racord

 

Alinierea dulapurilor distribuitoarelor încorporate

şi prinderea cu şuruburi

               12.0 min./distribuitor

Distribuitoare alpex în dulapuri

montarea

            6.0 min./distribuitor

Dim. ţevii 16 x 2.0  20 x 2.0  26 x 3.0 32 x 3.0

f 1.0  1.1 1.2 1.3

Dim. ţevii 40 x 3.5  50 x 4.0  63 x 4.5 75 x 5.0 

f 1.4  1.5 1.6 2.0 

Timpii specificaţi de pozare şi instalare nu constituie valori 

standard obligatorii (dat fiind că depind de situaţia concretă de 

instalare) şi nu includ timpii de pregătire şi aranjare!

  

Durata de instalare a ţevilor de încălzire şi de apă potabilă

Instalarea teurilor de racord ale caloriferelor

Măsurarea, tăierea fitingurilor, tăierea ţevilor alpex şi 

a învelitoarei de protecţie, calibrarea şi debavurarea 

ţevilor alpex, strângerea şi fixarea fitingurilor cu strângere 

pe calorifer

Instalarea teurilor de racord ale caloriferelor

Măsurarea, tăierea fitingurilor, tăierea ţevilor alpex şi 

a învelitoarei de protecţie, calibrarea şi debavurarea 

ţevilor alpex, strângerea şi fixarea fitingurilor cu strângere 

pe calorifer

Factorul de timp „f“ dependent de dimensiune, 

pentru specificaţiile de mai sus:
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11.1 Vedere generală a conturului F-TH-B

alpex-duo® – Se poate strânge cu profilurile F-TH-B

Producător Sisteme de strângere

Dim. 16, 20, 26, 32

Fränkische Rohrwerke alpex-duo

Profil de strângere TH Dim. 16, 20, 26, 32

APE

Bonomi
Comap

Comisa

Dalpex
Dia Norm

DIWAflex systems

Fränkische Rohrwerke
Gabo Systemtechnik
Giacomini 

Henco
Herz

IPA

IPALPEX
PipeLife

Purmo

Schütz EHT
TIEMME

Raccordi a pressare

TURBO Press
SKINPress

Evo Press

Laser Multi Dalpex
HKS Sitec Press

Press-System

alpex-duo
Press-Systeme
GiacoFlex, GiacoTherm

Press-Systeme
pipe fix

IPANA-Press

Presssystem
Radopress

HKS Sitec Press

Ropress

(până la Dim 26!)

Profil de strângere B Dim. 16, 20, 26, 32

BEGETUB E/IVAR

Fränkische Rohrwerke

alpex-duo

Apex
alpex-duo

La cerere se pot livra sisteme suplimentare!

Profil F

Profil TH

Profil B

Profil de strângere F 

COBRAPRESS

(până la Dim 26!)

(până la Dim 26!)

(până la Dim 26!)
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11.2 Lista de compatibilităţi

Lista de compatibilităţi pentru uneltele hidraulice de strângere aprobate

  Notă:        Se pot face modificări fără înştiinţare prealabilă. Actualizările se pot găsi la www.fraenkische-haustechnik.com.

Se vor folosi fălci de strângere alpex, dim. 40 - 50 - 63 -75mm cu profil F doar pentru strângerea sistemului de instalaţii FRÄNKISCHE alpex L. Fălcile de strângere sunt 

adecvate pentru uneltele obişnuite de strângere. Pentru realizarea unui racord corect şi a unei strângeri corecte este necesară o forţă constantă de forfecare de 32 kN.

Uneltele şi fălcile de strângere trebuie întreţinute regulat de către un reprezentant autorizat sau direct de către producător, în conformitate cu specificaţiile producătorului.

Klauke mini MAP1
MAP2L

9,6 V
18 V

Notă: sunt necesare 
fălci de strângere speciale!

NU
NU

NU
NU

Novopress Presskid
AFP 101

12 V
9,6 V

” NU
NU

NU
NU

Viega Picco
Pressgun Pico

14,4 V
14,4 V

” NU
NU

NU
NU

RIDGID RP 100-B Compact
RP 210-B

14,4 V
18 V

” NU
NU

NU
NU

REMS Mini Press ACC 12 V ” NU NU

Rothenberger Compact 12 V ” NU NU

Producător 

sau marcă

Tipul/denumirea/anul Alimentare 

de la reţea 

sau cu baterii 

Falcă de strângere sau falcă 

de bază/inserţii interschimbabile 

Falcă 

de strângere 

16 - 20 - 26 - 32 40 - 50 - 63 75

profil F-, TH-, B profil F profil F

Novopress ACO 1
ACO 201
AFP 201
ECO 1
ECO 201
EFP 1
EFP 201
EFP 2 up Seria nr. 30.001 – 1996

12 V
12 V
12 V

230 V
230 V
230 V
230 V
230 V

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

NU 
X
X

NU 
X

NU 
X

NU 

Geberit  PWH 75 (cutie albastră până la 1996) 230 V X X NU

Viega
sau
Nussbaum

Pressgun 4 B
Pressgun 4 E
PT3 - AH
PT3 - EH
Tipul 2 Seria nr. 96509001 – 1996

12 V
230 V
12 V

230 V
230 V

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

NU

REMS Akku Press 
Akku Press ACC
Power Press E 
Power Press 2000
Power Press ACC

12 V
12 V

230 V
230 V
230 V

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Roller Multi Press / Multi Press ACC
Uni Press E / Uni Press 2000
Uni Press ACC

12 V
230 V
230 V

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Klauke UAP2
UAP3L
UAP4L
UNP2
UP2 EL 14
HPU 2

12 V
18 V
18 V

230 V
230 V
Hydr.

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

NU
X

X
X
X
X

NU
X

Rothenberger Romax Pressliner 
Romax Pressliner ECO
Romax AC ECO
Vario-Press 1000 APC

12 V
12 V

230 V
230 V

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

CLASEN Akku-Presshandy APH 14,4 V X X X

RIDGID Presstool RP 10-B
RP-300 B
Presstool RP 10-S
RP 300 C

12 V
18 V

230 V
230 V

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Falcă 

de strângere 
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CU

5 cm

DIM Nr. comandă

16/20/26/32 79002250

Dimensiunile ţevii alpex Lungimea L (mm)

16 x 2.0

20 x 2.0

26 x 3.0

32 x 3.0

40 x 3.5

50 x 4.0

63 x 4.5

  60mm

  60mm

  70mm

  80mm

100mm

110mm

120mm

75 x 5.0 150mm
L

DIM Nr. comandă

16/20/26/32 79002213

DIM Nr. comandă

14 – 40 79000225

14 – 75 79000228

DIM Nr. comandă

40 79040218

50 79050218

DIM Nr. comandă

63 79060218

75  79075218

Disc de tăiere 
de rezervă

14 – 40 79000227

14 – 75 79000229

Pregătirea generală a ţevilor

Nr. comandă

alpex System

7711.3 Instalarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire

Lungimile minime de tăiere



  

11.3 Instalarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire

Dim. ale ţevii A B C 

[mm] [mm]   [mm] [mm] 

16 x 2.0 31 30 77

20 x 2.0 31 30 77

26 x 3.0 31 34 90

32 x 3.0 31 52 90

Dim. ale ţevii  A C 

[mm]  [mm]  [mm] 

16 x 2.0  21 48

20 x 2.0  21 50

26 x 3.0  26 77

32 x 3.0  28 77

A

B

C

A

C

C

DIM Nr. comandă

16 79016600

20 79020600

26 79026600

32 79032600

Strângerea cu fălci de strângere, 16 - 32 mm

Fălcile se aşează întotdeauna la mijlocul 

manşonului de strângere.

alpex System

78



Dim. ale ţevii  A B  

[mm]  [mm] [mm] 

40 x 3.5  80 130

50 x 4.0  90 140

63 x 4.5  110 160

75 x 5.0  170  230

A

A B A B B

A

DIM Nr. comandă

40 79040500

50 79050500

63 79063500

75 

11.3 Instalarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire

Strângerea cu fălci de strângere, 40 - 75 mm

Fălcile se aşează întotdeauna la mijlocul 

manşonului de strângere.

79075500
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Instrucţiuni de instalare ale fitingurilor cu alunecare (alpex-plus) dim. 16 şi 20 mm

5 cm

▲

x = 21 mm    O 16 x 2 mm

x = 24 mm    O 20 x 2 mm

▲

▲

▲

X

▲

Racordarea

Deconectare

DIM Nr. comandă

16/20/26/32 79002250

DIM Nr. comandă

16/20/26/32 79002213

DIM Nr. comandă

16 mm 88316900

20 mm 88320900

11.3 Instalarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire
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Înlocuirea teurilor / repararea cuplajelor - profil F

 250 mm

130 mm

 Notă:        Fitingurile se pot strânge doar cu profilul F

DIM Nr. comandă

26 mm 86726102

32 mm 86732102

11.3 Instalarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire
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Izolarea fonică a ţevilor pentru apă potabilă

DIM Nr. comandă

16 x 1/2“ – 35 86816720

20 x 1/2“ – 35 86820720

20 x 3/4“ – 35 86820723

26 x 3/4“ – 35 86826720

16 x 1/2“ – 52 86816722

16 x 1/2“ – 78 86816721

20 x 1/2“ – 78 86820721

Cot montat pe perete

Cot dublu montat pe perete

DIM Nr. comandă

1/2“ – 35 84916215

3/4“ – 35 84926215

1/2“ – 78 85916211

DIM Nr. comandă

16 x 1/2“ – 36 86816749

20 x 1/2“ – 36 86820749

DIM Nr. comandă

1/2“ – 36 84916216

11.3 Instalarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire
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Dublu teu

DIM Nr. comandă

16/16/16 86816399

20/16/16 86820338

20/16/20 86820339

20/20/16 86820358

20/20/20 86820359

DIM Nr. comandă

16/20 85900300

11.3 Instalarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire
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2
6

 c
m

/3
1

cm

18 cm 11 cm

5 cm

alpex

5 cm

> 4 - 6 bar

60 min

DIM Nr. comandă

16 x 2 – 260 75900401

16 x 2 – 310 75900402

DIM Nr. comandă

12-20 79000220

Lamă de rezervă

DIM Nr. comandă

16 x 2,0-G3/4 74816103

11.3 Instalarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire

Bloc de racordare a caloriferului

79000221
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Racord la plintă cu trusa de racordare a caloriferului

500 mm

130

78

126

98

20
mm

DIM Nr. comandă

16-G1/2-16 86816705

20-G1/2-20 86820705

DIM Nr. comandă

16-G1/2-20 86816702

20-G1/2-16 86820702

DIM Nr. comandă

16-G1/2 dreapta 86816703

20-G1/2 stânga 86816704

DIM Nr. comandă

15 74815200

DIM Nr. comandă

15 74815201

11.3 Instalarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire
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10mm

50mm

DIM Nr. comandă

16 – 330mm 86816733

20 – 330mm 86820733

DIM Nr. comandă

16 – 330mm 86816753

20 – 330mm 86820753

DIM Nr. comandă

16/20 85900100

 11.3 Instalarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire

Izolarea fonică a ţevilor de calorifer

Racord de calorifer
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Instalarea ţevilor alpex cu învelitoare de protecţie sau a ţevilor alpex pre-izolate

100
cm

100
cm

100
cm

DIM Nr. comandă

16 – 20 simplu 75912114

16 – 20 dublu    75912115

DIM Nr. comandă

16 x 2 roşu 

16 x 2 albastru

20 x 2 roşu 

20 x 2 albastru

DIM Nr. comandă

16 x 2 negru 77116200

20 x 2 negru 77120200

DIM Nr. comandă

16 x 2  86216204

20 x 2 86220204

DIM Nr. comandă

16 x 2  86216207

20 x 2 86220207

Învelitoare de
protecţie

Pre-izolaţie
9mm

Pre-izolaţie 
13mm

11.3 Instalarea ţevilor de apă potabilă şi de încălzire

86116200

86116201

86120200

86120201
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B U I L D I N G  T E C H N O L O G Y

Faza de construcţie:

Client (reprezentat prin):

pentru instalaţiile alpex-plus® de încălzire şi de apă potabilă (16, 20),
alpex-duo® (16, 20, 26, 32) şi alpex L (40, 50, 63, 75)

Diferenţele mari de temperatură (de cel puţin 10 K) dintre temperatura ambiantă şi temperatura apei impun o perioadă de aşteptare 
de 30 de minute pentru egalizarea temperaturilor.
Presiunea corespunde presiunii disponibile de alimentare în              bari, dar va avea cel puţin 1 bar şi nu mai mult de 6,5 bari!

