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TECEquickpipe 
Sistem de ţevi realizate din Glastoferan®, aferente instalaţiilor 
sanitare, de încălzire şi industriale.  
Conectare rapidă prin îmbinare la rece .  
Dimensiuni cuprinse între  Ø 16 şi 110 mm. 

TECEspültechnik 
Bazine şi supape de spălare sub presiune atât pentru instalaţii 
sanitare uscate cât şi umede, sisteme de acţionare şi armături 
pentru WC. 

TECEregister 
Sisteme şi/sau camere de instalaţii finite. 

TECEsystembau 
Sisteme modulare preasamblate, livrabile la cerere cu tot cu 
sistemul de ţevi aferente. 

TECEprofil 
Sistem modular de panouri frontale, universale, destinat atât 
pentru realizarea de instalaţii sanitare noi cât şi pentru 
renovarea celor deja existente. 

TECEflex 
Sistem flexibil de ţevi multistrat, compozite, aferente instalaţiilor  
sanitare, de încălzire şi de încălzire prin pardoseală. Conectare 
rapidă la elementele de instalaţie prin intermediul manşoanelor 
de etanşare.  
Dimensiuni cuprinse între  Ø 14 şi 63 mm. 
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Circuit de încălzire, prevăzut cu distribuitor - colector şi circuite independente de tur - retur 

În cazul utilizării circuitelor de încălzire prevăzute cu 
distribuitor - colector centralizat distribuţia de agent 
termic către radiatoare se va face pe două ţevi - tur şi 
retur de acelaşi diametru. Circuitul este caracterizat de 
pierderi de sarcină mici, de o posibilitate sporită de 
echilibrare - reglare a fiecărui circuit în parte şi de un 
consum relativ mic de fittinguri şi elemente de 
conectare.   

Tipuri de ţeavă TECEflex posibil de utilizat: 

■ ţeavă multistrat compozită, universală PE-Xc/Al/PE
-Xc 

■ ţeavă multistrat pentru instalaţii de încălzire de 
culoare argintie, PE-Xc 5S 

■ ţeavă pentru instalaţii de încălzire, de culoare gri-
argintie - SDR 7,3 (PN20) si sau SDR 11 (PN12,5), 
PE-Xc 

Fittinguri TECEflex utilizate: 

1 . Distribuitor colector 

2 . Adaptor de trecere de 
la ţeava TECEflex la 
distribuitor  

3 . Element unghiular de 
conectare 

4 . Element de racordare 
în diagonala 1/2”AG 

6 . Adaptor cu clemă 
de strângere 

5 . Element de protecţie 
şi cot înlocuitor 

Circuit de încălzire având distribuţia de agent termic realizată prin intermediul elementelor de racordare de tip “T” 

În cazul utilizării acestui tip de circuit distribuţia de 
agent termic, pornind de la coloanele principale se va 
realiza prin intermediul elementelor de racordare tip 
“T”. De regulă pentru asigurarea unui debit acoperitor 
ţevile circuitului se pot supradimensiona puţin. 
Consumul de ţeavă aferent realizării acestui tip de 
circuit este inferior celui prevăzut cu distribuitor -
colector. Racordarea ţevii la radiatoare se poate face: 
direct cu ţeava instalată prin şapă, sau prin inter-
mediul canalelor tehnologice prevăzute in pereţi.  

Tipuri de ţeavă TECEflex posibil de utilizat: 

■ ţeavă multistrat compozită, universală PE-Xc/Al/PE
-Xc 

■ ţeavă multistrat pentru instalaţii de încălzire de 
culoare argintie, PE-Xc 5S 

■ ţeavă pentru instalaţii de încălzire, de culoare gri-
argintie - SDR 7,3 (PN20) si sau SDR 11 (PN12,5), 
PE-Xc 

Fittinguri TECEflex utilizate: 

1 . Element unghiular de 
conectare 

2 . Element de racordare 
în diagonala 1/2”AG 

4 . Teu, realizat din alamă 
      placată cu nichel 

3 . Adaptor cu clemă 
de strângere 

5 . Element de protecţie 
şi cot înlocuitor 
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Sistem de distribuţie a apei potabile reci şi calde, cu alimentare în serie, pe grupe de consumatori 

Diversele puncte de consum din cadrul băii 
se vor alimenta prin utilizarea unui singur 
circuit de ţeavă aferent fiecărui tip de apă, 
rece sau caldă. Distribuţia apei către 
fiecare consumator se va realiza prin 
înserierea acestora. Avantajele sistemului: 
reducerea timpului de stagnare a apei în 
ţeavă, menţinerea unei temperaturi a apei 
calde aproape constante şi consum relativ 
scăzut de ţeavă. Recomandare: ţeava de 
apă caldă se va izola termic. 

Tipuri de ţeavă TECEflex posibil de utilizat: 

■ ţeavă multistrat compozită, universală 
PE-Xc/Al/PE-Xc 

■ ţeavă multistrat pentru instalaţii de 
alimentare cu apă potabilă PE-Xc 5S 

■ ţeavă pentru instalaţii de alimentare cu 
apă potabilă - SDR 7,3 (PN20), PE-Xc 

Fittinguri TECEflex utilizate: 

1 . Cot dublu cu fixare pe  
perete 

2 . Cot la 90°pentru  
      alimentarea cu apă a  
      rezervorului tip WC 

3 . Cot la 90°realizat din 
alamă 

5 . Unitate de instalare şi 
montaj, inclusiv coturi 
cu fixare pe perete 

6 . Unitate de racordare  
pentru lavoar, inclusiv 
coturi cu fixare pe perete, 
seria TECEprofil 

4 . Niplu de trecere filetat,  
 realizat din alamă 

Circuit orizontal, perimetral, de încălzire, cu racordare în paralel a corpurilor de încălzit 

În cazul utilizării circuitelor de încălzire perimetrale dis-
tribuţia de agent termic se va face, pe două ţevi - tur şi 
retur, de la coloanele principale ale clădirii până la ulti-
mul radiator din circuit, alimentarea radiatoarelor 
intermediare fiind realizată prin racordare în paralel. În 
funcţie de lungimea totală a circuitului, de la coloane 
se va porni cu un diametru mai mare de ţeavă, ce se 
va reduce treptat până la ultimul radiator.   

Tipuri de ţeavă TECEflex posibil de utilizat: 

■ ţeavă multistrat compozită, universală PE-Xc/Al/PE
-Xc - în cazul instalării aparente pe perete; 

■ ţeavă multistrat pentru instalaţii de încălzire de 
culoare argintie, PE-Xc 5S 

■ ţeavă pentru instalaţii de încălzire, de culoare gri-
argintie - SDR 7,3 (PN20) si sau SDR 11 (PN12,5), 
PE-Xc 

Fittinguri TECEflex utilizate: 
În funcţie de modul de instalare a ţevilor se pot utiliza 
următoarele combinaţii de fittinguri: 
■ instalare a ţevii aparent, prin canal de protecţie: (5) 

şi (6) 
■ prin şapă: (1) şi (2); (3) şi (2) sau (3) şi (4) 

■ prin şapă cu racordare directă la radiator: (4) 

1 . Element de racordare tip  
“T”, din cupru nichelat  

2 . Element de racordare 
în diagonala 1/2”AG 

3 . Fitting cu circuite 
încrucişate 

4 . Adaptor cu clemă 
de strângere 

5 . Unitate de conectare 
preasamblată SLHK -  
pentru  ţeavă multi-
strat.  

6 . Cot SLHK 
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1. Descrierea Sistemului 

Sistemul de ţevi multistrat flexibile TECEflex este un sistem universal 
destinat realizării de aplicaţii din domeniul instalaţiilor sanitare (de 
alimentare cu apă potabilă şi de furnizare a apei calde menajere) , 
de încălzire şi de alimentare cu aer sub presiune sau gaz.  

Din punct de vedere constructiv sistemul este compus din ţevi 
multistrat, realizate din polietilenă reticulată cu 3 sau 5 straturi şi 
prevăzute sau nu cu barieră EVOH împotriva difuziei oxigenului, 
având diametrul nominal exterior în domeniul 14 ÷ 63 mm (conform 
ISO 161-1), fiind utilizabile până la o presiune maximă de operare 
de 10 bar şi o temperatură maximă  a fluidului  de   95 °C (6 bar / 
70°C, funcţie de model şi domeniul de utilizare).  Sistemul de ţevi 
poate fi livrat cu sau fără tub flexibil (corrugat) din PE pentru protec-
ţia ţevii (sistem ţeavă în ţeavă), cu sau fără izolaţie termică la exte-
rior,  şi pot fi  utilizate împreună cu fitingurile  tip TECEflex  la  re-
alizarea traseelor instalaţiilor de apă rece/caldă şi a instalaţiilor de 
încălzire. 

Asamblarea ţevilor cu fittingurile tip TECEflex ( fittinguri cu corpul 
realizat din material plastic – polifenilsulfon sau din aliaj din cupru) 
se efectuează prin presare axială, fittingul conţinând elementele de 
asamblare (corp – cu elemente de asamblare / capete cu suprafaţă 
profilată). Prin presarea axială a manşonului este realizată  şi etan-
şarea în zona de îmbinare, nefiind necesare inele de etanşare de tip 
O-ring.  

Asamblarea ţevilor cu celelalte elemente ale instalaţiei se realizează 
prin utilizarea fittingurilor de tranziţie (adaptoare) TECEflex, prevă-
zute cu elemente de sertizare la un capăt (pentru asamblarea cu 
ţeava multistrat/ ţeava termoplastică) şi racord metalic sau 
nemetalic (cu filet interior sau filet exterior; cu piuliţă olandeză; cu 
ţeavă, cu capete pentru lipire capilară) la celălalt capăt, pentru 
asamblarea cu celelalte  elemente ale instalaţiei. 

Carateristici principale ale sistemului TECEflex: 

■ Îmbinare şi etanşare a componentelor sistemului fără inele de 
etanşare din cauciuc de tip O-ring, obţinându-se astfel atât o 
reducere minimă a secţiunii transversale în zona de îmbinare cât 
şi o reducere la maxim a riscului de apariţie a pierderilor de 
lichid; 

■ Rezistenţa şi stabilitate ridicată a materialului în utilizare, până 
la o presiune maximă de operare de 10 bar şi o temperatură 
maximă a fluidului de 95 °C ; 

■ Nu permite apariţia şi dezvoltarea microorganismelor. Materi-
alele folosite la fabricare sunt nepoluante,  nehigroscopice, sta-
bile din punct de vedere chimic, nu degajă halogeni, nu conţin 
substanţe radioactive.  

■ Componentele sistemului  prezintă o rezistenţă ridicată la abrazi-
une, depuneri de orice fel şi coroziune. Produsele  sunt fabricate 
din  materiale  neinflamabile (22 ÷ 31 % din masă) – aluminiu şi 
materiale greu inflamabile  (69 ÷ 78 % din masă) – polietilenă 
(PE-Xc, PE-MDXc, PE-HD); 

■ Sistemul se pretează atât la realizarea de instalaţii aparente cât 
şi la realizarea traseelor prin pereţi frontali sau prin şapă; 

■ Ţevile sistemului sunt deosebit de stabile din punct de vedere 
dimensional, flexibile, prezentând efect de memorie; 

■ Sistemul utilizează un singur tip de fitting pentru 3 tipuri diferite 
de ţeavă, garantând astfel un proces de montaj simplu şi uşor 
de realizat, cheltuieli de depozitare reduse şi excluzând de ase-
menea posibilitatea de selecţionare eronată a tipului de fitting 
funcţie de tipul ţevii. 

Tipodimensiuni constructive şi aplicaţii ale ţevilor sistemului   
TECEflex: 

■ TECEflex–PE-Xc/Al/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-Xc – ţevi cu structură 
multistrat, din politilenă reticulată (PE-Xc, conform DIN 16892) 
la interior, având un strat intermediar de aluminiu (sudat longitu-
dinal cap la cap) şi polietilenă reticulată (PE-Xc) sau polietilenă 
de înaltă densitate (PE-HD) de culoare albă (mată) RAL 9010  la 
exterior. Ţevile multistrat (PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-HD), sunt  
ţevi universale (cu domeniu de utilizare – instalaţii sanitare, 
instalaţii de încălzire cu corpuri de încălzire, instalaţii de încălzire 
prin pardoseală), conforme cu prevederile normelor DIN 16892, 
fiind utilizabile până la o presiune maximă de exploatare de 10 
bar, şi până la o temperatură maximă a fluidului de 95 °C.  

■ TECEflex–PE-Xc pentru instalaţii sanitare – ţevi din politilenă 
reticulată (PE-Xc, conform DIN 16892), cu SDR 7,3 (Pn 20), cu 
grad ridicat de flexibilitate, fabricate în două mărimi, având dia-
metrul nominal exterior de 16 mm şi 20 mm, utilizabile până la o 
presiune maximă de exploatare de 10 bar, si până la o tempera-
tură maximă a fluidului de 95 °C, cu sau fără manta de protecţie 
din PE (de culoare neagră) la exterior, destinate pentru instalaţii 
sanitare. Tipodimensiunea 20 este fabricată şi în variantă cu 
izolaţie termică (cu tub din material izolator la exterior din PE cu 
λR = 0,040 W/mK, sistem ţeavă în ţeavă, cu grosimea peretelui 
de 9 mm).  

■ TECEflex–PE-Xc/EVOH pentru instalaţii de încălzire – ţevi în 
construcţie multistrat, cu stratul interior din polietilenă reticulată 
(PE-Xc), cu barieră împotriva difuziei oxigenului la exterior 
(conform prevederilor DIN 4726). Ţevile prezintă la exterior o 
culoare gri-argintiu şi sunt fabricate în trei mărimi, cu diametrul 
nominal exterior de 14 mm, 16 mm şi 20 mm;  mărimile 14 şi 
20  cu SDR 7,3 (Pn 20) şi mărimea 16 cu SDR 11 (Pn 12,5), 
utilizabile până la o presiune maximă de exploatare de  10 bar, 
şi până la o temperatură maximă  a fluidului  de  95°C (6 bar / 
90°C - pentru mărimea 16). Se pot livra cu manta de protecţie 
din PE (de culoare albastră sau roşie)  la exterior sau în variante 
preizolate (cu tub din material izolator la exterior din PE cu λR = 
0,040 W/mK, sistem ţeavă în ţeavă, cu grosimea peretelui de 9 
sau 26 mm). 

