Capillaire buissystemen
Milieuvriendelijk verwarmen en koelen

Montagehandleiding

Wandverwarming
OPTIMAT

Buitenmuurisolatie (aanbevolen)
Stenen muur
Capillaire buismatten
(aan de muur bevestigd)
Pleisterwerk (kalk, leem-,
cementpleister, pleisterdikte ca. 10-15 mm)
Verdeelbuizen
(in muuruitsparing)
Vloer met houten balken
Toevoerleidingen
(PP-buis 20 x 2 mm)
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Montageaanwijzingen
Op het muuroppervlak mogen zich geen
scherpe randen bevinden. Pleister- en
mortelresten moeten worden verwijderd.
Voor het inbouwen van de verdeelbuizen in
de muur (zie tekening) moeten in de muur
uitsparingen worden gemaakt: diepte ca.
3-4 cm, breedte 8-10 cm.
Om warmteverlies te voorkomen dienen de
buitenmuren eventueel ook geïsoleerd te
worden.
De minimumtemperatuur waarbij het
BioClina capillaire buissysteem nog mag
worden verwerkt, bedraagt +5°C.

Montageprocedure
Voor de montage van de buisleidingen van
de verwarmingscircuitverdeler naar de verschillende ruimten worden de buisleidingen
in de daarvoor gemaakte uitsparingen tussen de balken of in de dekvloer gelegd.
De capillaire buismatten worden met
elkaar door middel van moflassen verbonden tot mattenvelden. Daarna vindt
de aansluiting van het mattenveld en de
toevoerleiding op de verwarmingscircuitverdeler plaats. Voor een drukproef uit
(10 bar proefdruk!). Houdt u zich aan de
richtlijn Vullen, ontluchten en drukproef in
de handleiding. Leg de verdeelbuizen en
toevoerleidingen in de muuruitsparingen.
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Rol de capillaire buismatten uit en bevestig
ze tegen de muur met behulp van gipsbevestigingen of geschikte kunststofklemmen. Pleister de muren aan. De capillaire
buismatten worden daarbij direct in de
pleister ingebed.
LET OP!!
Tijdens het aanpleisteren moet de proefdruk van 10 bar op de capillaire buismatten
worden gehandhaafd. Alleen zo kunnen
eventuele beschadigingen direct zichtbaar
worden gemaakt (zie montagerichtijn Vullen, ontluchten en drukproef).
Voor het aanpleisteren mag er geen scherp
gereedschap worden gebruikt.

Uw BioClina dealer:

