
 

„Modern műanyagcsöves technológia a komfort szolgálatában.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARALEL - HAJSZÁLCSÖVES 

"KAPILLÁRIS" 

FELÜLET FŰTŐ - HŰTŐ RENDSZER 

 

 

  



  A rendszer jellemzői és működése 

 

 

 

2 

 

Manapság a modern épületek létrehozásakor a fűtési rendszerek, - mint minden más egysége 

az épületeknek - magas követelményekkel kerülnek szembe, melyek a komfort, valamint a biztonságos 

üzemelés mellett a gazdaságos működést is megkívánják. A hagyományos rendszerek, mint a szellőző 

és légkondicionáló berendezések hamar elérhetik határaikat az alacsony energiafogyasztás és helyigény 

melletti megfelelő kényelem tekintetében.  

Az előbbiekben említett cél csak egy hatékony erőforrás – felhasználás mellett valósulhat meg, 

mely erőforrás választásakor különös tekintettel kell gondolnunk a megújuló környezeti energiákra. 

Ezen energiák felhasználásának azonban korlátai vannak, melyeket csak a legmodernebb fűtési 

technológiák képesek ledönteni. Ezen rendszerek közé sorolandó a paralel –hajszálcsöves technológia is. 

"  Mint a természet” 

A kapilláris technológia működése a természetben kialakult 

rendszerekéhez hasonló, mint az emberi test, vagy a növények 

érhálózata. A rendszer központja az osztó - gyűjtő, ahonnan a víz 

gerinchálózatokon keresztül jut el a hajszálcsövekhez, ahol a feladattól 

függően felveszi, vagy leadja a szükséges hőt. A működés kulcsa a 

párhuzamos, vagyis "paralel" kialakítás, melynek köszönhetően a 

gerinchálózaton érkező vízmennyiség szétoszlik egymással 

párhuzamosan futó ágakra, így a hőleadás/hőfelvétel a felületek 

mentén végig egyenletes. Az élővilág szervezetei a hőegyensúly 

szabályozását elsősorban sugárzásos módon végzik, ezért a kapilláris 

szőnyegekkel kialakított helyiségekben a bent tartózkodók szervezete a lehető legkedvezőbb módon képes 

beállítani a szükséges hőháztartást, így biztosítva a személyek komfortérzetét. 

 

Az ember test és a kapilláris rendszer érhálózata. 
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felületek hőmérséklete magasabb, így ugyanaz a hőérzet már 2 

kialakul, mint a hagyományos rendszereknél.

(konvektor, radiátor) a levegő áramoltatásával port kevernek be a helyis

elektromágneses hullámok formájában továbbítják a hőt, melyhez nincsen szükség légmozgásra, így a 

por nem kavarodik fel. 

" Alacsony hőmérsékletű sugárzás "

 A Clina hajszálcsöves paneljei mind fűtési, mind hűtési célokra egy

működés mindkét esetben azonos, a különbség kizárólag a keringetett víz hőmérsékletében van. Mivel a 

hőátadó csőfelületek nagysága négyzetméterenként 

szőnyegek univerzálisan a padlóba, a 

felületek állnak rendelkezésre, és ebből kifolyólag a rendszer hőfoklépcsője fűtés esetében megközelítően 

35/28°C, míg hűtés esetében 16/18°C.

" Esztétika és helymegtakarítás"

A rendszer „fűtőtestjei” a kapilláris panelek, melyeknek 

csőátmérője nem éri el az 5mm

jelent problémát. A panelek felerősíthetőek bármilyen 

felületre, betonra, téglára, gipszkartonra, súlyuk vízzel 

töltve kevesebb, mint 1kg négyzetméterenként. 