■ TECEflex–PE-MDXc 5S pentru instalaţii de încălzire prin par-
doseală – ţeavă cu flexibilitate ridicată având structură multis-
trat, realizată din politilenă de medie densitate reticulată (PE- 
MDXc) la interior şi exterior, şi prevazută cu barieră împotriva 
difuziei oxigenului (EOVH, conform prevederilor DIN 4726) între 
cele două straturi PE- MDXc. Ţeava tip PE-MDXc este fabricată în 
două mărimi, cu diametrul nominal exterior de 16 mm şi 20 mm,   
cu  SDR 11  (Pn 12,5), fiind utilizabilă până la o presiune  
maximă de exploatare de 3 bar, şi până la o temperatură 
maximă a fluidului de 90 °C (6 bar/ 70 °C). Sunt  destinate 
pentru instalaţii de încălzire prin pardoseală şi instalaţii de încăl-
zire cu corpuri de încălzire. Pentru  instalaţii de încălzire cu cor-
puri de încălzire ţeava având diametrul de 16 mm. este fabricată 
şi în variantă preizolată (cu tub din material izolator la exterior 
din PE cu λR = 0,040 W/mK, sistem ţeavă în ţeavă, cu grosimea 
peretelui de 9 mm). 

■ TECEflex–PE-Xc/Al/PE-HD – ţevi cu structură multistrat, din 
politilenă reticulată (PE-Xc, conform DIN 16892) la interior, 
având un strat intermediar de aluminiu (sudat longitudinal cap la 
cap) şi polietilenă reticulată (PE-Xc) sau polietilenă de înaltă 
densitate (PE-HD) de culoare galbenă  la exterior. Ţevile sunt 
prevăzute cu manta de protecţie din PE de culoare galbenă  la 
exterior fiind destinate realizării de instalaţii domestice de ali-
mentare cu gaz. 

Sistem de distribuţie a apei potabile reci şi calde prin intermediul elementelor de racordare de tip “T” 

Diversele puncte de consum din cadrul băii 
se vor alimenta prin utilizarea unui singur 
circuit de ţeavă aferent fiecărui tip de apă, 
rece sau caldă. Distribuţia din ţeava princi-
pală către fiecare consumator se va realiza 
prin intermediul elementelor de racordare 
de tip “T”. Avantajul particular al acestui 
sistem constă în consumul redus de ţeavă. 

Tipuri de ţeavă TECEflex posibil de utilizat: 

■ ţeavă multistrat compozită, universală 
PE-Xc/Al/PE-Xc 

■ ţeavă multistrat pentru instalaţii de 
alimentare cu apă potabilă PE-Xc 5S 

■ ţeavă pentru instalaţii de alimentare cu 
apă potabilă - SDR 7,3 (PN20), PE-Xc 

Fittinguri TECEflex utilizate: 

1 . Cot cu fixare pe perete 

2 . Teu, realizat din alamă 
       

3 . Cot la 90°prevăzut cu  
      filet exterior şi realizat  
      din alamă 

4 . Cot la 90°pentru  
      alimentarea cu apă a  
      rezervorului tip WC 

5 . Unitate de instalare şi 
montaj, inclusiv coturi 
cu fixare pe perete 

6 . Unitate de racordare  
pentru lavoar, inclusiv 
coturi cu fixare pe perete, 
seria TECEprofil 

Sistem de distribuţie a apei potabile reci şi calde, cu alimentare individuală prin intermediul unui colector distribuitor 

Diversele puncte de consum din cadrul băii 
se vor alimenta prin circuite separate, 
aferente fiecărui tip de apă, rece sau caldă. 
Distribuţia este realizată prin intermediul 
unui colector distribuitor. Avantajele siste-
mului:  confort sporit, pierderi de presiune 
mici, proiectare uşoară, grad de interschim-
babilitare ridicat. Dezavantaj: consum relativ 
mare de ţeavă. 

Tipuri de ţeavă TECEflex posibil de utilizat: 

■ ţeavă multistrat compozită, universală 
PE-Xc/Al/PE-Xc 

■ ţeavă multistrat pentru instalaţii de 
alimentare cu apă potabilă PE-Xc 5S 

■ ţeavă pentru instalaţii de alimentare cu 
apă potabilă - SDR 7,3 (PN20),      PE-Xc 

Fittinguri TECEflex utilizate: 

1 . Cot cu fixare pe  
perete 

2 . Cot la 90°realizat  
      din alamă 

3 . Unitate de racordare  
pentru lavoar, inclusiv 
coturi cu fixare pe perete, 
seria TECEprofil 

4 . Cot la 90°pentru  
      alimentarea cu apă a  
      rezervorului tip WC 

5 . Unitate de instalare şi 
montaj, inclusiv coturi 
cu fixare pe perete 

6 . Distribuitor colector 
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Procedeul de reticulare a polietilenei prin bombardare cu fascicul 
de electroni 

Pentru a putea fi folosit la instalaţii de încălzire, apă potabilă şi gaz 
materialul de bază al ţevii TECEflex trebuie să îndeplinească cele 
mai riguroase cerinţe şi standarde cu aplicabilitate în domeniu.  

Prin intermediul tehnologiei aplicate în procesul de productie, atât 
din punct de vedere al realizării ţevilor aferente sistemului cât şi din 
punct de vedere al procedeului de reticulare utilizat, TECE conferă 
produselor sale nu numai proprietăţi mecanice deosebite şi un grad 
ridicat de rezistenţă la presiune şi temperatură, dar şi o rezistenţă 
chimică şi o durată de viaţă de minim 50 de ani.  

Din punct de vedere chimic etena este o hidrocarbură aciclică 
nesaturată folosită în industria de sinteză la obţinerea materialelor 
plastice. Moleculele de etenă au proprietatea de a se uni între ele 
prin intermediul dublelor legături generând astfel procesul de 
polimerizare care la rândul său are ca rezultat obţinerea unui 
compus chimic nou - polietilena. 

Molecule de polietilenă înaintea aplicării procedeului de reticulare. 

Polietilena este un material plastic ce prezintă moleculele 
poziţionate liniar, fără a fi însă unite între ele, coeziunea necesară 
fiind obţinută prin intermediul forţelor de atracţie dintre ele. 

Această structură bidimensională favorizează procesul de topire al 
polietilenei. Atunci când polietilena este supusă unei temperaturi 
ridicate, lanţul de molecule începe sa oscileze. În momentul în care 
amplitudinea acestor oscilaţii atinge valoarea maximă, forţele de 
atracţie nu mai pot face faţă, plasticul devenind lichid.  

Prin procesul de reticulare, macro-moleculele de polietilenă sunt 
legate între ele formând astfel o reţea tridimensională cu proprietăţi 
fizico-chimice remarcabile, reţea în care lanţurile de molecule sunt 
interconectate prin intermediul unor forţe de coeziune foarte 
puternice. Structura tridimensională nou creată previne astfel 
apariţia fenomenului de topire sub acţiunea temperaturilor externe. 
Ca urmare a acestui fapt ţevile realizate din polietilenă nu se pot 
îmbina cu ajutorul sudurii.   

TECEflex sunt ţevi din polietilenă reticulată prin procedeul de 
bombardare cu fascicul de electroni, având o durată de viaţă 
îndelungată. Ţevile TECEflex sunt realizate atât în conformitate cu 
normele DVGW pentru sisteme sanitare şi de încălzire cu gaz, cât şi 
cu normele DIN CERTCO pentru instalaţii de încălzire. TECEflex sunt 
deasemenea testate de laboratoare certificate şi beneficiază de 
numeroase omologări din partea organizaţiilor Europene în drept.   

Structura moleculara a polietilenei după aplicarea procedeului de reticulare. 

Procedeul de reticulare a polietilenei prin bombardare cu fascicul  
dens de electroni, utilizat în procesul de producţie al tuturor ţevilor  
aferente sistemului TECEflex, este un procedeu strict fizic, realizat 
fără utilizarea oricăror aditivi de natură chimică.  

Identificarea şi marcarea ţevilor sistemului TECEflex 
Din punct de vedere al nomografiei utilizate în toată documentaţia 
tehnico-comercială TECE, prin PE-Xc se înţelege: PE = polietilenă ; X 
= reticulare ; c = procedeul fizic de reticulare. 
Ţevile multistrat tip TECEflex, pentru identificare sunt inscripţionate 
din fabricaţie, pe generatoare, din metru în metru, cu culoare nea-
gră,  cu următoarele date:  

■ Tipul ţevii; 

■ Domeniul de utilizare; 

■ Codul producătorului; 

■ Diametrul exterior x grosimea peretelui;   

■ Temperatura de operare [°C], presiunea de operare [MPa]; 

■ Marca de certificare şi numărul certificatului; 

■ Data fabricaţiei; 

■ Marcaj de lungime. 

Efectul de memorie 
Ţevile realizate prin reticulare tip “C” prezintă aşa-numitul “efect de 
memorie” – conform căruia în cazul unei deformări ţeava poate 
reveni cu uşurinţă la forma iniţială,  îndreptarea fiind posibilă chiar 
prin simpla utilizare a unui feon industrial. Spre deosebire de ţevile 
obişnuite, ţevile din polietilenă reticulată se constituie ca o ofertă 
deosebit de tentantă, fiind realizate dintr-un material deosebit de 
stabil din punct de vedere termic, ce nu poate fi topit sau modificat. 
Cu ajutorul acestui material sunt posibile:  

■ Îmbinarea fără garnitură de etanşare O-ring şi avantajele 
importante ce rezultă din aceasta;  

■ Menţinerea secţiunii circulare indiferent de presiunea la care 
este supusă ţeava în funcţionare, în limita celor 10 bar. maxim 
admişi;  

■ Garantarea unei siguranţe sporite şi a fiabilităţii tehnologiei de 
îmbinare.   

Raport de încercări şi funcţionare pentru sisteme de încălzire prin pardoseală TECEflex  
■ pentru şape din ciment în conformitate cu DIN EN 1264-4 

■ pentru şape anhidrite (din sulfat de calciu anhidru) -- dacă este necesar în conformitate cu recomandările producătorului  

Şapă din ciment Şapă anhidrită Produsă de:

(Data)

/ bar

Da Nu

Da Nu

Da Nu

Da Nu

Da Nu

Da Nu

Nu Da, de la data: până la data:

1. Temperatura debitului de agent termic a fost reglată la 25°C?

Proiect de construcţie / instalaţie de 
încălzire
Proiectant / Nr. / Din data

Beneficiar (Nume / Adresă / Număr de 
telefon):

Firma de specialitate responsabilă pentru 
realizarea instalaţiilor :

Firma de specialitate responsabilă pentru 
turnarea şapei :

Datele sistemului:

Data:

Încălzirea pardoselii s-a făcut cu întreruperi?

Pornirea instalaţiei de încălzire prin pardoseală ( pentru şapa de ciment cel 
mai devreme după 21 zile de la turnare; pentru şapa anhidrită cel mai 
devreme după 3 zile de la turnare):

Data:

Test de presiune şi pierderi de lichid

Data / durata testului

Încălzirea sistemului

Operaţiune de turnare şapă terminată la:

Presiune de testare

Condiţii de operare şi temperatura exterioară clădirii la data predării 
instalaţiei de încălzire prin pardoseală:

Oprirea instalaţiei de încălzire prin pardoseală:

2. Temperatura debitului de agent termic a fost menţinută timp de 3 zile?

Încălzirea pardoselii s-a făcut cu încăperea aerisită şi fără curenţi de aer în 
mişcare?

Suprafaţa pardoselii încălzite a fost liberă, neacoperită de materiale de 
construcţii, mobilier, etc.?

3. Temperatura maximă calculată a debitului de agent termic de ______°C 
a fost presetată ?

4. Temperatura maximă calculată a debitului de agent termic a fost 
menţinută în instalaţie timp de 4 zile ?

Autentificarea raportului
Firma de specialitate responsabilă 
pentru realizarea testului de 
presiune (semnătura/ştampila)

Beneficiar 
(semnătura/ştampila)

Constructor / Antreprenor 
(semnătura/ştampila)
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Avantajele utilizării ţevilor din polietilenă reticulată prin 
procedeul de bombardare cu fascicul dens de electroni (PE-Xc) 

Rezistenţa deosebit de mare la solicitări mecanice, conferă 
urmatoarele proprietăţi ţevilor din polietilenă reticulată TECEflex: 

■ Comportare excelentă la fluajul cauzat de compresia internă 

■ Compoziţie chimică perfect stabilă până la o temperatură 
maximă de 95 °C 

■ Rezistenţă excelentă la procesul de îmbătrânire cauzat de 
temperaturi ridicate, excluzându-se astfel efectele termo-oxidării  

■ Rezistenţă mărită la fisurare în urma supunerii îndelungate la 
acţiuni de stress mecanic 

■ Rezistenţă chimică şi electrochimică bună, ţeava TECE flex ne 
fiind afectată de acţiunea apelor agresive; în plus, prezintă un 
grad ridicat de rezistenţă la acţiunea aditivilor adăugaţi în apă 
caldă (inhibitori) 

■ Poate fi montată la rece fără a se apela la tratament termic 

■ compoziţie chimică puţin influenţabilă de efectul razelor ultravio-
lete 

■ Imunitate ridicată la coroziune 

■ Suprafaţă internă cu rugozitate zero ce permite crearea unui 
strat limită uniform fără depuneri şi cu pierderi de sarcină foarte 
mici  

■ Rezistenţă mărită la abraziune şi la propagarea fisurilor 

■ Rezistenţă mărită la impact  în condiţii de temperatură scăzută 

■ Rezistenţă mărită la fenomenul de alungire generat de 
funcţionarea la temperaturi ridicate 

■ Utilizabilă pentru orice tip de apă potabilă 

■ Menţine caracteristicile fizico-chimice ale mediului transportat 
fără alterarea gustului şi/sau mirosului acestuia  

■ Se pretează condiţiilor dificile de montaj 

 

1.1 Ţeava multistrat compozită TECEflex -  PE-Xc/AL/PE-Xc 

Ţeava compozită TECEflex este o ţeavă multistrat realizată din 5 
straturi, confecţionată prin extrudarea a două straturi de polietilenă 
reticulată pe un tub de aluminiu. Stratul interior de polietilenă 
reticulată (PE-Xc) conferă ţevii TECEflex o rezistenţă mărită la 
presiune şi temperatură, eliminându-se astfel posibilitatea de difuzie 
a oxigenului prin pereţii ţevii. Tubul de aluminiu, realizat prin sudură 
cap la cap cu laser, imprimă o rezistenţă mecanică deosebită, iar 
stratul exterior de polietilenă reticulată contribuie la menţinerea 
proprietăţilor mai sus amintite. Designul special al ţevii TECEflex, 
face din aceasta o ţeavă deosebit de rezistentă la flambaj, ţeava 
putând fi îndoită sau procesată manual fără ajutorul arcului spiral.  