Presiunea în instalaţie: bari Temperatura apei   °C  Diferenţa °C

Instalaţia    secţiunea/secţiunile

RAPORT DE TESTARE LA PRESIUNE
Agentul de testare la presiune: apa

Proiectul de construcţie:

Furnizor (reprezentat prin):

a/au fost testată/testate la presiune

La închiderea tuturor ţevilor trebuie folosite dopuri, capace, plăci sau flanşe oarbe metalice. Aparatele, vasele de presiune sau 

încălzitoarele pentru apa potabilă trebuie decuplate de la ţevi. Instalaţia sau secţiunea de ţeavă testată trebuie umplută cu 
apă filtrată, spălată după care apa se va evacua complet. Se verifică vizual dacă toate ţevile au fost racordate corect.

Trebuie consultate broşura informativă ZVSHK „Teste de impermeabilitate la instalaţiile de apă potabilă cu aer comprimat, 

gaze inerte sau apă şi fişa 1 VDI 6023 „Igiena instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă“.

1. Testul de impermeabilitate va fi în conformitate cu broşura informativă ZVSHK

2. Testul de rezistenţă/Determinarea rezistenţei

S-a făcut controlul vizual al instalaţie.

La testare s-a folosit un manometru.*

Nu s-au constat scurgeri în timpul testării.

Nu s-au constat căderi de presiune* în timpul testării.

Instalaţia este conformă cu DIN 1988-2

Instalaţia de apă potabilă a fost testată la o presiune 
minimă de 15 bari;
testul s-a efectuat pe o durată de 10-minute.

Nu s-au constat scurgeri în timpul testării.

Nu s-au constat căderi de presiune* în timpul testării.

  

  

Instalaţia de încălzire este conformă cu 
DIN 18380

Instalaţia de încălzire a fost testată cu apă rece la o presiune 
minimă de min. 4 bari şi max. 6 bari;
Testul s-a efectuat pe o durată de 60-minute.

Nu s-au constat scurgeri în timpul testării.

Nu s-au constat căderi de presiune* în timpul testării.

Tubulatura s-a dovedit a fi etanşă.

Locul, data 

(Semnătura clientului/reprezentantului clientului) (Semnătura furnizorului/reprezentantului furnizorului)

* Manometrele trebuie să poată măsura presiunea cu o precizie cât mai apropiată de 0,1 bari.

/



  

B U I L D I N G  T E C H N O L O G Y

Faza de construcţie:

Client (reprezentat prin):

pentru instalaţiile alpex-plus® de încălzire şi de apă potabilă (16, 20),
alpex-duo® (16, 20, 26, 32) şi alpex L (40, 50, 63, 75)

Presiunea de testare la 110 mbari: Dacă ţeava are o capacitate de până la 100 litri testul va dura cel puţin 30 de minute. 
Durata va creşte cu 10 minute la fiecare 100 de litri în plus la capacitate

Presiunea în instalaţie: bari Temperatura ambiantă    °C  Agentul de testare °C

Agentul de testare: Aer comprimat fără ulei 

RAPORT DE TESTARE LA PRESIUNE
Agentul de testare la presiune: aer comprimat sau gaze inerte

Proiectul de construcţie:

Furnizor (reprezentat prin):

Nitrogen

La închiderea tuturor ţevilor trebuie folosite dopuri, capace, plăci sau flanşe oarbe metalice. Aparatele, vasele de presiune sau 

încălzitoarele pentru apa potabilă trebuie decuplate de la ţevi. Se verifică vizual dacă toate ţevile au fost racordate corect.

Trebuie consultate broşura informativă ZVSHK “Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen mit Druckluft oder Intergas” 

(Teste de impermeabilitate la instalaţiile de apă potabilă cu aer comprimat, gaze inerte sau apă) şi fişa 1 VDI 6023 “Hygiene in 

Trinkwasseranlagen” (Igiena instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă).

1. Testul de etanşeitate conform broşurii de recomandări ZVSHK

2. Proba de rezistenţă la presiune înaltă

S-a făcut controlul vizual al instalaţie.

La testare s-a folosit un manometru/o ţeavă de derivaţie în U.*

Nu s-au constat căderi de presiune în timpul testării.

Tubulatura s-a dovedit a fi etanşă.

Locul, data 

(Semnătura clientului/reprezentantului clientului) (Semnătura furnizorului/reprezentantului furnizorului)

*Se vor folosi doar manometre care să poată măsura presiunea cu o precizie cât mai apropiată de 1 mbar.
**Se vor folosi doar manometre care să poată măsura presiunea cu o precizie cât mai apropiată de 0,1 mbar.

Instalaţia    secţiunea/secţiunile a/au fost testată/testate la presiune

Dioxid de carbon

/

Capacitatea conductei:                    în litri             Perioada de testare:                    în minute

Perioada de testare începe doar atunci când echilibrul termic s-a stabilizat.