Burkolhatóak finom betonréteggel, vakolattal, de 

szakszerűen végezve akár közvetlenül csemperagasztóba 

is fektethetőek. Mivel a gépészeti helyiség kivételével a 

rendszer mindenhol burkolva van, így esztétikai szempontból óriási előrelépés a fűtőtestes 
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Az emberi test a termelt

45%-át sugárzásos, míg 32 

konvekciós úton adja le

kapilláris rendszer sugárzásos jellegű

ellentétben például a radiátoros 

rendszerekkel - így a hőcsere intezívebb 

mértékű. A sugárzás azonban nem zavarja a 

szervezetet, hiszen a rendszer alacsony 

hőmérsékletű (30 - 32°C). A sugárzásos 

jellegből adódik, hogy az embert körülvevő 

magasabb, így ugyanaz a hőérzet már 2 - 3°C -kal alacsonyabb hőmérsékletnél 

kialakul, mint a hagyományos rendszereknél. Fontos szempont az is, hogy míg a konvekciós készülékek 

) a levegő áramoltatásával port kevernek be a helyiségekbe, addig a sugárzó fűtések 

elektromágneses hullámok formájában továbbítják a hőt, melyhez nincsen szükség légmozgásra, így a 

" Alacsony hőmérsékletű sugárzás " 

A Clina hajszálcsöves paneljei mind fűtési, mind hűtési célokra egyaránt alkalmazhatóak, a 

működés mindkét esetben azonos, a különbség kizárólag a keringetett víz hőmérsékletében van. Mivel a 

hőátadó csőfelületek nagysága négyzetméterenként többszöröse a normál padlófűtésének, és a 

szőnyegek univerzálisan a padlóba, a falba, illetve a mennyezetre is szerelhetőek, így igen nagy 

felületek állnak rendelkezésre, és ebből kifolyólag a rendszer hőfoklépcsője fűtés esetében megközelítően 

35/28°C, míg hűtés esetében 16/18°C. 

" Esztétika és helymegtakarítás" 

a kapilláris panelek, melyeknek 

csőátmérője nem éri el az 5mm-t, így burkolásuk nem 

jelent problémát. A panelek felerősíthetőek bármilyen 

felületre, betonra, téglára, gipszkartonra, súlyuk vízzel 

mint 1kg négyzetméterenként. 

tóak finom betonréteggel, vakolattal, de 

szakszerűen végezve akár közvetlenül csemperagasztóba 

is fektethetőek. Mivel a gépészeti helyiség kivételével a 

rendszer mindenhol burkolva van, így esztétikai szempontból óriási előrelépés a fűtőtestes 

 

Az emberi test a termelt/szükséges hő 42 - 

át sugárzásos, míg 32 - 35%-át 

konvekciós úton adja le/veszi fel. A 

sugárzásos jellegű - 

ellentétben például a radiátoros 

így a hőcsere intezívebb 

mértékű. A sugárzás azonban nem zavarja a 

szervezetet, hiszen a rendszer alacsony 

32°C). A sugárzásos 

jellegből adódik, hogy az embert körülvevő 

kal alacsonyabb hőmérsékletnél 

Fontos szempont az is, hogy míg a konvekciós készülékek 

égekbe, addig a sugárzó fűtések 

elektromágneses hullámok formájában továbbítják a hőt, melyhez nincsen szükség légmozgásra, így a 

aránt alkalmazhatóak, a 

működés mindkét esetben azonos, a különbség kizárólag a keringetett víz hőmérsékletében van. Mivel a 

többszöröse a normál padlófűtésének, és a 

falba, illetve a mennyezetre is szerelhetőek, így igen nagy 

felületek állnak rendelkezésre, és ebből kifolyólag a rendszer hőfoklépcsője fűtés esetében megközelítően 

rendszer mindenhol burkolva van, így esztétikai szempontból óriási előrelépés a fűtőtestes 
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rendszerekkel szemben, hiszen a fűtőszőnyegek tulajdonképpen láthatatlanok. A panelek többsége az 

aljzatba, illetve a mennyezetre van felerősítve, így az esetleges bútorokkal történő eltakarástól sem kell 

tartani.   

   
Gipszkartonra szerelve.              Betonra szerelve. 