.Ţeava compozită multistrat  PE-Xc/AL/PE-Xc este o ţeavă multistrat 
cu inserţie de aluminiu prezentând posibilităţi nelimitate de utilizare 
– atât în cadrul sistemelor de instalaţii sanitare cât şi de încălzire – 
datorită stratului de aluminiu şi a învelişului de protecţie de culoare 
albă. 
Combinaţia unică de materiale folosite la realizarea TECEflex 
previne dilatarea termică longitudinală şi în acelaşi timp conferă 
stabilitate şi rezistenţă deosebită la deformare şi îndoire.  
Aceste proprietăţi sunt deosebit de importante în cadrul realizării 
sistemelor de instalaţii de încălzire prin pardoseală, sisteme ce 
necesită o tubulatură deosebit de lungă şi prezintă o multitudine de 
curbe. 

Structura ţevii universale, multistrat compozite TECEflex. 

Astfel ţevile sistemului  pot fi  utilizate: 

■ În instalaţii de distribuţie a agentului termic sau a apei potabile 
şi menajere în aplicaţii comerciale, domestice sau hoteliere; 

■ În instalaţii de distribuţie aferente subsolului clădirilor, prin 
intermediul sistemelor de instalaţii de suprafaţă sau a 
conductelor de alimentare  

■ În cadrul sistemelor de instalaţii din pereţii falşi şi/sau cortină 

■ ca element de conectare la radiator – permite conectarea 
uşoară a radiatorului la un robinet tur-retur 

■ În instalaţii  independente de încălzire prin pardoseală 

 
Modalitaţi de livrare 

■ Ţevile PE-Xc/AL/PE-Xc (HD)  sunt livrate în 8 mărimi, cu dimen-
siunile (diametrul exterior x grosime perete tub interior din PE-Xc) 
-   Ø14 x 2 mm,  Ø16 x 2,2 mm,  Ø 20 x 2,8 mm, Ø 25 x 3,5 
mm, Ø 32 x 4 mm,   Ø 40 x 4 mm,  Ø 50 x 4,5 mm,   Ø 63 x 6 
mm. 

■ Sub formă de rolă, bară sau tambur; 

■ Pentru limitarea pierderilor de căldură pe traseu, protecţia la 
acţiunea razelor ultraviolete sau evitarea apariţiei condensului, 
în funcţie de domeniul de utilizare, produsele pot fi livrate cu 
manta de protecţie din PE (de culoare neagră, tipodimensiunile 
14 ÷ 25)  la exterior sau în variante preizolate (cu tub din mate-
rial izolator la exterior realizat din PE cu  λR = 0,040 W/mK, sis-
tem ţeavă în ţeavă, cu grosimea peretelui de 9 sau 26 mm, la 
tipodimensiunile  16 şi 20).  

 
Avantajele imediate ale utilizării sistemului de ţevi compozite 
TECEflex - PE-Xc/AL/PE-Xc: 

■ Sistem universal, utilizând un singur fel de ţeavă pentru o gamă 
diversă de aplicaţii din domeniul instalaţiilor sanitare, de 
încălzire şi de alimentare cu aer comprimat sau gaz; 

■ Sistem caracterizat de dilatare termică longitudinală similară 
ţevilor realizate din materiale metalice; 

Strat de bază al ţevii compozite 
TECEflex, realizat din PE-Xc 

Strat intermediar realizat din tub 
de aluminiu sudat cap la cap. 
Funcţie suplimentară: “barieră 
împotriva difuziei de oxigen” 

Strat exterior de protecţie 
de culoare albă, realizat din 
PE-HD 

Straturi intermediare de adeziv 

Test pentru determinarea pierderilor de presiune pentru sisteme de încălzire prin pardoseală - în conformitate cu DIN EN 1264-4 

Presiune de operare maxim admisă: bar

Suprafaţa totală a sistemului: m2

m

Temperatură definită prin proiect: Tur: °C Retur: °C

Test de presiune

Început la: (Data) bar

Terminat la: (Data) bar

Da Nu

Da Nu

Datele sistemului de încălzire prin pardoseal

Proiect instalaţie de încălzire
Proiectant / Nr. / Din data

Beneficiar (Nume / Adresă / Număr 
de telefon):

Firma de specialitate responsabilă 
pentru realizarea testului de 
presiune:

Presiune de testare

Presiune de testare

Firma de specialitate responsabilă pentru 
realizarea testului de presiune 
(semnătura/ştampila)

(Oră/minut)

(Oră/minut)

Căderea de presiune măsurată pe durata testului a fost mai mare de 0,2 bar?

Beneficiar (semnătura/ştampila)

Înălţimea sistemului (valoare relativă în funcţie de cel mai de jos punct):

S-au constatat pierderi de lichid din sistem la încetarea testului de presiune?

Autentificare test de presiune
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■ Crează confort vizual prin utilizarea la exterior a unui înveliş de 
culoare albă; 

■ Prezintă o toleranţă ridicată în exploatare şi garantează un 
montaj uşor datorită flexibilităţii şi capacităţii de menţinere a  
formei; 

■ Instalaţiile realizate prin utilizarea sistemului prezintă rezistenţă 
ridicată atât la coroziune cât şi la posibila acţiune chimică a 
inhibitorilor termici ; 

■ Rată de defectare şi înlocuire în perioada de garanţie aproape 
nulă, garantată de sistemul strict de control intern şi extern a 
tuturor componentelor;                                                                                                                                                                                                                    

■ Rezistenţă deosebită la fisurarea cauzată de fluaj; 

■ Sistem omologat intrernaţional DVGW şi DIN CERTCO;  

■ Utilizabil într-un domeniu larg de temperaturi şi presiuni. Maxime 
de utilizare: 95 °C  sau 10 bar. 

 

1.2 Ţeava TECEflex - PE-Xc, numai pentru instalaţii sanitare 
Ţeavă realizată din politilenă reticulată (PE-Xc, conform DIN 16892),  
cu SDR 7,3 (Pn 20), cu grad ridicat de flexibilitate, utilizabilă până la 
o presiune  maximă de exploatare de 10 bar, sau până la o tempera-
tură maximă a fluidului  de  95 °C. Datorită caracteristicilor sale 
deosebite ţeava din polietilenă reticulată PE-Xc pentru instalaţii sani-
tare poate fi utilizată atât în instalaţii de distribuţie a apei potabile şi  
menajere în aplicaţii comerciale, domestice sau hoteliere; cât şi în 
cadrul sistemelor de instalaţii din pereţii falşi şi/sau cortină. 
 
Modalităţi de livrare 

■ Ţevile PE-Xc sunt livrate în 2 mărimi, cu dimensiunile (diametrul 
exterior x grosime perete tub interior din PE-Xc) - Ø16 x 2,2 mm. 
şi Ø 20 x 2,8 mm. 

■ Sub formă de rolă. 

■ Pentru limitarea pierderilor de căldură pe traseu, protecţia la 
acţiunea razelor ultraviolete sau evitarea apariţiei condensului, 
în funcţie de domeniul de utilizare, produsele pot fi livrate: cu 
manta de protecţie din PE de culoare neagră la exterior sau pen-
tru tipodimensiunea Ø 20 mm. în variantă preizolată cu tub exte-
rior din material izolator realizat din PE cu  λR = 0,040 W/mK, 
sistem ţeavă în ţeavă, cu grosimea peretelui de 9 mm.  

Structura ţevii TECEflex -  PE-Xc pentru instalaţii sanitare 

Avantajele imediate ale utilizării ţevilor TECEflex - PE-Xc pentru 
instalaţii sanitare: 

■ Rezistenţă deosebită la fisurarea cauzată de fluaj; 
■ Sigură din punct de vedere igienic, în conformitate cu cele mai 

stricte norme Europene; 
■ Permite realizarea de instalaţii convenţionale de tip ţeavă în 

ţeavă, prin şapă sau pereţi cortină , racordarea la celelalte 
elemente ale instalaţ iei realizându-se prin intermediul 
distribuitoarelor cu 2 sau mai multe căi şi/sau a conexiunilor 
formate prin interconectarea a 2 sau mai multe elemente  tip “T”. 

■ Sistem omologat intrernaţional DVGW  / DW-8311 AS 2139 
 
1.3 Ţeava TECEflex - PE-Xc / EOVH, pentru instalaţii de   
încălzire 
Ţeavă în construcţie multistrat, cu stratul interior realizat din poli-
etilenă reticulată (PE-Xc), cu barieră împotriva difuziei oxigenului la 
exterior (conform prevederilor DIN 4726). Aderenţa dintre materialul 
termoplastic (PE-Xc) şi bariera EOVH (împotriva difuziei oxigenului, în 
grosime de aproximativ 0,2 mm) este realizată cu adeziv.  
Ţevile la exterior au o culoare gri-argintie ce crează o diferenţiere 
uşoara faţa de sistemul de ţevi multistrat compozite PE-Xc/AL/PE-Xc. 

Modalitaţi de livrare 

■ Ţevile PE-Xc sunt livrate în 3 mărimi, cu diametrul nominal exte-
rior de Ø16 x 2mm. si Ø 20 x 2,8 mm., mărimea Ø20  cu  SDR 
7,3  (Pn 20) şi mărimea Ø16 cu SDR 11 (Pn 12,5), fiind utilizabile 
până la o presiune  maximă de exploatare de 10 bar, sau până la 
o  temperatură maximă a fluidului  de  95°C (6 bar / 90°C -  
pentru mărimea 16); 

■ Sub formă de rolă; 
■ Pentru limitarea pierderilor de căldură pe traseu, protecţia la 

acţiunea razelor ultraviolete sau evitarea apariţiei condensului, în 
funcţie de domeniul de utilizare, produsele pot fi livrate cu manta 
de protecţie din PE de culoare albastră sau roşie la exterior .  

Structura ţevii TECEflex -  PE-Xc / EOVH pentru instalaţii de încălzire 

Manta de protecţie de 
culoare neagră realizată 
din PE 

Ţeavă TECEflex PE-Xc 
pentru instalaţii sanitare 

Strat de bază, PE-Xc 

Strat exterior EOVH cu funcţie 
de barieră de difuzie a oxigenului 

Manta de protecţie de  
culoare roşie sau albastră 
realizată din PE 

Strat intermediar 
de adeziv 
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Supratemperatura medie de încălzire ΔtH 

Diagrama de performanţă - pentru distanţă de montaj de 200 mm 
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Rλ,B:     0           0,05       0,10        0,15 

Supratemperatura medie de încălzire ΔtH 

Diagrama de performanţă - pentru distanţă de montaj de 200 mm 
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Rλ,B:      0         0,05       0,10        0,15 

Supratemperatura medie de încălzire ΔtH 

Diagrama de performanţă - pentru distanţă de montaj de 300 mm 
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7.7 Testul de presiune în conformitate cu standardul DIN EN 
1264-4 

Înainte de turnarea şapei de acoperire, ţevile instalaţiei de încălzire 
prin pardoseală trebuie supuse obligatoriu testului de etanşare şi  de 
pierdere a presiunii. În acest scop, ţevile se vor umple cu apă şi  
aerisi foarte bine (se vor lua toate măsurile necesare şi suficiente în 
vederea excluderii posibilităţi de apariţie a fenomenului de îngheţ). 
Manometrul aferent testului de presiune se va conecta în punctul cel 
mai de jos al sistemului.  
Robineţii de izolare, instalaţi imediat înainte şi după distribuitor se 
vor închide, în aşa fel încât presiunea de testare să nu fie 
generalizată în intreg sistemul de încălzire al clădirii respective.  
În continuare, toate supapele de echilibrare aferente distribuitorului 
se vor deschide complet şi se va aplica o presiune de testare de 6 
bari. Pentru ca testul de presiune să fie efectuat în mod 
corespunzător aceasta presiune trebuie menţinută timp de 24 de 
ore. În final, după trecerea acestei perioade se va putea reveni la 
presiunea normală de operare a instalaţiei.   

 

7.8 Turnarea şapei de acoperire (de finisare) 
Ulterior montării sistemului de încălzire prin pardoseală TECEflex şi 
anterior turnării şapei de acoperire (finisare) nu se vor efectua nici un 
fel de lucrări în camerele respective. În timpul turnării şapei de 
finisare, circuitele de încălzire se vor menţine la presiunea de 
operare normală. Pe toată durata acestei operaţiunii se va utiliza 
numai material de şapă încălzit.   
Grosimea şapei, rezistentă la o sarcină dinamică aplicată de 1.5 kN/
m2 aferentă construcţiilor de locuinţe, trebuie să depăşească nivelul 
ţevilor de încălzire cu cel puţin 45 mm.  
Pentru sarcini dinamice cu valori ridicate impuse de destinaţia 
spaţiului în cauză, fie grosimea şapei de finisare va fi ajustată în 
conformitate cu DIN 18560 fie se vor folosi şape speciale. Turnarea 
şapei de finisare se va face la temperaturi de minim 5°C, aceasta 
urmând a fi protejată împotriva îngheţului pe toată durata perioadei 
de fixare / uscare definitivă.  
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Avantajele imediate ale utilizării ţevilor TECEflex - PE-Xc/EOVH 
pentru instalaţii sanitare: 

■ Rezistenţă deosebită la difuzia oxigenului, conform DIN 4726. 

■ Comportare excelentă la fluajul cauzat de compresia internă. 

■ Garantează o toleranţă ridicată în exploatare şi un montaj uşor 
datorită flexibilităţii şi capacităţii de menţinere a  formei 

■ Rată de defectare şi înlocuire în perioada de garanţie aproape 
nulă, garantată de sistemul strict de control intern şi extern a 
tuturor componentelor;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

■ Clasa 5, SDR 7,3 (PN 20) pentru ţeava de diametru Ø 20 mm. 

■ Clasa 5, SDR 11 (PN 12,5) pentru ţeava de diametru Ø 16 mm. 

■ Sistem omologat intrernaţional DIN CERTCO. 

■ Utilizabile într-un domeniu larg de temperaturi şi presiuni. 
Maxime de utilizare: 95 °C  sau 10 bar. 

 

1.4 Ţeava TECEflex - PE-MDX 5S, pentru instalaţii de   încăl-
zire prin pardoseală 

Ţeavă cu flexibilitate ridicată având structură multistrat, 5 straturi, 
realizată din politilenă de medie densitate reticulată (PE- MDXc) la 
interior şi exterior, şi prevăzută cu barieră împotriva difuziei oxigenu-
lui (EOVH, conform prevederilor DIN 4726) între cele două straturi 
realizate din PE- MDXc.  

Ţeava PE-MDXc destinată în principal încălzirii prin pardoseală, în 
conformitate cu DIN 16894/95, este rezultatul evoluţiei tehnice a 
ţevii PE-Xc. 

Aderenţa dintre materialul termoplastic (PE-MDXc) şi bariera EOVH 
(împotriva difuziei oxigenului) este realizată cu adeziv.  

Utilizare: 

■ Sisteme de încălzire prin pardoseală şi sisteme de încălzire 
clasică, Clasa 5, SDR 11 (PN12,5). 

Modalitaţi de livrare 

■ Ţevile PE-MDX 5S sunt livrate în 2 mărimi, cu dimensiunile 
(diametrul exterior x grosime perete tub interior din PE-MDXc) -   
Ø16 x 2 mm,  Ø 20 x 2,8 mm.  

■ Sub formă de rolă, sau tambur de 200 - 600 m. 

■ Pentru instalaţii de încălzire cu corpuri de încălzire ţeava  mări-
mea Ø16 este fabricată şi în variantă preizolată (cu tub din mate-
rial izolator la exterior din PE cu λR = 0,040 W/mK, sistem ţeavă 
în ţeavă, cu grosimea peretelui de 9 mm). 

 
Avantajele imediate ale utilizării ţevilor TECEflex - PE-MDXc 5S 
pentru instalaţii de încălzire în pardoseală: 

■ Flexibilitate deosebită. 

■ Rezistenţă deosebită la difuzia oxigenului, conform DIN 4724 

■ Barieră efectivă împotriva difuziei oxigenului, garantată de 
tehnologia utilizată la obţinerea celor 5 straturi ce formează 
ţeava. 

■ Utilizabilă până la o presiune maximă de exploatare de 6 bar, sau 
până la o temperatură maximă a fluidului  de 90°C (6 bar/ 70°C) 

 
Conductibilitate termică, dilatare liniară şi rugozitatea ţevilor sis-
temului TECEflex 

Ţevile sistemului TECEflex sunt caracterizate de:  

■ Coeficient de conductibilitate termică de 0,35÷0,41 W/mK, 

■ Coeficient de dilatare liniară de 0,026 mm/mK la ţevile  PE-Xc/
AL/PE-HD /  PE-Xc/AL/PE- Xc şi  de  0,15 ÷ 0,2 mm/mK la ţevile  
PE-Xc, PE-MDXc 5S.  

■ Rugozitate de 0.007 mm. 

Ţevile sunt  flexibile, permiţând  preluarea dilatărilor axiale prin com-
pensatoare de dilatare cu curbe la 90˚(cu braţe de dilataţie) sau prin  
compensatoare tip “U”.  
 

 1.5 Elemente de conectare şi racordare 

Sistemul TECEflex cuprinde pe lângă tipodimensiunile de ţevi 
prezentate anterior o gamă diversă de fittinguri, realizate atât din 
alamă rezistentă la dezincare cât şi din polifenilsulfon (PPSU), special 
concepute pentru a putea fi utilizate indiferent de tipul de instalaţie 
în care se utilizează sistemul. 
Din punct de vedere constructiv gama de fittinguri conţine două 
elemente principale: fittingul propriu-zis şi manşonul de compresie. 
Este important de reţinut că manşoanele de compresie sunt produse 
în 2 versiuni constructive: 

■ O versiune având suprafaţa exterioară de culoarea alamei - 
versiune ce se va utiliza numai împreună cu ţeava universală 
multistrat compozită PE-Xc/AL/PE-Xc; 

■ O versiune având suprafaţa exterioară placată cu nichel -  
versiune ce se va utiliza împreună cu ţevile tip: PE-Xc si PE-MDXc 
5S. 

Utilizarea celor două versiuni diferite de manşoane de compresie 
este rezultatul diferenţei de diametru, de aproximativ 1 mm, dintre 
cele două tipuri de tevi. 

 

Caracteristici şi proprietăţi: 

Fittingurile sistemului TECEflex sunt caracterizate în principal de: 

■ Interschimbabilitate - un singur tip de fitting poate fi utilizat 
pentru toate tipurile de ţevi aparţinând sistemului şi pentru toate 
tipurile de aplicaţii la care sistemul se pretează; 

Structura ţevii TECEflex -  PE-MDXc 5S, pentru instalaţii de încălzire 
în pardoseală 

Strat de bază, realizat 
din PE-MDXc 

Strat intermediar, median, 
EOVH cu funcţie de barieră 
împotriva difuziei de oxigen 

Strat exterior de protecţie,  
realizat din PE-MDXc 

Straturi intermediare de adeziv 
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Tipuri de finisaj pardoseală 

Rezistenţa la transfer termic în funcţie de tipul finisajului de pardoseală 

Determinarea temperaturii fluxului de căldură transferat 
TV,Ausl 
Conform normelor DIN 4725/T3, temperatura fluxului de căldură 
transferat TV,Ausl este calculată întotdeauna pentru camera cu cea 
mai mare densitate a transferului de căldură qmax, excepţie făcând 
camerele de baie. (Variaţia de temperatură apărută ca urmare a 
transferului de căldură se consideră a fi Δt ≤ 5K.) 

Cu ajutorul diagramelor următoare supratemperatura medie de 
încălzire ΔtH se poate determina cunoscându-se valoarea densităţii 
fluxului transferat qAusl.  

Valoarea temperaturii fluxului de căldură transferat se va obţine 
ulterior prin utilizarea următoarei ecuaţii: 

 TV,Ausl = ΔtH + Δt/2 + Ti  

 

7.6 Diagrame de performanţă aferente sistemului de încăl-
zire prin pardoseală TECEflex 

Diagramele de performanţă aferente sistemelor de încălzire prin 
pardoseală TECEflex au ca punct de referinţă aplicarea unei şape de 
acoperire de 45 mm  sub care sunt montate ţevile de încălzire. 
Curbele marginale, de 15 K pentru zona marginală (1) şi 9 K pentru 
zona rezidenţială, reprezintă limita maximă ce poate fi utilizată 
înainte de a se depăşi valoarea maxim admisă a temperaturii 
pardoselii la o temperatură interioară standard (Ti) a încăperii de 
20°C.  

Diagramele de performanţă următoare au aplicabilitate numai 
pentru ţeava TECEflex de încălzire prin pardoseală de Φ 16 mm. 
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Diagrama de performanţă - pentru distanţă de montaj de 100 mm 
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Diagrama de performanţă - pentru distanţă de montaj de 150 mm 
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■ Etanşarea îmbinării dintre fitting şi manşonul de compresie se 
face fără inel de etanşare de tip O-ring, sau fără elemente 
adiţionale de etanşare; 

■ Secţiunea transversală rezultată în urma îmbinării dintre fitting şi 
ţeavă nu prezintă micşorări semnificative, permiţând curgerea 
liberă a fluidului; 

■ Toate fittingurile sistemului sunt realizate în conformitate cu 
standardul DVGW  W  534; 

■ Toate variantele constructive prezintă omologări atât naţionale 
cât şi internaţionale. 

Fittinguri din alamă 
Fittingurile din alamă aferente sistemului TECEflex sunt piese de 
legătură ce permit realizarea traseelor instalaţiilor  de apă rece/
caldă şi instalaţiilor de încălzire cu ţevi tip TECEflex (PE-Xc/AL/PE-Xc,             
PE-Xc/AL/PE-HD, PE-MDXc, PE-Xc), Pn 10 (Pn 6 pentru PE-MDXc), cu 
diametrul nominal exterior în domeniul Ø 14 ÷ Ø 63 mm.   
Parametrii limită de exploatare a instalaţiilor sunt: presiune maximă 
10 bar, temperatură maximă a fluidului + 95°C, (6 bar / 70°C, func-
ţie de model, tipul ţevii şi domeniul de utilizare). 

Gama de fittinguri TECEflex realizate din alamă include: 

■ fittinguri cu  îmbinare prin presare axială - fittinguri de trecere 
(mufe, nipluri, coturi, teuri, reducţii, adaptoare), cu capete pentru 
presare axială la ambele extremităţi – pentru racordarea între 
ele a ţevilor TECEflex, sau fitinguri finale, cu îmbinare prin pre-
sare axială la un capăt (pentru asamblarea cu ţeava TECEflex) şi 
racord cu sistem  de asamblare cu filet (filet interior sau filet 
exterior conform ISO 228/1 sau ISO 7/1)  

■ fittinguri cu lipire capilară (la fittingurile adaptoare cu ţeavă de 
racordare sau la fittingurile de tranziţie la ţevi din cupru)  

■ fittinguri cu set de strîngere mecanică, cu bucşă elasică la un 
capăt - pentru racordarea între o ţeavă TECEflex şi un alt ele-
ment al instalaţiei.  

Asamblarea fittingurilor cu ţevile tip TECEflex se realizează prin pre-
sare axială, fittingul conţinând elementele de asamblare (corp – cu 
elemente de asamblare / capete cu suprafaţă profilată, manşon de 
compresie). Asamblarea după montarea / poziţionarea elementelor 
(corp fiting, ţeavă,  manşon de compresie / presare) se realizează cu 
ajutorul unui dispozitiv special de presare axială.  

■ fittinguri / armături cu racordare prin intermediul seturilor me-
canice tip “Euro - con” la ţevi tip TECEflex. 

Din punct de vedere constructiv fittingurile sau elemente ale fittin-
gurilor sunt fabricate din: cupru dezoxidat cu fosfor - Cu – DHP 
(conform  standardului  ISO 1190/1); aliaje din cupru - CW614N 
(CuZn39Pb3 conform EN 12164), CW602N  (CuZn36Pb2As, con-
form EN 12164, EN 12165). 
Corpurile fittingurilor din alamă (CW602N) sunt fabricate prin 
turnare, urmată de prelucrare mecanică.   
Corpul fittingurilor pentru asamblarea prin presare axială cu ţeava 
TECEflex este prevăzut cu:  ştuţ  cu suprafaţă profilată la exterior (cu 
proeminenţe la exterior; care se montează la interior pe capul ţevii şi 
asigură blocarea ţevii după presare); umăr pentru fixarea dispoziti-
vului de presare axială. Corpul pentru asamblarea fittingurilor cu 
celelalte elemente ale instalaţiei este prevăzut la un capăt cu filet 
(filet interior sau filet exterior), cu ştuţ sau mufă pentru asamblarea 
prin lipire capilară sau cu element metalic (ştuţ de ţeavă) din aliaj de 
cupru. 

Fittinguri din PPSU 
Fittingurile din PPSU aferente sistemului TECEflex sunt piese de 
legătură având corpul fabricat din polifenilsulfon (PPSU), şi sunt 
destinate pentru realizarea traseelor instalaţiilor de apă rece/caldă 
şi instalaţiilor de încălzire cu ţevi multistrat tip TECEflex (PE-Xc/AL/
PE-HD, PE-Xc/AL/PE-Xc, PE-Xc, PE-MDXc, cu diametrul nominal exte-
rior în domeniul Ø 14 ÷ Ø 20 mm.   

Fittinguri din alamă aparţinând sistemului TECEflex 

Parametrii limită de exploatare a instalaţiilor sunt: presiune maximă 
10 bar, temperatură maximă a fluidului + 95°C (6 bar / 70°C, func-
ţie de tipul ţevii şi domeniul de utilizare). 

Fittingurile tip TECEflex sunt fittinguri de trecere (mufe, coturi, teuri, 
reducţii, adaptoare) – pentru racordarea între ele a ţevilor multistrat 
tip TECEflex, sau finale - pentru racordarea între o ţeavă tip TECEflex 
şi un alt element al instalaţiei.  

Fittingurile din polifenilsulfon (PPSU) se compun din următoarele 
elemente: corp şi manşon de compresie. Corpul fitingului este fabri-
cat, prin injecţie în matriţă, din polifenilsulfon (PPSU) – Radel R-5100 
BK 937, de culoare neagră. Corpul pentru asamblarea prin presare 
axială cu ţeava multistrat conţine următoarele elemente: niplu cu 
proeminenţe (care se montează la interior pe capul ţevii şi asigură 
blocarea ţevii după presarea axială); umăr pentru fixarea dispozitivu-
lui de presare axială.  

Materialul de bază – polifenilsulfon (PPSU) Radel R-5100 BK 937  – 
conferă produselor rezistenţă mecanică la solicitările din exploatare,   
rezistenţă la abraziune, rezistenţă la fluide cu temperaturi ridicate,  
rezistenţă chimică atât la acţiunea agenţilor agresivi din fluidul ve-
hiculat cât şi la acţiunea agenţilor corozivi din materialele de con-
strucţie, fiind recomandat datorită acestor proprietăţi de DVGW. 

Fittinguri din PPSU  aparţinând sistemului TECEflex 

Structură de pardoseală încălzită, aflată în vecinătatea 
unor pereţi exteriori, domeniul de temperaturi exterioare  
fiind cuprins între 5°C şi - 15°C ; sistem obţinut prin 
utilizarea rolei de izolaţie TECEflex şi ţevii de încălzire de 
16 mm  

■ Grosime totală a pardoselii: 141 mm. fără finisajul acesteia 

■ Grosimea stratului izolator: 80 mm. 

■ Specificaţie izolaţie:  2,0 W/(m*K) 

finisaj pardoseală aprox. 10 mm. 

şapă de acoperire a ţevilor de 
încălzire de aproximativ 45 mm. 

ţeavă de încălzire TECEflex 16 mm 

rolă izolaţie TECEflex de 30 mm  

placă de izolaţie PS de 50 mm. 
+ EPS 040 DEO 

7.5 Algoritmul de calcul şi dimensionare 

Dimensionarea corectă a unui sistem de încălzire prin pardoseală 
este deosebit de importantă. În urma unei dimensionări incorecte, 
efectuate fără a se ţine seama atât de normele şi standardele în 
vigoare cât şi de caracteristicile meteorologice ale zonei de montaj, 
rezultă instalaţii neechilibrate caracterizate de camere încălzite 
excesiv, sau din contră, încălzite insuficient. 
 

Calcularea necesarului de caldură 

În procesul de dimensionare şi proiectare al unei instalaţii de 
încălzire prin pardoseală baza o constituie calculul necesarului de 
căldură pentru fiecare din zonele de construcţie în care se doreşte 
utilizarea acestui sistem de încălzire. Pentru obţinerea unor 
rezultate corecte acest calcul trebuie efectuat în conformitate cu 
DIN EN 12831.  

