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Άγκιστρο συγκράτησης 
 πλαστικής σωλήνας. 

 
 

 
 
Όταν η τελική επικάλυψη είναι παρκέ 
πάνω σε καδρόνια, σε στενή επαφή με 
το σωλήνα τοποθετούνται ειδικές λάμες 
αλουμινίου για αύξηση της 
θερμαινόμενης επιφάνειας και 
ομοιομορφία στην  κατανομή της 
θερμοκρασίας στην επιφάνεια του 
ξύλου. Στις κατασκευές αυτές δεν 
τοποθετείται θερμομπετόν. 

Ο χαλκός στη δαπεδοθέρμανση.  
Η χρήση του χαλκού σε ενδοδαπέδια 

θέρμανση μας δίνει πλεονεκτήματα όπως: 

1.  Μεγάλη θερμική αγωγιμότητα, 342 Kcal / 

moC. 

2.  Δυνατότητα μείωσης του μήκους του 

δικτύου. 

3.  Δυνατότητα μείωσης της θερμοκρασίας 

του νερού. 

4.  Δυνατότητα χρήσης μικρότερης διαμέτρου 

σωλήνας. 

5.  Καλή μηχανική αντοχή. 

6.  Δοκιμασμένο υλικό στο χρόνο. 

7.  Έχει συντελεστή διαστολής ίδιο με το μπετόν και έτσι δεν καταστρέφεται η επαφή 

των δύο υλικών. 

8.  Κουρμπάρεται εύκολα χωρίς να παρουσιάζει φαινόμενα επαναφοράς όπως οι 

πλαστικές σωλήνες. 

9. Μπορούμε να .έχουμε πολύ μικρές ακτίνες καμπυλότητας, ( ελάχιστη ακτίνα έξι 

φορές τη διάμετρό του ). 

 

Επικάλυψη των σωλήνων με 
θερμομπετόν. 
Οι σωληνώσεις της δαπεδοθέρμανσης 

πρέπει να επικαλύπτονται από 

λεπτόρρευστο μπετόν με ειδικά 

πρόσθετα για να μη δημιουργούνται 

ρωγμές. 

Η χύτευση του κολυμβητού αυτού 

δαπέδου πρέπει να γίνεται με 

προσοχή, για να έρχεται σε στενή 

επαφή με τις σωλήνες και να 

αποφεύγεται η εμφάνιση φυσαλίδων 

που μειώνουν την αγωγιμότητα. Το 

μπετόν της επικάλυψης οπλίζεται 

ελαφρά με το κατάλληλο πλέγμα. 

Το μπετόν αυτό μας εξασφαλίζει: 
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1. Ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. 

2. Προστασία των σωληνώσεων. 

3. Καλή επαφή με τις σωλήνες. 

4. Ρύθμιση της εκπομπής θερμότητας. 

5. Διαμόρφωση της επιφάνειας για την τελική στρώση. 

Το πάχος της επικάλυψης το καθορίζει η μελέτη. 

Τελική επικάλυψη. 
Το είδος της τελικής επικάλυψης αποφασίζεται από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής στο 

στάδιο της μελέτης. Οποιαδήποτε αλλαγή εκ των υστέρων θα αλλάξει πιθανό τη 

θερμική αντίσταση του δαπέδου, με αποτέλεσμα η θέρμανση του χώρου να μην είναι 

η αναμενόμενη. Η τελική επικάλυψη μπορεί να είναι πλακάκι,  μάρμαρο, παρκέ, 

μοκέτα, PVC, κλπ. Ό,τι και αν επιλεγεί, πρέπει να μην εμποδίζει την απρόσκοπτη 

μετάβαση της θερμότητας από το δάπεδο στο χώρο. Ακόμη και τα βοηθητικά υλικά, 

όπως κόλλες ή υλικά πλήρωσης αρμών, πρέπει 

 να είναι γνωστής αλλά και αποδεκτής συμπεριφοράς σε ό,τι αφορά τη διάβαση της 

θερμότητας και τις μηχανικές τους ιδιότητες. Η μέγιστη αποδεκτή τιμή θερμικής 

αντίστασης ανέρχεται στα 0,15 m2 K / W  ( 0,17 m2 oC / Kcal ). 

 

Οι συλλέκτες διανομής. 
Οι βρόχοι των ενδοδαπέδιων σωλήνων 

καταλήγουν σε συλλέκτες προσαγωγής και 

επιστροφής. Στους συλλέκτες 

τοποθετούνται ρυθμιστικοί διακόπτες για 

τη ρύθμιση της παροχής του νερού το 

οποίο θα διατρέξει το βρόχο καθώς και για 

να υπάρχει δυνατότητα να διακοπεί εντελώς η 

ροή. Στο βρόχο της επιστροφής χρήσιμη είναι 

η τοποθέτηση θερμοστατικού ή 

θερμοηλεκτρικού διακόπτη για συνεχή έλεγχο 

της θερμοκρασίας επιστροφής του νερού, άρα 

και της παροχής. Ο αριθμός των βρόχων του 

κάθε συλλέκτη, καθώς και το μέγεθός του, 

καθορίζονται από τη μηχανολογική μελέτη.   

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 