   
Téglafalon vakolás előtt.      Aljzatbetonba fektetve. 

   

Szöget bezáró felületeken (1).     Szöget bezáró felületeken (2). 

Felületfűtő rendszerekkel kapcsolatban sokszor merül fel a kérdés, hogy elég-e önmagában, hogy ellássa 

az épület hőigényét, vagy kell-e esetleg mellé másféle fűtési rendszer is. Egyértelműen állítható, hogy a 

paralel - hajszálcsöves rendszer a nagy felületeknek köszönhetően képes erre, hiszen jelentős mértékben 

növeli a hőleadás mértékét, mivel a kis csőméreteknek és a sűrű osztásnak köszönhetően több, mint 2x 

akkora hőleadó felülettel rendelkezik négyzetméterenként, mint egyéb felületfűtő rendszerek.  
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A kialakításnak köszönhetően (Optimat típus) pedig minden egyes előremenő kapilláris ág 

mellett egy visszatérő ág van, így a legmelegebb víz találkozik a leghidegebbel, vagyis a szőnyeg 

mentén a hőmérséklet-eloszlás közel állandónak tekinthető. Ez a megoldás óriási előrelépés a sorosan 

fektetett egyenlőtlen eloszlást eredményező módszerekkel szemben. A nagy felületek miatt a hőcsere 

már igen csekély (2-3˚C) hőmérsékletkülönbség hatására is létrejön, a helyiségektől való vékony 

válaszréteg lehetőséget ad a „lágy” temperálásra, és a gyors reakcióidőre. A hőmérséklet-változásokra 

adott gyors válasz igen pontos szabályozhatósággal látja el a felületeket, és ez által a helyiségeket. A 

rendszer reakcióideje percekben mérhető, ezzel jóval megelőzi az eddig ismert rendszerek reakcióidejét. 

 
Előremenő hőmérséklet: 28°C / belső hőmérséklet: 20°C.  (Bernd Glück) 

  " Gyors Reakcióidő " 
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" Gazdaságosság " 

A nagy hőcserélő felületeknek, és ez által alacsony előremenő hőmérsékleteknek köszönhetően a 

berendezések energiafelhasználása jelentősen csökkenthető, függetlenül attól, hogy gáz, olaj, vagy 

szilárd tüzelésű kazánnal üzemel a rendszer. Az alacsony előremenő hőmérsékletnek köszönhetően a 

hőszivattyús rendszerrel való primer oldali kialakítás is célszerű megoldás. A rendszer 

tulajdonságaiból fakadóan több, gazdaságilag nem elhanyagolható dolog is közvetlen megtakarításra 

kerülhet. 

1, Csepegővíz költségei 

A hagyományos hűtő berendezések jóval harmatpont alatt (5/9 ˚C vagy 7/12 ˚C) üzemelnek, 

ebből következik, hogy az üzemidő alatt folyamatos nedvességkiválásra (kondenzátum) kell számítani, 

amit cseppvíz formájában csepptálcán össze kell gyűjteni, majd csatornában el kell távolítani a 

helyiségekből. A kapilláris rendszer azonban harmatponti hőmérséklet (15-16 ˚C) felett üzemel, így a 

csepptálcák, valamint a precíz lejtéssel kialakított csatornavezetékek megtakaríthatóak. 

2, Energiaellátás költségei 

  A kis hőcserélő felületű rendszerek (fan-coil) esetében a hőt szállító közeg (levegő) folyamatos 

intenzív áramoltatására van szükség, hogy a megfelelő hőcsere megtörténjen. Ez a folyamat egyrészt 

zajjal, másrészt erős légmozgással, harmadrészt nagy energiaigénnyel jár. Ezzel szemben a 

hajszálcsöves rendszer nagy felületei és alacsony hőmérsékletei révén jóval kisebb energia befektetést 

igényel. A harmatpont feletti üzemelésből adódik, hogy a levegő nedvességtartalma nem távozik a 

hűtés során, így nem kell számolni későbbi légúti megbetegedésekkel sem. 