Necesarul termic al unei încăperi va fi astfel rezultatul diferenţei 
dintre valoarea standard determinată a încărcării termice a încăperii 
şi pierderea de căldură generată de pardoseala camerei respective: 

 
QN,ber = QN - QFB  [W] 
 

Determinarea densităţii fluxului de transfer de caldură 
qAusl : 

Densitatea fluxului de transfer de căldură se obţine prin raportarea 
necesarului termic al încăperii (QN,ber) la suprafaţa utilă (AF) a 
acesteia: 
 
qAusl = QN,ber / AF [W/m] 

Temperatura maximă a pardoselii, utilizabilă pentru insta-
laţii de încălzire prin pardoseală 
În conformitate atât cu DIN 4725, partea 2 cât şi în vederea obţinerii 
unui grad optim de confort atunci când temperaturile exterioare ating 
cele mai joase valori (funcţie de zonă), următoarele temperaturi 
maximale ale suprafeţei pardoselii trebuie menţinute: 
 
Zone rezidentiale (camere de locuit, etc) θF,max = 29°C 
Zone marginale    θF,max = 35°C   
Camere de baie    θF,max = θi + 9K 
 
 

Zone rezidenţiale şi marginale 

Dacă zona marginală este parte integrantă a unei încăperi, densita-
tea fluxului de transfer termic qAusl trebuie să fie distribuită atât pe 
suprafaţa zonei marginale AR cât şi pe suprafaţa zonei rezidenţiale 
AA.  

Din punct de vedere al dimensionării şi ţinând cont de proporţia celor 
două suprafeţe, se determină mai întâi densitatea fluxului de 
transfer pentru zona marginală şi apoi pentru zona rezidenţială: 

 
qAusl = AR/AF * qR + AA/AF * qA  
 
Notă: Sub nici o forma densitatile partiale ale fluxului de transfer de 
caldura nu trebuie sa depaseasca valorile marginale mentionate in 
diagramele de la capitolul 7.6 “Grafice de performanţă aferente 
sistemului de încălzire prin pardoseală TECEflex”. 
 

Finisaje de pardoseală 

Alegerea unui finisaj de pardoseală adecvat este deosebit de 
importantă pentru menţinerea capacităţii termice a sistemului de 
încălzire prin pardoseală. Spre deosebire de şapa de acoperire de 45 
mm aplicată deasupra ramificaţiei de ţevi, a cărei compoziţie şi 
consistenţă nu afectează capacitatea termică a sistemului de 
încălzire, utilizarea altui tip de finisaj decât cel pentru care s-a 
efectuat dimensionarea poate avea o influenţă negativă asupra 
transferului de căldură.  

Să considerăm pentru exemplificare că în faza de proiectare s-a 
optat pentru un finisaj din ceramică (Rλ,B ≈ 0,01 m² K/W) iar la 
finalizarea lucrării acesta a fost înlocuit din varii motive cu o mochetă 
confortabilă caracterizată în schimb de un coeficient de 
conductivitate termică mai scăzută (Rλ,B ≈ 0,15 m² K/W). În acest caz 
diferenţa de 0,14 m2K/W dintre cele două valori ale conductivităţii 
termice (Rλ,B) va influenţa în mod negativ transferul termic acţionând 
sub forma unei izolaţii termice nivelul pardoselii. 

Graficul următor evidenţiază clar diferenţele dintre principalele tipuri 
de finisaje pentru pardoseli. Pentru fiecare tip în parte şi în funcţie de 
materialul de bază al acestuia, valorile exacte ale coeficientului de 
rezistenţa la transferul de căldură se vor putea obţine de la firma 
producătoare.  

Notă: Deoarece tipul de finisaj ce urmează a fi utilizat în final nu se 
poate preciza cu exactitate în faza de proiectare, se recomandă, în 
conformitate cu DIN 4725/T3/Sectiunea 5.2, utilizarea unei valori a 
coeficientului de rezistenţă la conductibilitate termică de (Rλ,B = 0,1 
m² K/W),  
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1.6 Manşoane de compresie 
Atât îmbinarea dintre ţevile sistemului TECEflex şi elementele de 
conectare sau racordare, cât şi realizarea etanşării dintre cele două 
componente se face prin presare axială cu utilizarea manşoanelor 
de compresie. 
Este important de reţinut că aceste manşoane de compresie sunt 
produse în 2 versiuni constructive: 

■ O versiune având suprafaţa exterioară de culoarea alamei - 
versiune ce se va utiliza numai împreună cu ţeava universală 
multistrat compozită PE-Xc/AL/PE-Xc; 

■ O versiune având suprafaţa exterioară placată cu nichel -  
versiune ce se va utiliza împreună cu ţevile tip: PE-Xc si PE-MDXc 
5S. 

Utilizarea celor două versiuni diferite de manşoane de compresie 
este rezultatul diferenţei de diametru, de aproximativ 1 mm, dintre 
cele două tipuri de ţevi. Din punct de vedere constructiv manşonul 
de compresie este fabricat din aliaj de cupru CW614N (CuZn39Pb3 
conform EN 12164). 

Manşoane de compresie aparţinând sistemului TECEflex 

1.7 Limitări în utilizarea sistemului TECEflex 
Sistemul de ţevi şi fittinguri aferente TECEflex se va utiliza numai cu 
respectarea strictă a următoarelor condiţii limită: 

■ Temperatură maximă a fluidului vehiculat  95° C *; 

■ Presiunie maximă a fluidului vehiculat 10 bar* 

(* - în cazul ţevilor realizate din PE-MDXc 5S se recomandă ca tem-
peratura maximă de exploatare să nu depăşească 90° C, iar presi-
unea maximă 6 bar.) 

Este important de reţinut faptul că cele două limite: de temperatură 
şi presiune nu trebuie atinse simultan. Se recomandă a se  utiliza 
sistemul fie la temperatura maximă, fie la presiune maximă. 

Este exclusă utilizarea componentelor TECEflex la temperaturi de 
lucru mai mari de 110°C. De asemenea, este interzisă utilizarea 
focului deschis. Pentru îmbinări prin sudare cu ţevi de cupru, se 
efectuează întâi operaţiunea de sudare, se aşteaptă răcirea 
garniturii şi apoi se realizează orice fel de conexiune cu ţeava sau 
fittingurile TECEflex.  

1.8 Instalaţii de apă potabilă 

Sistemele de apă potabilă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, 
atât din punct de vedere igienic cât şi din punct de vedere al calităţii 
apei furnizare către consumator.  

Astfel se impune necesitatea folosirii unor elemente de instalaţie - 
ţevi şi fittinguri - realizate din materiale care să nu aibe în com-
poziţia chimică elemente toxice şi să nu afecteze calitatea apei.  

Este obligatoriu ca instalatorul să se asigure că sistemul ce urmează 
a fi instalat este în conformitate cu normele tehnice în vigoare. 
TECEflex este un sistem realizat şi omologat în conformitate cu 
DVGW. Omologarea DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas - und 
Wasserfaches) presupune: 

■ Testarea tehnică a elementelor componente; 

■ Testarea KTW şi testarea DVGW W270 
Certificatele de omologare naţională şi internaţională a produsului 
pot fi obţinute prin solicitare directă de la Reprezentanţa pentru 
Romania a TECE GmbH.  

Sistemul TECEflex este realizat în conformitate cu normele germane 
în vigoare cu privire la apa potabilă, şi deci compatibil cu toate tipu-
rile calitative de apă specificate de TVO. Conform normelor stabilite 
de TVO TECEflex nu poate fi folosit în situaţia în care: 

■ pH este mai mic de 6.5, sau duritatea totală (gH) mai mică de 
5° OdH (grade de duritate germane). 

Pentru realizarea instalaţiilor de apa potabilă sistemul TECEflex are 
disponibile: 

■ Elemente de conectare şi racordare realizate din PPSU; 
■ Elemente de conectare şi racordare realizate din alama CR 

rezistentă la cor oziune; 
■ Ţevi universale multistrat compozite PE-Xc/AL/PE-Xc; 

■ Ţevi multistrat  PE-Xc. 
Toate componentele menţionate anterior sunt recomandate de 
DVGW şi certificate la nivel european. 

1.9 Instalaţii de încălzire 
Utilizarea sistemului TECEflex în instalaţii de încălzire , clasică şi /
sau prin pardoseală este garantată de omologarea DIN CERTCO.  
Pentru realizarea acestor tipuri de instalaţii sistemul TECEflex  
furnizează: 

■ Elemente de conectare şi racordare realizate din PPSU; 
■ Elemente de conectare şi racordare realizate din alama CR 

rezistentă la cor oziune; 
■ Ţevi universale multistrat compozite PE-Xc/AL/PE-Xc; 

■ Ţevi multistrat  PE-Xc si PE-MDXc 5S. 
Toate componentele menţionate prezintă barieră împortiva difuziei 
oxigenului, în conformitate cu DIN 4726. 

Certificatele de omologare naţională şi internaţională a produsului 
pot fi obţinute prin solicitare directă de la Reprezentanţa pentru 
Romania a TECE GmbH.  

1.10 Instalaţii de alimentare cu gaz 
Sistemul TECEflex este realizat în conformitate cu cerinţele DVGW 
pentru instalaţii interioare de alimentare cu gaz, pentru presiuni ce 
nu depăşesc 100 mbar. TECEflex poate fi folosit local pentru 
instalaţiile de gaz numai după omologare în prealabil. 

Instalaţie de alimentare cu gaz realizată cu  sistemul TECEflex 

Pentru informaţii tehnice suplimentare vă rugăm sa consultaţi 
instrucţiunile de instalare aferente blocului electric terminal  
TECEflex 

 

Sistemul termostat de cameră - placă de bază TECEflex 

Termostatul de cameră 
TECEflex se montează 
întotdeauna numai 
împreună cu clichetul de 
sistem (placa de bază)  
TECEflex.  

Linia de alimentare electrică este integrată în clichetul de sistem.  

Montajul termostatului de cameră se efectuează numai după 
terminarea completă a lucrărilor de interior, pentru a se evita astfel 
contactul cu particule de praf sau de vopsea. Clichetul de sistem  
poate fi amplasat direct în perete sau pe o priză încastrată, de 55 
mm. Odată clichetul de sistem montat, termostatul de cameră va fi 
fixat şi blocat prin presare laterală în interiorul acestuia.  

Termostatul de cameră poate fi protejat împotriva unei eventuale  
demontări neautorizate prin schimbarea poziţiei comutatorului de 
blocare din “OPEN” în “CLOSE”. 

În partea din spate a comutatorului de blocare sunt amplasate două 
cleme de reper cu ajutorul cărora se poate defini limita maximă şi 
minimă a plajei de temperaturi ce urmează a fi utilizată:   

Notă: Procesul de instalare se va efectua de către un specialist 
autorizat în conformitate atât cu normele VDE în vigoare cât şi cu 
cele ale companiei locale de livrare a energiei elctrice.  

7.4 Sisteme de pardoseli în conformitate cu DIN 1264 
Sistemele de pardoseală trebuie realizate în conformitate cu normele 
minime de izolare specificate în DIN EN 1264 partea 4. Cerinţe 
suplimentare de izolare pot fi solicitate şi propuse numai în urma 
unei inspecţii amănunţite a întregii clădirii, proces efectuat în 
colaborare cu antreprenorul de construcţii implicat. 

DIN 18560  specifică grosimea obligatorie pentru şapa din ciment de 
tip (CT-F4) şi sulfat de calciu (CAF-F4). Un strat mai subtire de şapă 
decât cel conform DIN 18560 poate fi aplicat doar în cazurile în care 
acesta este absolut necesar şi numai cu respectarea normelor şi 
normativelor în construcţii locale, în vigoare la data executării lucrării. 

 

Structură de pardoseală încălzită, aflată în vecinătatea unor 
încăperi încălzite; sistem obţinut prin utilizarea rolei de 
izolaţie TECEflex şi ţevii de încălzire de 16 mm  

■ Grosime totală a pardoselii: 91 mm. fără finisajul acesteia 

■ Grosimea stratului izolator: 30 mm. 

■ Specificaţie izolaţie:  0,75 W/(m*K) 

finisaj pardoseală aprox. 10 mm. 

şapă de acoperire a ţevilor de 
încălzire de aproximativ 45 mm. 

ţeavă de încălzire TECEflex 16 mm 

rolă izolaţie TECEflex de 30 mm 

Structură de pardoseală încălzită, aflată în vecinătatea unor 
încăperi neîncălzite; sistem obţinut prin utilizarea rolei de 
izolaţie TECEflex şi ţevii de încălzire de 16 mm  

■ Grosime totală a pardoselii: 111 mm. fără finisajul acesteia 

■ Grosimea stratului izolator: 50 mm. 

■ Specificaţie izolaţie:  1,25 W/(m*K) 

finisaj pardoseală aprox. 10 mm. 

şapă de acoperire a ţevilor de 
încălzire de aproximativ 45 mm. 

ţeavă de încălzire TECEflex 16 mm 

rolă izolaţie TECEflex de 30 mm + 
placă de izolaţie PS de 20 mm. 

EPS 040 DEO 
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2. Tehnologia de asamblare a compomentelor sistemului 

Tehnologia patentată de asamblare a componentelor sistemului 
TECEflex, prin manşon de compresie şi presare axială, este o 
tehnologie sigură, cu tradiţie în cadrul instalaţiilor sanitare şi de 
încălzire. Pe lângă alte aspecte şi caracteristici inovative această 
tehnologie se remarcă îndeosebi prin siguranţa sa funcţională, fiind 
garantată de omologarea DVGW – DW8501 AQ2007. 

 

2.1 Tehnica presării axiale 

Tehnologia de îmbinare TECEflex se bazează pe un sistem de 
îmbinare realizat prin utilizarea manşoanelor de compresie ce 
culisează axial peste ţeavă şi fiting. 

Etanşarea componentelor sistemului este realizată axial prin 
presarea manşoanelor de compresie peste teavă şi fitting şi nu 
radial prin intermediul inelelor de strângere de tip O-ring.  

Eliminarea inelelor de tip O-ring înlătură riscul de apariţie a fisurilor 
sau crăpăturilor, ce pot avea ca efect pierderi sau stagnări de lichid, 
cele din urmă având drept rezultat un grad ridicat de risc igienic.  

