
Dane techniczne
          BUDOWA SYSTEMU REGULUS-system FRACTAL CANAL

Każdy zestaw modułowego podłogowego ogrzewania kanałowego REGULUS -system FRACTAL 
CANAL składa się z trzech podstawowych elementów składowych: modułu początkowego 
(przyłącza), modułów pośrednich oraz modułu końcowego. Każdy z wyżej wymienionych 
modułów zbudowany jest z wanny kanału z przymocowanym fabrycznie stosownym odcinkiem 
obramowania podestu oraz odpowiednim segmentem miedziano-aluminiowego wymiennika. 
Wanna kanału oraz obramowanie podestu, a także segment wymiennika wyposażone są w elementy 
złączne pozwalające na ich łatwe, stabilne i trwałe połączenie w kompletny zestaw (patrz rys. 
poniżej).

I. OBRAMOWANIE 
Wykonane z profilu aluminiowego; anodowanego w standardzie na
naturalny kolor aluminium (C-0) lub inny na zamówienie.

II. WANNA KANAŁU 
Wykonana ze stali ocynkowanej; pokryta 
farbą proszkową RAL 5008 (granatowy).
III. WYMIENNIK 
Wykonany z miedzianych rur i osadzonych 
na nich gęsto aluminiowych lamel; pokryty 
farbą proszkową RAL 5008 (granatowy).
 
ELEMENTY ZŁĄCZNE
1. Łącznik obramowania 
Element łączący i stabilizujący liniowość 
połączenia odcinków obramowania podestu 
kanału grzewczego.
2. Płoza montażowa 
Element stabilizujący szerokość segmentu 
wanny kanału, będący jednocześnie 
wspornikiem wymiennika.
3. Łącznik wanny kanału 
Element łączący poszczególne segmenty wanny kanału grzewczego oraz stabilizacja liniowa 
wymiennika.
4. Mufa łączeniowa
Zaprasowywane mechanicznie mufy firmy Viega lub Sanha, łączące miedziane
rurki segmentów wymiennika w całość (zasilanie, przelot, powrót).

 

MODUŁY SYSTEMU FRACTAL CANAL

System FRACTAL CANAL składa się z 
trzech podstawowych rodzajów 
modułów: modułu początkowego (1), 
modułu pośredniego (2) oraz modułu 
końcowego (3).
Moduł początkowy, moduł końcowy oraz 
zmienna liczba modułów pośrednich 



tworzą kompletne zestawy kanałów grzewczych o łatwej do obliczenia, określonej długości i mocy 
grzewczej. 

 

MODUŁ POCZĄTKOWY (zasilający)
Segment wanny wraz obramowaniem 
podestu o długości całkowitej 400 mm, z 
zabudowanym modułem wymiennika 
posiadającym przyłącze instalacyjne GW 
3/4” oraz odpowietrznik. Z drugiej strony 
wymiennik zakończony jest kikutami rur 
(DN 15). 
Moduły początkowe:
- dla typu DUO 100 – oznaczenie – DS040
- dla typu QUATTRO 150 – oznaczenie – 
 QS040
 
MODUŁ POŚREDNI (przelotowy) 
Segment wanny wraz z obramowania podestu występujący w czterech długościach. 

Zainstalowany w module pośrednim człon wymiennika posiada ze swojego jednego końca 
fabrycznie zaprasowane mufy złączne firmy Viega (292 690) lub opcjonalnie Sanha, natomiast ze 
swojego drugiego końca kikuty rury (DN15), na które są nasuwane mufy złączne kolejnego członu 
wymiennika.

Moduły pośrednie dla typu DUO 100 
 (długość całkowita) oznaczenie:
- DM060 – 600 mm
- DM080 – 800 mm
- DM100 – 1000 mm
- DM120 – 1200 mm
 
Moduły pośrednie dla typu QUATTRO 
150 (długość całkowita) oznaczenie:
- QM060 – 600 mm
- QM080 – 800 mm
- QM100 – 1000 mm
- QM120 – 1200 mm

 


	Dane techniczne