3, Szigetelés költségei 

 A harmatpont feletti üzemelés másik előnye, hogy nincsen szükség párazáró szigetelésre a 

csövek mentén, hiszen nincsen meg annak veszélye, hogy a hideg csövekre a levegő nedvességtartalma 

kicsapódjon, és esetlegesen korróziót okozzon. 

4, Alternatív energiák felhasználása 

A rendszer alkalmazása különösen előnyös hőszivattyúk használata esetén, ugyanis a 

hőszivattyús rendszerek jóságfoka nagyban függ az előremenő hőmérséklettől, ami esetünkben jóval 

alacsonyabb (26…30 °C), mint a hagyományos fűtések esetén (45…60 °C). Ezáltal a hajszálcsöves 

elemek alkalmazása esetén a hőszivattyúk sokkal hatásosabban alkalmazhatóak, ami az üzemeltetési 

költségét közel a felére csökkenti. 
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5, Fűtési és hűtési energiatakarékosság 

A sugárzó hatás révén a helyiség határoló falain, a bútorokon magasabb/alacsonyabb felületi 

hőmérséklet érhető el, miáltal télen 23…24 °C - os szobahőmérséklet helyett a 19-20 °C - os, nyáron 

26 °C helyett 28 °C hőmérséklet mellett már biztosítja a rendszer a komfortos hőérzetet. Ez 

önmagában 21% - os fűtőenergia, illetve 16 % - os hűtőenergia megtakarítást tesz lehetővé. 

Még szembeötlőbb az energia megtakarítás, ha a rendszert a hagyományos levegővel működő klímával 

hasonlítjuk össze, ahol mind fűtéskor mind hűtéskor nagy mennyiségű levegőt kell mozgatni. Itt 

ugyanis a hőt szállító közeg nem levegő, hanem víz, melynek a hőkapacitása sokszorosa a levegőének. 

Kísérletekkel igazolták, hogy azonos hőmérsékletű hűtött helyiségben a megkérdezett személyek ~ 2 °C 

- al alacsonyabb, fűtött helyiségben 2 °C - al magasabb hőmérsékletet érzékeltek, ha a helyiségben 

hűtő/fűtő mennyezet volt üzemben, mint hagyományos klíma esetén. Az alacsony fűtő-, illetve magas 

hűtőmédium hőmérséklet révén a hőenergia eloszlás egyenletesebb, ami további energia megtakarítást 

jelenthet. " Energia megtakarítás " 

A kapilláris fűtési/hűtési rendszer működését szobatermosztátok szabályozzák. Ha a 

hőmérséklet fűtés során a kívánt hőmérséklet alá, míg hűtés során a beállított hőmérséklet fölé 

emelkedik, akkor a termosztát jelt ad, és a termoelektromos szelepfejek nyitni kezdik az adott kör 

szelepét, továbbá beindul a keringető szivattyú is. Ha az igény minden helyiségben megszűnik, akkor 

a szelepek elzárnak, és a szekunder oldali szivattyú leáll. 
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A szekunder oldal csővezetékeit Polipropilén granulátumból gyártják, melynek során a 

környezetre káros anyagok nem keletkeznek. A csővezetékek oxigéndiffúziótól nem védettek, így 

szükség van egy hőcserélős leválasztásra, és a rendszerben kizárólag rozsdamentes anyagok (műanyag, 

rozsdamentes acél, bronz, réz) építhetőek be. A csővezetékek gyártásuk során szigorú 

minőségellenőrzésen esnek át. Minden egyes panelt, vagy csővezetéket 20 [bar] nyomás alatt 

tesztelnek, mely nyomás a későbbi üzemi nyomásnak nagyjából a tízszerese. 

         

A gyártó a rendszer minden egyes elemére (szekunder oldal) 10 év garanciát vállal. Előzetes 

becslések szerint a várható élettartam 60-70 év is lehet. Üzembe helyezés előtt a rendszert 24 órás 10 

[bar] alatti nyomáspróbának teszik ki, hogy az esetleges illesztési hibák még az elburkolás előtt 

kiderüljenek. A gyártás során keletkező hulladék 100 [%] – ban újrahasznosítható. 

 

A műanyag elemek hő hatására történő öregedését az alábbi ábra mutatja. Az ábrából látható, hogy az 

„üzemi” hőmérséklettartományban, azaz 16…26 °C - on a garantált üzemidő  a mai kísérletek szerint 

500 000 óra.        " Hosszú élettartam "
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 A kapilláris fűtő-hűtő panelek kis vastagságuknak köszönhetően sokféle beépítési lehetőséggel 

bírnak, beépíthetőek az aljzatba, az oldalfalakra, és a mennyezetre is. Ezen felül megfelelő választásnak 

bizonyulnak már meglévő adottságokkal bíró épületekben is, ahol a szintek változtatására kevesebb 

lehetőség adódik. Alapvetően a szőnyegek rögzítése kábelrögzítő klipszekkel, fúrásos technikával 

történik, de megfelelő szakértelemmel aljzatbetonba történő fektetéskor különösebb rögzítésre sincsen 

szükség.  A panelek közvetlenül nem ragaszthatóak a felületekre, tekintettel arra, hogy polipropilénből 

készülnek, melyek ragasztási tulajdonságai rosszak. Ennek kiküszöbölésére a gyártó rendelkezik egy 

perforált lemezbe rögzített paneltípussal is, melyre már alkalmazható a ragasztási technológia.  

Az 1. ábra az egyik legáltalánosabb beépítést mutatja, amikor egy új építésű, vagy generálisan 

átalakított(aljzatbeton feltörése) épületben a panelek a szigetelő rétegre kerülnek rá megfelelő rögzítő 

klipszekkel, majd erre kerül rá az esztrich beton réteg, valamint a végső tetszőleges burkolat. 

 

1.ábra: Úsztatott esztrich beton rétegben. 

A 2. ábra szintén egy aljzatba történő beépítést mutat, azzal a különbséggel, hogy itt a meglévő betont 

csak a panelek gerinceihez szükséges sávokban bontják meg, a paneleket pedig a meglévő betonrétegre 

rögzítik fúrással, vagy ragasztással. Ezután a teljes felületet alig  1cm  speciális - felületfűtési 

rendszerekhez gyártott - aljzatkiegyenlítővel takarják el, melyre szintén bármilyen burkolat kerülhet. 

Ezzel a technológiával az eredeti burkolás utáni szint csak csekély mértékben változik, meghagyva 

ezzel az épület eredeti belmagasságát, és nem utolsó sorban kímélve a megrendelő pénztárcáját. 
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2.ábra: Meglévő esztrich beton rétegre. 

A következő beépítési példánál a fűtő-hűtő panelek szerelt padlóba kerülnek beépítésre. A 

gerincvezetékek a párnafák közötti hőszigetelésben haladnak, a panelek gerincei pedig egy megfelelő 

méretű horonyban. A panel speciális kiegyenlítő használata után burkolható (3.ábra). 

 

3.ábra: Fa padlóra szerelve. 
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A 4.ábra szinte megegyezik az előzővel, azzal a különbséggel, hogy itt a padló és a panel közé egy 

gipszkarton réteget fektetnek le, mely segíti a panelek rögzítését az aljzatra. 

 

4.ábra: Gipszkartonra szerelve. 

A padlóba építés mellett a panelek a falakra is felszerelhetőek, ekkor a gerincek a falhoronyba kerülnek, 

míg a kapilláris csővezetékek elférnek egy normál vastagságú vakolatban. 

5.ábra: Falra, vakolat alá. 