Sistem de asamblare a componrntelor sistemului TECEflex: 
 

1. Manşon de compresie şi ţeava TECEflex înaintea procedeului de 
presare axială; 

2. Manşon de compresie, ţeava compozită şi fitting după presarea 
axială; 

3. Efectul de memorie: efectul de etanşare al îmbinării dintre ţeava 
multistrat şi fiting este obţinut ca urmare a efectului de memorie, 
caracteristică conform căreia ţevile TECEflex revin la forma inţială 
după procesul anterior de dilatare. Se obţine astfel: o etanşare de 
calitate fără a se apela la inele de strângere tip O-ring, şi o mărire 
minimală a secţiunii transversale în zona de îmbinare.  

2.2 Pierderi controlate de lichid 

Tehnologia de îmbinare TECEflex este concepută în conformitate cu 
directivele DVGW – Fişa tehnică W 534 Paragraful 12.14 referitor la 
îmbinări cu neetanşeitate forţată. Astfel, conexiunile TECEflex ce nu 
au fost încă definitivate se pot observa cu uşurinţă în timpul testării 
de presiune datorită apariţiei pierderilor de lichid. În plus, la o 
verificare vizuală a instalaţiei se pot observa foarte uşor manşoanele 
de compresie ce nu au fost încă presate axial, datorită poziţiei lor 
relative la zona de îmbinare ţeavă / fitting. 

Pierderi controlate de lichid , în zona de îmbinare, acolo unde 
manşonul de compresie nu a fost înca presat axial. 

Procedeul de verificare a îmbinărilor prin pierderi controlate de lichid 
aferent sistemului TECEflex a fost testat şi certificat DVGW.  

Certificatele de omologare naţională şi internaţională a produsului 
pot fi obţinute prin solicitare directă de la Reprezentanţa pentru 
Romania a TECE GmbH.  
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Numărul de rotiri aferente reglajului supapei de retur 

Pre-reglarea supapelor de retur ale distribuitorului în vederea echilibrării 
debitelor. 

Determinarea volumului de agent termic aferent fiecărui circuit  se 
va face cu utilizarea ecuaţiei următoare: 

mHK = QHK / ΔT x 0,86 kg/h, 

unde: 

QHK = puterea termică necesară în W; 

ΔT     = diferenţă de temperatură în K. 
 
Pentru pre-reglarea supapelor de retur în vederea asigurării debitului 
determinat prin utilizarea ecuaţiei de mai sus se aplică următoarea 
procedură: 

1. Cu ajutorul unei chei Allen de 4 mm., elementul conic de 
reglare al supapei se roteşte spre dreapta până când 
aceasta se închide complet; 

2. Se repetă procedura de mai sus, dar de data aceasta cu 
utilizarea unei chei Allen de 5 mm; 

3. În urma calculului efectuat, pentru fiecare circuit în parte a 
rezultat o valoare a debitului masic necesar. În funcţie de 
valoarea acestuia din diagrama de mai sus se va obţine, de 
asemenea pentru fiecare circuit în parte, numărul de rotiri 
necesare pentru reglarea supapei. Pentru reglarea efectivă a 
supapei se va utiliza o cheie Allen de 5 mm. cu care se va 
învârti elementul conic al supapei spre stânga de un număr 
de ori egal cu valoarea obţinută din diagramă. 

4. În final se repetă procedura de la punctul 3, dar de data 
aceasta cu utilizarea unei chei Allen de 4 mm; 

 

Dispozitivul de comandă cu acţionare electrică TECEflex, 
cu alimentare direct din reţeaua de 1x220V 

Dispozitivul de comandă TECEflex este compatibil atât cu blocul 
electric terminal pentru sisteme de acţionare TECEflex 220V cât şi 
cu termostatul de cameră 220V.  

Dispozitivul de comandă TECEflex trebuie complet deschis înainte 
de efectuarea pornirii automate. Aceasta permite spălarea 
sistemului şi testarea pierderii de presiune cu ajutorul dispozitivelor 
de acţionare electrică. Dispozitivul de comandă cu acţionare 
electrică va intra în starea normală de funcţionare numai după ce va  
fi alimentat în prealabil cu energie electrică timp de 6 minute.  

Prima pornire a dispozitivului de comandă cu acţionare 
electrică. Cod produs: 7 225 01 

Din punct de vedere constructiv sistemul de acţionare electrică este 
compus dintr-un inel adaptor şi dispozitivul de acţionare propriu-zis. 
Pentru uşurarea procesului de montare, inelul adaptor poate fi 
înşurubat pe supapa distribuitorului, dispozitivul de acţionare 
cuplându-se ulterior prin presare peste aceasta. Pachetul de livrare 
al acestuia include marcaje ce pot fi folosite la identificarea 
circuitului de încălzire respectiv.  
 
Blocul electric terminal pentru dispozitive de comandă, ali-
mentare electrică 1x220 V 

Termostatul de cameră şi dispoziti-
vele de comandă cu  acţionare 
electrică comunică prin intermediul  
blocului electric terminal. Acesta 
protejează cele două elemente de 
efectele negative pe care le pot 
avea unul asupra celuilalt.  

În plus uşurează considerabil integrarea ulterioară a unui releu de 
timp sau a unui releu de comandă pentru pompa de circulatie.  

În verea simplificării  conectării electrice, blocul electric terminal este 
dotat cu un Euroştecher pentru 1x220V.  

Blocurile electrice terminale TECEflex 
sunt fixate în interiorul distribui-
torului cu ajutorul discurilor de 
etanşare şi a piuliţelor de tip  fluture. 

Sistemul standard de conectare 
aferent blocului electric terminal 
permite cablarea a două dispozitive 
de comandă cu acţionare electrică la 
un singur termostat de cameră.  

Punţile adiţionale fac posibilă 
cablarea mai multor dispozitive de 
comanda cu acţionare electrică la un 
singur termostat, ajungându-se până 
la 12 sisteme de acţionare pe bloc 
terminal.  
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3. Note asupra procesului de asamblare 
Asamblarea elementelor componente aparţinând sistemului 
TECEflex se va face numai cu ajutorul sculelor şi uneltelor speciale 
furnizate de către producător împreună cu sistemul. Este 
contraindicată utilizarea altor ţevi şi fittinguri ce nu aparţin 
sistemului. Reclamaţii cu privire şi în perioada de garanţie sunt 
acceptate numai în cazul respectării condiţiilor de utilizare  
specificate în Capitolul 1 – Descriere Sistem.  

3.1 Asamblarea componentelor sistemului cu ajutorul 
seturilor de scule TECEflex 

Asamblarea elementelor sistemului se poate face astfel: 

■ Pentru diametre cuprinse între Ø 14 şi Ø 32mm., cu ajutorul 
seturilor de scule cu acţionare manuală; 

■ Pentru diametre cuprinse între Ø 40 şi Ø 63 mm., cu ajutorul 
seturilor de scule acţionate electric.  

Setul de scule cu acţionare manuală TECEflex: dispozitiv manual de 
lărgire a ţevii multistrat, incluzând caseta cu capete de lărgire pentru 
diametre cuprinse între Ø14 - Ø32 mm.; cleşte pentru debitare manuală 
ţevi; dispozitiv manual de presare a manşoanelor de compresie, incluzând 
caseta cu capete de presare în “U” pentru diametre cuprinse între Ø14 - 
Ø32 mm. 

Realizarea unei asamblări corecte a componentelor sistemului se 
face respectând următoarele etape: 

Etapa 1 -  Debitarea la lungime a ţevii multistrat 

11 

Debitarea ţevii la lungime, pentru diametre cuprinse între Ø 14 şi Ø 
32mm se poate realiza cu ajutorul cleştelui pentru debitare manuală 
(cod produs 7 200 05). Pentru dimensiuni mai mari de 32mm se 
recomandă utilizarea unui cutter circular (cod produs 80042). 

Notă:  Ţevile sistemului TECEflex trebuie procesate cu dispozitive de 
tăiere aflate în condiţii foarte bune de funcţionare – de exemplu 
acestea trebuie sa fie foarte bine ascuţite pentru a se evita apariţia  
bavurilor.   

Etapa 2  -  Culisarea pe ţeava debitată a manşonului de compresie 

Se culisează manşonul de compresie pe capătul ţevii, avându-se în 
vedere ca partea netedă a manşonului (partea fără inel exterior) să 
fie orientată înspre fitting. 

Etapa 3  -  Executarea operaţiunii de dilatare a ţevii 

Rola de izolaţie prezintă un strat protector amplasat pe una dintre 
părţile sale, acesta facilitând lipirea reciprocă a celor două elemente 
de izolare. Prin lipirea acestor două elemente se previne infiltrarea 
stratului izolator amplasat dedesubt de apa din şapă. Astfel stratul 
izolator propriu-zis este protejat de umezeală şi în acelaşi timp se 
obţine o etanşare fonică a structurii. 

Atât ţevile TECEflex PE-Xc, PE-MDXc cât şi cele compozite multistrat 
se vor fixa în stratul izolator conform reperelor de amplasare, cu 
ajutorul clemelor de montaj şi a dispozitivului de dispunere a 
clemelor de montaj.  

Aparat de dispunere a 
clemelor de montaj. 
Cod produs: 7 201 01 

Amplasarea şi fixarea de stratul 
izolator a ţevilor TECEflex prin 
intermediul clemelor de montaj. 

Carcasa de protecţie şi montaj pentru distribuitorul FBH - 
încastrabilă în perete, culoare albă, BT 110 
Carcasa de protecţie şi montaj BT 110 TECEflex este realizată din 
oţel galvanizat şi este prevăzută cu: 

■ Orificii laterale, care permit direcţionarea ţevilor circuitelor de 
încălzire;  

■ Elemente de fixare în perete; 

■ Uşă mobilă reglabilă pe adâncime, demontabilă prevazută cu 
balamale; 

■ Şină de montaj pentru profilul de îmbinare TECEflex; 

■ Placă deflectoare detaşabilă; 

■ Elemente de reglaj pe adâncime de la 115 la 170 mm; 

■ Picioare de sustinere si reglaj pe înălţime de la 700 la 810 mm; 

Profunzime 
carcasă

Cod produs

[ în mm ]

610 2 - 4 - 7 190 21

760 5 - 7 4 7 190 22

910 8 - 10 8 7 190 23

1210 12 12 7 190 24

Număr circuite de 
încălzire ce pot fi 
comandate prin 

utilizarea sistemului 
de acţionare 
electric (cod 

produs: 7 225 51)

Circuite de 
încălzire ce pot fi 
contorizate prin 
intermediul unui 
sistem prevăzut 

cu contor de 
energie termică

Tabel de selecţie a carcasei încastrabile BT110 în funcţie de numărul 
circuitelor de încălzire. 

Distribuitorul principal al sistemului de încălzire prin par-
doseală  
Distribuitorul principal al sistemului de încălzire prin pardoseală 
TECEflex include elemente de racordare pentru conducte de 
distribuţie de 1” cu posibilitate de conectare la ambele capete. 
Acesta este pre-montat pe un suport din oţel galvanizat, prevăzut cu 
elemente  de izolaţie fonică din cauciuc. Ansamblul este livrat cu 
robineţii de echilibrare preasamblaţi, distribuitorul de tur fiind 
echipat cu un capace de protecţie, iar cel pentru retur având 
posibilitatea de pre-reglare a debitului de agent termic. În plus 
fiecare ieşire este prevăzută cu un racord manual de golire şi un 
element terminal.  

Racordarea ţevilor la distribuitorul principal al sistemului de încălzire prin 
pardoseală. 

Pre - reglarea distribuitorului FBH 

La punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire prin pardoseală, 
pentru a se evita dezechilibrarea acesteia, se va avea în vedere 
egalizarea în prealabil a debitelor aferente tuturor circuitelor 
alimentate de distribuitor. În caz contrar, circuitul aferent camerei 
de baie poate primi o cantitate de agent termic mai mare decât cel 
aferent camerei de locuit. Acest dezechilibru este cauzat de 
diferenţa de lungime dintre cele două sisteme, şi ca atare, de 
rezistenţă opusă creşterii de volum a debitului de către circuitul 
camerei de locuit. Ca principiu universal valabil, apa alege traseul 
cel mai scurt.  

Distribuitorul se egalizează prin ajustarea tuturor circuitelor astfel 
încât să poată acoperi orice pierdere de presiune survenită în cadrul 
sistemului de circuite. Ajustarea este efetuată cu ajutorul supapelor 
instalate pe bara de retur.   
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Se alege capul de lărgire în conformitate cu diametrul ţevii şi se 
înşurubează pe dispozitivul de lărgire (cod produs 7 200 56). Se 
introduce capul de lărgire în interiorul ţevii, fără a forţa, şi se 
procedează la dilatarea acesteia, prin acţionarea repetată a 
dispozitivului manual de lărgire. 

Etapa 4  -  Executarea operaţiunii de pregătire în vederea îmbinării prin 
presare axială 

Se introduce fittingul în ţeava TECEflex până în punctul în care ca-
pătul terminal al ţevii şi ultima striaţie a fittingului formeză o singură 
secţiune transversală. Nu este necesară atingerea punctului maxim, 
de vreme ce adâncimea necesară este deja obţinută cu ajutorul 
dilatării.  

Etapa 5  -  Executarea operaţiunii de presare axială 

Se alege setul de capete de presare în conformitate cu diametrul 
ţevii şi se montează pe dispozitivul manual de asamblare (cod 
produs 7 200 50) cu ajutorul unui şurub de reglare. Se culisează 
manşonul de compresie pe capătul ţevii şi se inserează fittingul între 
capetele dispozitivului manual de asamblare.  

Folosindu-se dispozitivul manual de asamblare se strânge manşonul 
de compresie şi se blochează inelele de etanşare. În majoritatea 
cazurilor se obţine un spaţiu gol de 0.5mm între fiting şi manşon – 
acesta nesemnificând o operaţie de îmbinare incorectă.   

Rolul tehnologic al acestui spaţiu este de a compensa dilatarea 
axială a ţevii în exploatare. 

Notă: Înainte de începerea operaţiunii de presare, se va asigura 
poziţia corectă a dispozitivului de presare. Fittingul trebuie poziţionat 
corect în dispozitivul de presare pentru a se evita deteriorarea sa. 

Executarea îmbinării prin presare axială:  
 A -  poziţionare corectă  ;    B -  poziţionare incorectă 

( A ) ( B ) 

3.2 Asamblarea manşoanelor de compresie cu ajutorul setu-
lui de scule cu acţionare electrică 

Dispozitivele automate de lărgire şi presare: PMA 14 - 40 şi PMA 40 - 
63 sunt seturi de unelte specializate TECEflex utilizabile pentru ţevi 
cu diametre cuprinse intre Ø 14 mm. şi  Ø 63mm.   