Perioada de testare începe doar atunci când echilibrul termic s-a stabilizat.

Presiunea de testare max. 3 bari **  63 + 4.5mm           Durata testului: 10 minute

Presiunea de testare max. 1 bar **  > 63 + 4.5mm           Durata testului: 10 minute

≤



B U I L D I N G  T E C H N O L O G Y

Faza de construcţie:

Client (reprezentat prin):

Metoda de spălare: cu apă, conform DIN 1988 şi VDI 6023

RAPORT DE SPĂLARE
Raport de spălare pentru instalaţiile de apă potabilă

Proiectul de construcţie:

Furnizor (reprezentat prin):

Locul, data 

(Semnătura clientului/reprezentantului clientului) (Semnătura furnizorului/reprezentantului furnizorului)

Materialul din care este făcută instalaţia

Proba de presiune s-a făcut pe

Valori orientative pentru numărul minim de robinete ce trebuie deschise, în funcţie de diametrele cele mai mari ale liniei 

de distribuţie

Robinetele sunt deschise complet pe întregul planşeu/la întregul etaj, început cu robinetul cel mai îndepărtat de coloana de urcare!
După ce s-a realizat o spălare de 5 minute la robinetul deschis ultimul, robinetele se închid în ordine inversă.

Apa potabilă utilizată la spălare se filtrează, presiunea Pw=            bari;

fitingurile de întreţinere (supape de reţinere, supape de reţinere din amonte) sunt complet deschise;

fitingurile şi dispozitivele sensibile se scot, se înlocuiesc sau se prevăd cu adaptoare; 

aeratoarele, perlatoarele şi reductoarele de debit trebuie scoase; 

separatoarele de impurităţi încorporate, sitele de protecţie şi separatoarele situate în amontele fitingurilor trebuie curăţate după ce s-a 

făcut spălarea cu apă;

Spălarea are loc începând de la principalul fiting de închidere, secţiunile de instalaţie urmând una după cealaltă, până la robinetul situat 

cel mai departe

Spălarea instalaţiei de apă potabilă a fost finalizată

Diametrul cel mai mare al liniei de distribuţie (DN) 
în secţiunea spălată

Numărul minim de robinete DN 15 care trebuie deschise

25

2

32

4

40

6

50

8

65

12

80

18

100

28



  

Note
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FRÄNKISCHE

FRÄNKISCHE este o afacere de familie 
aflată la a treia generaţie, care a fost 
înfiinţată în 1906 şi astăzi este condusă 
de Otto Kirchner.

FRÄNKISCHE oferă instalaţii şi sisteme 
inovatoare pentru apă potabilă şi 
sisteme de încălzire. Ne-am angajat la o 
calitate ridicată a produselor noastre şi 
cel mai înalt nivel de fiabilitate şi de 
servicii. 

Scopurile noastre sunt de a face 
instalarea cât mai eficientă şi mai sigură 
posibil şi produsele noastre să fie cât 
mai prietenoase pentru instalator. 
Pentru a atinge aceste obiective şi cu 
dorinţa de a inova, menţinem în mod 
constant instalatorii noştri parteneri 
implicaţi în dezvoltarea produselor şi 
mărcii noastre. 

FRÄNKISCHE – Partenerul 
dumneavoastră pentru soluţii sofisticate 
şi avansate tehnologic.

Sediul central – Satu Mare 
DN 19A, Km 57+550 Stg (drumul spre Petea)
Tel.: 0361-802 612, 0361-802 613, 0361-405 984, 0747-036 201
Fax: 0261-710 965, 0361-819 718
e-mail: comercial@kreativ.com.ro

S.C. KREATIV S.R.L. – Reprezentanţă în România

www.kreativ.com.ro

Punct de lucru – Odorheiu Secuiesc
Str. Digului, nr. 45, jud. Harghita
Tel./fax: 0366-100 152
e-mail: kis.karoly@kreativ.com.ro

www.kreativ.com.ro    www.kreativ.com.ro    www.kreativ.com.ro    www.kreativ.com.ro    www.kreativ.com.ro    www.kreativ.com.ro

Punct de lucru – Târgu Mureş
Ungheni, str. Cerghizelului, nr. 274/D, jud. Mureş
Tel./fax: 0265-328 342
e-mail: office.ms@kreativ.com.ro
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