 

Ugyanezzel a megoldással a panelek a mennyezetre is felszerelhetőek, ekkor a gerincvezetékek a 

helyiség egyik sarkában, falhoronyban érik el a mennyezetet, ahol a panelek gerincei a falba kerülnek 

bevésésre, és onnan kihajtva a mennyezetre a panelek már felfúrhatóak(6.ábra). 
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6.ábra: Hajszálcsöves panelek a mennyezeten. 

Az utolsó beépítési példa azt az esetet mutatja, amikor egy ferdetetős helyiség fűtését, vagy hűtését kell 

megoldani gipszkartonos burkolaton. Ekkor a paneleket gipszes vakolattal takarják el(7.ábra). 

 

7.ábra: Kapilláris technológia alkalmazása tetőtéri beépítéseknél.
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 A gyártó komplett rendszert kínál, amely a hőleadó/hőfelvevő szőnyegeken kívül a szükséges 

műanyag csővezetékeket, a különböző idomokat, érzékelőket, beavatkozókat, és szabályzókat is 

tartalmazza. 

Panelek 

A három fajta panelkialakítás: 

 

 Az U-típusú panelnél az osztó és a gyűjtő egy oldalon található, a vezetékek pedig U-alakban 

meghajlítva helyezkednek el. A G-típusú panelnél a kapilláris vezetékek párhuzamosan futnak, ebből 

következik, hogy az osztó és a gyűjtő nem egy oldalon helyezkedik el. E két típusnak van azonban egy-

egy hátránya. Az előbbinél az egymást keresztező vezetékek miatt a panel vastagsága megnő, míg az 

utóbbinál az osztó és a gyűjtő ellenkező oldali kialakítása nagyban nehezíti a panelek szerelését. A két 

paneltípus pozitív tulajdonságait egyesíti az S-típus, amelyiknél az osztó és a gyűjtő egy oldalon 

helyezkedik el, és a kapilláris körök egyenként U-alakban helyezkednek el. 

 A kapilláris csővezetékek, valamint a panelek gerincei alapján szintén három típus található a 

Clina termékpalettáján. Az első az ORIMAT ez a Clina klasszikus és eredeti kapilláris szőnyege. A 

csövek külső átmérője 3,4 [mm], falvastagsága 0,55 [mm]. Ezen típus osztójának külső átmérője 20 

[mm], falvastagsága pedig 2 [mm] . A nagy osztóátmérő miatt viszonylag nagy mennyiségű fűtő-hűtő 

közeg áramoltatható, vagyis nagy hőáram hozható létre a panelek és a helyiség között.  

A második típus az OPTIMAT, melynek osztója megegyezik az előző típuséval, illetve 

különleges esetekben lehet 25 x 2,3 [mm], vagy 20 x 12 x 2 [mm] – es ovális keresztmetszetű is. 

Csőátmérője 4,3 [mm], falvastagsága pedig 0,8 [mm]. Ez a típus hűtésre és fűtésre egyaránt 

alkalmazható, magasabb mechanikai és hőtechnikai terhelést is kibír. Beépíthető vakolat alá 
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padlóbetonba vagy padló kiegyenlítő rétegbe (esztrich) valamint felhasználható földenergia 

kollektorként is. A jobb biztonsági tulajdonságai mellett ez a típus alacsonyabb nyomásveszteséggel 

rendelkezik és egyszerűbb módon légteleníthető. 

A harmadik típus az OVAMAT, mely az előbbiekben leírt ovális osztóval rendelkezik, 

csőátmérője 3,4 [mm], falvastagsága 0,5 [mm]. Ez a típus újnak mondható, szárazépítészeti és 

fémkazettás mennyezetek fűtésére és hűtésére használják. Jellemzői a nagy hőleadási felületek, valamint 

a csatlakozásra kész bekötési pontok. A panelek osztástávolsága kialakítástól függően 10-20-30 [mm] 

lehet, méreteik az 1000 [mm] hosszúságú, 150 [mm] szélességűtől a 6000 [mm] hosszúságú, 1000 

[mm] szélességűig terjed. 