Mecanismul de acţionare necesită o maşină de presare standard 
caracterizată de o forţă de presare de cel puţin 32 kN, dar nu mai 
mare de 38 kN. In caz contrar setul de scule poate suferi deteriorări. 
În cazul unor forţe mai mari este posibilă chiar avarierea maşinii în 
timpul presării. Tabelul de mai jos prezintă producătorii de dispozitive 
de acţionare electrică compatibile cu seturile de scule automate 
TECEflex.  

Dispozitive electrice de acţionare, compatibile cu setul de scule automate 
TECEflex 

Firma Producătoare
Model dispozitiv electric de 

acţionare

UAP 1 ( UP63, UP75 )

UAP 2

UNP 2

UP2EL ( UP50EL )

UP2EL14 ( UP50EL )

EFP 2

ECO 1

ACO 1

NUSSBAUM Typ 2

Akkupress

Power - Press ACC

Power - Press E

Power - Press 2000

ROTHENBERGER Romax Pressliner ( Eco )

GEBERIT PWH 75

KLAUKE

NOVOPRESS

REMS / ROLLER

La montarea benzii izolatoare se va ţine cont de faptul că marginile 
acesteia, prin intermediul stratului de adeziv existent , trebuie lipite 
atât pe perete cât şi pe placa de izolaţie termică cu care este 
placată pardoseala, astfel încât apa rezultată din condensarea 
pereţilor sau din materialul de bază al şapei să nu pătrundă în zona 
de îmbinare dintre pereţi şi pardoseală. 
 

Placa de montaj prevăzută cu folie de armare 

Placă de montaj prevăzută cu folie 
de armare. Cod produs: 7 211 03 

Placa de montaj prevăzută cu 
folie de armare este realizată 
din folie PS în relief şi este 
caracterizată de rezistenţă 
împotriva incendiilor conform 
clasei B2 – DIN 4102. Partea 
superioară este prevăzută cu 
nuturi speciale de susţinere şi 
ghidare a ţevii de încălzire prin 
pardoseală, în conformitate cu 
EN 1264.  

Plăcile sunt montate pe un strat izolator extern, fiind recomandate 
atât pentru renovarea şi igienizarea instalaţiilor de încălzire din  
clădiri vechi cât şi pentru realizarea de instalaţii în clădiri nou 
construite.  
Fixarea plăcilor se face cu ajutorul clemelor de montaj (se utilizează 
un sistem de fixare similar pieselor unui joc Lego) realizându-se 
astfel o suprafaţă rezistentă la infiltrarea apei în şapă. Ţevile de 
încălzire prin pardoseala şi/sau de încălzire instalate prin şapă, se 
pot instala prin utilizarea profilului de îmbinare TECE. Plăcile de 
montaj sunt compatibile cu ţevile de Φ 14 şi Φ 16mm.  

Fixarea ţevilor TECEflex cu ajutorul plăcii de montaj cu nuturi 

Rola de izolaţie termică şi fonică 
Rola de izolaţie poăte fi utilizată atât ca izolaţie termică cât şi ca 
izolaţie fonică subsonică (de impact). Este realizată din spumă de 
polistiren, cu supravegherea calităţii conform EPS-EN  13163-T4-L1-
W1-S1-P4-DS(70)3-BS50-SD20-CP2, cu domeniu de aplicare DES, în 
conformitate cu DIN 4108/10. Din punct de vedere constructiv, 
peste stratul de bază al rolei este laminată o folie având o rezistenţă 
mare la rupere, ce permite o fixare sigură a ţevilor de încălzire cu 
ajutorul clemelor de montaj.  

Rola de izolaţie asigură 
cerinţele de izolaţie 
termică a încăperilor în 
conformitate cu DIN EN 
1265/3, fiind caracteri-
zată R = 0.75 sqm K/W. 
Se recomandă a se utiliza 
pentru izolarea atât a 
pardoselilor din zonele de 
trecere cât şi a zonelor în 
care se impune comparti-
mentarea uneia sau mai 
multor camere.  

Rola de izolare este caracterizată de clasa de rezistenţă împotriva 
incendiilor B2 conform DIN 18164. Cu o sarcină maximă de 
supraîncărcare de  3,5 kN/sqm rola de izolaţie este recomandată la 
izolarea spaţiilor rezidenţiale şi de birouri. Având o lăţime de 1m şi o 
lungime de 10 m, rola de izolaţie este ideală pentru montaj în spaţii 
de locuit pentru una sau mai multe familii. 
 
La montaj, rola de izolaţie se va tăia la lungimea camerei şi se va 
monta pe suprafaţa pardoselii paralel cu direcţia longitudinală a 
camerei. Marcajele cu care rola este prevăzută ajutând astfel la o 
direcţionare corectă şi uşoară a ţevii în timpul instalării. Colţurile 
camerei şi zonele de trecere sau nişele se vor acoperi ulterior cu 
bucăţile rămase. 

Rolă de izolaţie termică si fonică. 
Cod produs: 7 210 01 

Montarea rolei de izolaţie termică şi fonică TECEflex 

După acoperirea integrală a pardoselii cu izolaţie termică şi fonică se 
va proceda la lipirea cu bandă adezivă atât a tronsoanelor de izolaţie 
între ele cât şi a celor din vecinătatea pereţilor de marginea rămasă 
liberă a benzii izolatoare (Cod produs: 7 219 01). 

Lipirea cu bandă adezivă atât a tronsoanelor intre ele cât şi a marginii 
benzii izolatoare. 
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În cazul în care dispozitivul automat de presare pe care doriţi să îl 
folosiţi nu este listat în tabelul de mai sus, se impune testarea aces-
tuia pentru a se determina compatibilitatea cu sistemul TECEflex şi 
puterea de presare.  

În cazul utilizării de dispozitive mai vechi şi/sau uzate, pentru  
obţinerea unei asamblări perfecte a fittingului cu ţeava sau cu alt 
element de racordare, este permisă şi chiar indicată efectuarea în 2 
sau mai multe repetări a operaţiunii de presare . 

Notă: Îmbinarea este efectuată corect atunci când manşonul de 
compresie se deplasează spre zona de îmbinare dintre ţeavă şi fit-
ting. Efectuarea corectă a îmbinării prin presare nu depinde deci, 
atât de condiţia uneltelor de lucru, cât de cea a manşonului de com-
presie, poziţia acestuia fiind hotărâtoare în efectuarea unei îmbinări 
corecte.  

Marea majoritate a uneltelor de presare standard dispune de elemente 
intermediare pentru presare şi dilatare (în imagine: dispozitiv automat 
pentru presarea manşoanelor de compresie,  SB301). 

Îmbinarea cu ajutorul seturilor de scule automate cu acţionare elec-
trică se efectuează urmărind acelaşi algoritm ca şi în cazul asam-
blării realizate cu setul de scule acţionate manual. 

Etapa 1 -  Debitarea la lungime a ţevii multistrat 
 
Debitarea  la lungime a ţevii, pentru ţevile de diametru cuprins între 
Ø 32 mm. şi Ø 63 mm., se execută cu ajutorul cutterului circular 
(cod produs 80042).  

Notă:  Ţevile sistemului TECEflex trebuie procesate cu dispozitive de 
tăiere aflate în condiţii foarte bune de funcţionare – de exemplu 
acestea trebuie sa fie foarte bine ascuţite pentru a se evita apariţia  
bavurilor. În caz contrar există riscul ca ţeava să se deterioreze în 
urma operaţiunii de dilatare.  
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Etapa 2  -  Culisarea pe ţeava debitată a manşonului de compresie 

Se culisează manşonul de compresie pe capătul ţevii, avându-se în 
vedere ca partea netedă a manşonului (partea fără inel exterior) să 
fie orientată înspre fitting. 

Etapa 3  -  Executarea operaţiunii de dilatare a ţevii 
 
Se alege capul de lărgire în conformitate cu diametrul ţevii , se intro-
duce în dispozitivul lărgire şi se fixează cu ajutorul bolţului de blo-
care. Se introduce capul de lărgire în interiorul ţevii, fără a forţa, şi 
se procedează la dilatarea acesteia, prin acţionarea electrică a 
sculei automate. Aceasta trebuie manevrată cu fermitate, avându-se 
în vedere menţinerea nemişcată şi perfect aliniată axial cu ţeava ce 
urmează a fi dilatată. 

Etapa 4  -  Executarea operaţiunii de pregătire în vederea îmbinării prin 
presare axială 
 
 
Se introduce fittingul în ţeava TECEflex până în punctul în care ca-
pătul terminal al ţevii şi ultima striaţie a fittingului formeză o singură 
secţiune transversală. Nu este necesară atingerea punctului maxim, 
de vreme ce adâncimea necesară este deja obţinută cu ajutorul 
dilatării.  

7 Sistemul de încălzire prin pardoseală 

Sistemul TECEflex de încălzire prin pardoseală poate fi folosit în 
principal ca un sistem de încălzire completă a camerei, datorită 
faptului ca standardele de izolare termică aplicabile clădirilor 
moderne au redus necesitatea utilizării de temperaturi ridicate, 
camerele fiind încălzite suficient doar cu ajutorul unei creşteri relativ 
scăzute a temperaturii pardoselii. Temperatura maxim admisă a 
pardoselii fiind rareori atinsă, chiar şi în zilele cele mai friguroase de 
iarnă.  

Sistemul de încălzire prin pardoseală TECEflex este un sistem de 
distribuţie, de joasă - temperatură în interiorul spaţiilor de locuit 
aferente atât clădirilor noi, cât şi celor renovate. 

 
7.1 Condiţii de instalare necesare din punct de vedere al 
construcţiei clădirii 
Anterior montajului sistemului de încălzire prin pardoseală TECEflex, 
se va verifica, din punct de vedere al construcţiei clădirii, 
îndeplinirea şi/sau existenţa următoarelor:  

■ Definitivarea montajului de ferestre şi uşi; 

■ Efectuarea lucrărilor de tencuire interioară a pereţilor în 
conformitate cu DIN4725/T4; 

■ Efectuarea în toate încăperile a marcajelor aferente sistemului 
de încălzire în pardoseală ; 

■ Existenţa racordurilor de apă şi electricitate, precum şi 
disponibilitatea acestor medii; 

■ Existenţa unei baze suport, solidă şi uscată, aferente planşeului 
pardoselii; 

■ Păstrarea toleranţei de planeitate în conformitate cu DIN 18202 

■ Realizarea unei etanşării (izolaţii) a clădirii în conformitate cu 
DIN 18195; 

■ Existenţa şi/sau instalarea cadrului (şasiului) de montaj pentru 
distribuitorul circuitului de încălzire şi pentru ţevile aferente 
sistemului de încălzire prin pardoseală. 

 
7.2 Cerinţe de instalare necesare la montajul sistemului de 
încălzire prin pardoseală 
Anterior montajului sistemului de încălzire prin pardoseală TECEflex, 
se va verifica, dacă:  

■ Există un proiect aferent sistemului de încălzire prin pardoseală 
incluzând schiţe de montaj precise cu poziţionarea clară atât a 
radiatoarelor cât şi a distribuitoarelor; 

■ Planul (schiţa) de montaj este executat în conformitate cu DIN 
18560 / T2; 

■ Distribuitorul principal al circuitului de încălzire este instalat; 

■ Există acord scris şi semnat între proprietar şi executant privind 
valoarea temperaturii standard pentru fiecare cameră; 

■ Se cunoaşte tipul de finisare al pardoselii pentru fiecare cameră 
(a se avea în vedere combinaţiile de materiale atunci când este 
vorba de finisaje multiple! – de exemplu parchet şi gresie). 

 

Cerinţe de izolare suplimentară 

Sistemul TECEflex de fixare cu cleme corespunde pe deplin 
cerinţelor pentru izolare fonică. În cazul unor cerinţe de etanşare 
suplimentară, acestea se vor executa în conformitate cu DIN 18650 
şi nu necesită izolare fonică suplimentară. Se pot utiliza de exemplu:  

■  EPS 035 DEO (fost PS 20, WLG 035) placă de etanşare termică 
din spuma de polistiren, rigidă cu supravegherea calităţii conform 
DIN EN 13163 şi DIN 4108 ; este caracterizată de o tensiune de 
compresie la 10% compresie ≥ 150 kPa şi aparţine clasei de 
materiale B1 în conformitate cu DIN 4102 

■ EPS 040 DEO (fost PS 20, WLG 040) placă de etanşare termică 
din spuma de polistiren, rigidă cu supravegherea calitătii conform 
DIN EN 13163 şi DIN 4108 ; este caracterizată de o tensiune de 
compresie la 10% compresie ≥ 100 kPa şi aparţine clasei de 
materiale B1 în conformitate cu DIN 4102 

■ PUR WLG 025 placă de etanşare termică din spuma de 
poliueretan fără CFC (cloroflurocarbon) cu supravegherea calităţii 
conform DIN EN 13165 şi DIN 4108, placată cu aluminiu pe 
ambele suprafeţe; aparţ ine clasei de materiale B2 în 
conformitate cu DIN 4102 

Gama TECEflex nu include materiale de etanşare aditională, acestea 
procurându-se separat.  
Notă: Pentru o distribuţie clară şi precisă a sarcinilor de lucru în 
vederea prevenirii suprapunerii proceselor de execuţie, se 
recomandă consultarea broşurii specializate “Standarde de 
coordonare interfaţă pentru sisteme de încălzire prin 
parodseală” (Noiembrie 1989) emisă de Asociaţia germană pentru 
încălzire şi climatizare. 
 

7.3 Gama de produse aferentă sistemului de încălzire prin 
pardoseală TECEflex 

Deşi având un număr redus de elemente componente, sistemul de 
încălzire prin pardoseală TECEflex face faţă cu succes majorităţii 
aplicaţiilor de instalaţii destinate clădirilor rezidenţiale. Combinaţia 
optimă a componentelor TECEflex asigură nu numai o planificare 
rapidă şi o estimare corectă a materialelor necesare, dar şi o 
instalare rapidă şi curată a întregii instalaţii.  

Banda de izolare pentru zona de îmbinare dintre pereţi şi 
pardoseală 

Banda de izolare se aşează în rânduri consecutive şi paralele 
începându-se de la marginea laterală, superioară a pardoselei şi 
continuând cu suprafaţa de parodseală finisată. Banda de izloare se 
aplică în linie continuă de-a lungul tocurilor de uşă, a scărilor sau a 
coloanelor. Aplicarea pe pereţii tencuiţi se face cu ajutorul părţii 
adezive existente pe spatele benzii.  