A Clina legújabb terméke FOLIMAT névre hallgat, melynél a kapilláris csővezetékek 

beágyazása egy előre kialakított perforált lemezbe történik. Ez a típus lehetőséget ad a panelek 

ragasztásos módszerrel történő rögzítésére is. 

 

 Kapilláris csővezetékek perforált lemezben. 

Csővezetékek, idomok 

 A kapilláris rendszer csővezetékei és idomai polipropilén granulátumból készülnek, melyek az 

oxigéndiffúziótól nem védettek, így a rendszerben korrózióra hajlamos anyagok használata tilos. 

Méret- és típusválasztékuk megfelel a járatos műanyag szerelési rendszerekének, méreti és minőségi 

követelmény alapján megfelelnek a DIN16962 szabványnak. A csővezetékek és szerelvények 

összekötése tokos műanyag hegesztéses technológiával történik, mely során a két anyag homogén 

molekuláris kapcsolatba lép egymással, így nyílt láng használata nélkül egyszerű, gyors, tiszta és 

megbízható csőkötések hozhatóak létre. A csővezetékek és idomok hegesztése az erre a célra fejlesztett, 

és különböző dimenziójú fűtőelemekkel ellátott műanyag hegesztőgéppel történik. A csövek műanyag 

csővágó ollóval pillanatok alatt darabolhatóak. 

 A Clina rendszerében találhatóak csővezetékek 20x2-110x10-es dimenzióig, 90°-os és 45°-os 

könyökök, T-idomok, szűkítők, kupakok, karmantyúk, menetes átmeneti idomok, valamint egyéb 

rögzítési anyagok is. 
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Érzékelők, beavatkozók, szabályzók 

 A paralel-hajszálcsöves rendszer szabályzása automatikus, melynek köszönhetően a 

felhasználónak csak a kívánt belső hőmérséklet beállítása a feladata, a többit a rendszer elvégzi helyette. 

A szabályzás központja egy elektromos elosztó panel, mely együttesen kezeli a rendszer egyes elemeit. 

Ez adja az elemeknek a betápot, fogadja az érzékelők jeleit, és működteti a beavatkozókat, valamint a 

rendszerben lévő keringető szivattyút. A panel 6db szobatermosztát, valamint 12db termoelektromos 

szelepmozgató fogadására képes, de szükség esetén párhuzamosan több egység is összeköthető. 

 

A rendszer központi egység. 

 A helyiségekben elhelyezett szobatermosztátok(TR1B,TR2/3,TR2/3M) érzékelik a belső 

hőmérsékletet és üzemmódtól függően (tél/nyár) egy bizonyos hiszterézis-sávon belül tartják azt. Ha a  

hőmérséklet alapján fűtési/hűtési igény lép fel, akkor a termosztát az elosztó panelen keresztül kinyitja 

az aktuális körhöz tartozó termoelektromos szelepet(FZ1), valamint elindítja a keringető szivattyút. 

Ha minden fűtési/hűtési körön megszűnik az igény a szivattyú leáll, és a szelepfejek lezárnak. 

     

 TR1B típusú szobatermosztát.   FZ1 típusú termoelektromos szelepmozgató. 
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Hűtési üzemmódban a túlhűtés, és az ebből fakadó felületi párakondenzáció megakadályozására egy a 

panelre szerelt, és a szobatermosztát felé jelet küldő harmatpont érzékelő szolgál, amely a levegő 

ellenállását érzékeli, és így - lezárva az adott hűtési kört - véd az ezzel arányos relatív 

nedvességtartalom kritikus érték fölé emelkedésétől. 

 

Relatív nedvességtartalom érzékelő. 

 Az érzékelő felszerelési módjai: 

1, vakolt mennyezet:     

 

2, gipszkartonozott mennyezet: 

 

3, fém kazettás álmennyezet: 
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 A Tetamax Kft. a Clina rendszer forgalmazásán felül a rendszer tervezését és kivitelezését is 

lebonyolítja. A tervezés során az ügyfelek részletes tájékoztatása, valamint az igények felmérése után a 

szükséges épülettervek ismeretében megkezdődik a projekttervezés, mely egy hőszükséglet és hőterhelés 

számítással indul. Ennek ismeretében meghatározható a szükséges fűtő/hűtő panelek mennyisége, és - 

a megrendelővel történő konzultáció után - az elhelyezése is. Ezek után tervezhető a fűtési/hűtési körök 

száma és a helyiségek egységekre bontása, a csőnyomvonal az ahhoz szükséges idomokkal, valamint a 

szabályozók elhelyezése. 

 

Alaprajzi kapilláris panelkiosztás mintaterve.  
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Alaprajzi csőnyomvonal mintaterve. 

  

Függőleges csőkapcsolási mintaterv.
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Sorszám    Projekt     Helység  Beépített felület 
       01        Reichstag (Parliament)   D – Berlin    7,000 m² 
       02             Landesbank Berlin, Alexanderhaus   D – Berlin    1,615 m² 
       03           Rosmarin – Carrèe    D – Berlin    3,800 m² 
       04                ZDF Zollernhof    D – Berlin    4,100 m² 
       05          Dt. Telekom Capital City Representation   D – Berlin    1,900 m² 
       06          Sparkasse Buxtehude   D – Buxtehude    1,600 m² 
       07           Sächsischer Landtag   D – Dresden    2,000 m² 
       08         Leipziger Volkszeitung   D – Leipzig   1,000 m² 
       09    Sparkassen Finanzzentrum   D – Erfurt    2,000 m² 
       10       Benteler AG, Werk Talle   D – Paderborn    3,900 m² 
       11                Herzzentrum Bad Oeynhausen  D – Bad Oeynhausen      800 m² 
       12    Dt. Lufthansa, Headquarters  D – Cologne                 11,500 m² 
       13         RTL    D – Cologne    5,900 m² 
       14         Parkhotel Quellenhof   D – Aachen       600 m² 
       15      Kreishaus Refurbishment   D – Berg.-Gladbach   4,600 m² 
       16        Nokia    D – Düsseldorf    3,800 m² 
       17               Japan Center   D – Frankfurt a.M.   9,000 m² 
       18    Gewerkschaft Bau Steine Erden  D – Frankfurt a.M.   6,555 m² 
       19     Hyundai    D – Offenbach    2,500 m² 
       20                   Braun AG   D – Kronberg / Taunus   4,800 m² 
       21            IHK New Development   D – Karlsruhe    3,200 m² 
       22          Motor-Presse-Verlag   D – Stuttgart    1,400 m² 
       23         Bayrische Landesbank   D – Munich    7,500 m² 
       24               Deutsche Bank   D – Munich    5,000 m² 
       25           FC Bayern München, Administration  D – Munich       250 m² 
       26                 Creditanstalt   A – Vienna    3,600 m² 
       27                 LKW-Walter   A – Vienna    4,100 m² 
       28                Patek Philippe   CH – Geneva    3,300 m² 
       29          Nestlé Headquarter   F – Paris                  15,000 m² 
       30              Hôtel de Beaune   F – Paris     2,000 m² 
       31       Imprimerie Saint Paul   L – Luxembourg    5,020 m² 
       32                 Ariane Espace   L – Luxembourg    6,100 m² 
       33           Anova Versicherung   NL – Amersfoort                 21,000 m² 
       34         Interpolis Versicherung   NL – Tilburg                 22,200 m² 
       35               Stade Louis II   Monaco        400 m² 
       36        Slovakian Central Bank   SK – Bratislava                 10,900 m² 
       37                 Interbanka    CR – Prague                11,100 m² 
       38           Kensington Palace   GB – London       300 m² 
       39                  Hypobank   GB – London    1,600 m² 
       40             Passage Garden   J – Tokyo    2,600 m² 

 

   Reichstag épülete (Berlin).   Japán center (Frankfurt). 
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