Aplicarea benzii izolatoare în zona de 
îmbinare dintre pereţi şi pardoseală 
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Etapa 5  -  Executarea operaţiunii de presare axială 

Se alege setul de capete de presare în conformitate cu diametrul 
ţevii şi se montează atât adaptorul pe dispozitivul automat de 
presare ( cu ajutorul unui şurub de blocare ) cât şi setul de capete 
de presare pe adaptor. Montarea capetelor de presare pe adaptor 
este corectă atunci când între acestea şi adaptor nu există joc. Se 
culisează manşonul de compresie pe capătul ţevii şi se pozitionează 
atât fittingul cât şi manşonul de compresie între capetele de 
presare. 

În timpul executării operaţiei de presare se recomandă menţinerea 
dispozitivului de presare în poziţie paralelă cu ţeava.  

Acţionându-se dispozitivul electric de acţionare al sculei automate 
se presează manşonul de compresie şi se blochează inelele de 
etanşare. În majoritatea cazurilor se obţine un spaţiu gol de 0.5mm 
între fiting şi manşon – acesta nesemnificând o operaţie de 
îmbinare incorectă.   

Rolul tehnologic al acestui spaţiu este de a compensa dilatarea 
axială a ţevii în exploatare. 

Notă: Întotdeauna, înainte de schimbarea sau montarea capetelor 
de presare, se va decupla electric dispozitivul de acţionare. 

3.3 Refolosirea fittingurilor metalice 

În anumite circumstanţe este necesară efectuarea de intervenţii sau 
modificării asupra instalaţiilor deja funcţionale sau abia finalizate. 
Atât pentru uşurarea muncii instalatorilor cât şi pentru asigurarea 
unor costuri scăzute, fittingurile metalice aparţinând sistemului 
TECEflex au fost astfel concepute încât să poată fi refolosite fără a 
afecta în vreun fel buna funcţionare a instalaţiei. Astfel dacă este 
necesar, demontarea lor din instalaţie se poate face relativ uşor prin 
încălzire.  

Această operaţie se efectuează, cu un feon industrial, prin aplicarea 
unei temperaturi de aproximativ 180 °C asupra îmbinării. 

Pe toată durata acestei operaţii de demontare sau înlocuire trebuie 
avute în vedere următoarele recomandari: 

■ Refolosirea este recomandată doar în cazul fittingurilor metalice 
(nu este posibilă refolosirea fittingurilor PPSU) 

■ Fittingul ce urmează a fi refolosit se va separa complet de ţeavă, 
în aşa fel încât instalaţia propriu-zisa să nu fie supusă unei 
temperaturi mai mari de 110 °C. În cazul fittingurilor cu mai 
multe ieşiri (ca de exemplu teuri, coturi) este obligatorie 
decuplarea tuturor elementelor conectate prin intermediul 
acestora.   

■ Manşonul de compresie nu este refolosibil.  

■ Anterior refolosirii, fittingul trebuie răcit suficient.  

■ În procesul de încălzire este strict interzisă utilzarea flacării 
deschise.  

■ Capătul de ţeavă încalzit se va îndepărta numai cu ajutorul 
cleştilor, niciodată cu mâna! Manşonul de compresie se va culisa 
pe ţeavă cât mai departe posibil de capătul acesteia, iar fittingul 
se va introduce în cleştii dispozitivului de presare. 

Realizarea conexiunii prin intermediul setului de montaj pregătit pentru 
testul de presiune şi racordat la supapa (robinetul) cu 2 căi al radiatorului. 

Realizarea conexiunii prin intermediul setului de montaj SLHK, ţeava fiind 
mascată cu canal aparent. 

Ca urmare a utilizării setului de montaj cu fixare pe perete (Cod 
produs: 7 149 05), circulaţia apei între ţevile tur-retur este posibilă 
şi testul de suprasarcină al instalaţiei de încălzire poate fi efectuat 
fără ajutorul elementelor de conectare la radiator.  
La montarea radiatorului, ţeava în forma de U este ajustată prin 
tăiere la lungimea corespunzătoare şi apoi conectată la supapa  
(robinetul) cu 2 căi al radiatorului printr-un element de conectare în 
diagonală (biconic) (Cod produs 7 175 01).  
Ca alternativă se poate utiliza setul de montaj cu fixare în 
pardoseală (Cod produs 7 149 01). Acesta ca şi setul cu montaj pe 
perete permite atât efectuarea testelor de presiune a instalaţiei cât 
şi racordarea la radiator prin intermediul ajustării la lungime a ţevii 
în formă de U şi a folosirii elementelor de conectare în diagonală 
(Cod produs 7 175 01). 

Element HK de conectare la 
radiator , realizat din cupru şi 
nichelat la exterior, cu fixare pe 
perete. 
Cod produs: 7 149 05 

Element HK de conectare la 
radiator , realizat din cupru şi 
nichelat la exterior, cu fixare în 
pardoseală. 
Cod produs: 7 149 01 

6.6 Realizarea conectării la radiator în situaţia în care 
ţeava se va monta aparent prin canal de protecţie 

Pentru conectările de radiator prin extindere dintr-un canal aparent 
de protecţie, TECEflex oferă un element de conectare ce include 
coturi de conectare şi racorduri de ocolire. În cazurile în care 
igienizarea instalaţiei de încălzire este esenţială, radiatoarele pot fi 
conectate fără a se efectua lucrări majore de tăiere.  

Pentru realizarea de instalaţii având ţevile montate aparent şi 
mascate cu ajutorul unui canal de protecţie se recomandă folosirea 
exclusivă a ţevilor multistrat compozite TECEflex.   

TECE recomandă utilizarea canalelor de protecţie produse de firma 
HZ. 

Unitate de conectare preasamblată 
SLHK -  pentru  ţeavă multistrat 
compozită TECEflex. 
Cod produs: 7 301 10 ; 7 301 15; 
         7 301 20 ; 7 301 25; 
         7 301 30 ; 7 301 35 

Cot SLHK de conectare la 
radiator , realizat din cupru şi 
nichelat la exterior. 
Cod produs: 7 300 25 

Cot SLHK, prevăzut cu racord 
terminal, de conectare la 
radiator , realizat din cupru şi 
nichelat la exterior, cu fixare pe 
perete. 
Cod produs: 7 300 10 
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4. Instrucţiuni de instalare 

Realizarea instalaţiilor sanitare, de încălzire şi de alimentare cu gaz 
se va face numai de către personal specializat, după un proiect avi-
zat şi numai cu respectarea strictă atât a normelor, normativelor şi 
standardelor în vigoare, cât şi a prezentelor instrucţiuni.  

4.1 Note generale 

Alegerea tipului de ţeavă, tipului de fitting sau a accesoriilor pentru 
realizarea instalaţiei se face ţinând seama de: compatibilitatea 
acestora cu tipul şi particularităţile reţelei, tipul construcţiei, de regi-
mul şi condiţiile de funcţionare, de condiţiile de exploatare şi de 
mediu. La întocmirea proiectelor de instalaţii ce cuprind produse tip 
TECEflex şi la punerea în operă  se vor respecta instrucţiunile de 
montaj ale fabricantului şi prevederile normativelor şi standardelor 
româneşti în vigoare:  

I 9/1994 -  Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor 
sanitare;  

I 13-2002 – Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor 
de încălzire centrală; 

I 13/1-2002– Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire 
centrală; 

-  C 56/2003 – Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente; 

-  C 300/94 - Norme de PSI pe durata executării lucrărilor de con-
strucţie şi instalaţiilor aferente acestora; 

- Norme generale de  PSI aprobate prin Ordinul nr.775/1998 al Min-
isterului de Interne. 

Realizarea îmbinărilor prin filetare 

La realizarea îmbinărilor prin filetare, între fittingurile aparţinând 
sistemului TECEflex şi alte elemente aparţinând instalaţiei, se 
recomandă folosirea cânepii în combinaţie cu o pastă de etanşare 
recomandată de TECE. Folosită în exces, cânepa poate deteriora 
filetul interior al fittingurilor. În cazul în care se folosesc medii de  
etanşare diferite de cele recomandate de TECE, etanşarea îmbinării 
va fi garantată de producătorul mediului respectiv şi nu de TECE.  

Temperatura minimă de procesare a sistemului TECEflex 

Temperatura minimă de procesare pentru sistemul TECEflex este de 
0°C. Pentru temperaturi sub 0 °C, capetele ţevilor se vor încălzi cu 
ajutorul unui feon industrial până la atingerea unei temperaturi 
suportabile pentru manevrarea manuală .  

Protejarea şi izolarea fittingurilor 

Pentru toate tipurile de instalaţie realizate cu fittinguri aparţinând 
sistemului TECEflex se recomandă protejarea acestora folosindu-se 
materiale de izolare adecvate.  

Trebuie evitat contactul fittingurilor TECEflex cu elemente de 
construcţie ca: zidărie, ciment, ghips / ipsos, şapă, agenţi de întărire 
rapidă pentru ciment sau alţi agenţi asemănători. În conformitate cu 
cerinţele DIN 4109 şi VDI 4100 cu privire la etanşarea fonică, 
trebuie evitat contactul direct al fittingului cu structura de rezistenţă 
a construcţiei. 

Îndoirea accidentală sau deformarea ţevilor TECEflex 
În situaţia în care pe parcursul realizării instalaţiei apar accidental 
sau ca urmare a unei procesării incorecte, îndoiri sau deformări ale 
ţevilor tip TECEflex, acestea se vor remedia imediat, după care se  
poate continua operaţia de asamblare a instalaţiei. 

Utilizarea ţevilor şi componentelor TECEflex în aplicaţii ce 
implică acoperirea pardoselilor cu asfalt 

Temperaturile ridicate rezultate în timpul asfaltării (aprox 250 °C) 
distrug ţevile TECEflex imediat ce stratul de asfalt topit întră în 
contact cu acestea; acelaşi lucru este valabil şi pentru sistemele de 
tip ţeavă-în-ţeavă. Drept urmare, pentru astfel de aplicaţii, se 
recomandă aplicarea unui sistem de protejare termică a ţevilor 
înainte de începerea operaţiunii de turnare a stratului de asfalt.   

În situaţia în care pardoseala ce urmează a fi acoperită cu asfalt este 
realizată din beton neprelucrat (umed) iar sistemele de tip ţeavă - în - 
ţeavă sunt montate prin canale practicate în beton, o protecţie 
termică suficientă se poate obţine prin acoperirea reţelei de ţevi , 
înainte de începerea operaţiunii de asfaltare, cu plăci de izolare 
amplasate pe partea superioară a canalelor. 

Este important de reţinut faptul că spre deosebire de zonele libere, 
punctele de trecere ale ţevilor din stratul de beton neprelucrat în 
construcţia de cărămidă sunt deosebit de problematice. În această 
situaţie, protecţia ţevilor se realizează prin folosirea unei folii 
izolatoare în care sunt înfăşurate ţevile, lăsându-se între folie şi ţeavă 
un spaţiu ce va fi umplut cu nisip. Înaintea efectuării operaţiunii de 
asfaltare, se recomandă verificarea eficienţei măsurilor de siguranţă, 
evitându-se astfel situaţii dezastruoase. Se recomandă ca în timpul 
asfaltării, prin ţevile TECEflex instalate, să fie recirculată apă rece.  

Utilizarea ţevilor şi componentelor TECEflex în aplicaţii ce 
implică montarea acestora pe suprafeţe acoperite cu bitum 

Amplasarea ţevilor TECEflex pe suprafeţe acoperite cu bitum sau 
tencuială având un anumit conţinut de solvent se efectuează numai 
după ce acestea au fost perfect uscate. Se recomandă observarea 
atentă şi respectarea strictă a timpului de uscare recomandat de 
producătorul stratului de acoperire a pardoselii.  

Contactul cu solvenţi  

Se va evita contactul direct al componentelor TECEflex cu solvenţi 
sau substanţe tratate cu solvenţi ca de exemplu: vopsele, lacuri, 
spray-uri, benzi adezive – aceştia corodând materialul din care este 
realizat TECEflex.    

Legături echipotenţiale 

Ţevile compozite multistrat TECEflex nu sunt adecvate folosirii sub 
formă de conductoare împământate pentru echipament electric. A se 
vedea VDE 0100. 

Notă: Ţevile de metal destinate trasportului de gaz nu pot fi 
întrebuinţate ca ţevi de protecţie pentru cabluri sau conectori 
electrici şi nici ca electrozi de împământare. În cazul înlocuirii parţiale 
a unui sistem de instalaţii alcătuit din ţevi de metal cu ţevi TECEflex 
(de obicei în cazul instalaţiilor sanitare)  este necesară verificarea 
împământării sistemului.  

Protecţia împotriva îngheţului 

Ţevile TECEflex, parte integrantă a instalaţiilor în stare de funcţionare  
necesită asigurarea protecţiei împotriva îngheţului. Se pot folosi ur-
mătorii agenţi anti-înghet în concentraţiile specificate: 

■ Cellosolve (Antifrogen N): Poate fi folosit într-o concentraţie 
maximă de 50%. TECE recomandă limitarea concentraţiei la 35%. 
O concentraţie de 50% oferă protecţie contra îngheţului la o tem-
peratură de -38°C. O concentraţie de 35% oferă protecţie contra 
îngheţului la o temperatură de -22°C. În cazul în care se depăş-
eşte concentraţia maximă admisă, se obţin efecte contrare celor 
dorite, gheaţa (particule de gheaţă în suspensie) formându-se  la 
temperaturi sub -25°C.  

■ Propilenglicol: Poate fi folosit într-o concentraţie maximă de 25%. 
Propilenglicolul este folosit în special în industria alimentară. O 
concentraţie de 25% este recomandată pentru temperaturi de 
până la -10°C. În cazul depăşirii concentraţiei de 25% apar 
fisurări în materialul PE-Xc.  15 

Element de conectare de tip “T”, 
realizat din cupru şi nichelat la 
exterior. 
Cod produs:   

7 150 14;  
7 150 16;  
7 150 20;  
7 155 16 

În cazul în care traseele de ţevi, tur-retur, ale 
instalaţiei de încălzire nu sunt poziţionate sub 
radiator, se recomandă utilizarea elementelor 
unghiulare de conectare, realizate din cupru şi 
placate cu nichel la exterior.  

Realizarea conexiunii dintre ţevile TECEflex şi radiator prin intermediul  
elementelor unghiulare de conectare. 

Element unghiular de conectare , 
realizat din cupru şi nichelat la 
exterior. 
Cod produs:  

7 140 14;  
7 140 16;  
7 140 20;  
7 145 16 

6.4 Realizarea conectării la radiator în situaţia în care 
ţeava este instalată prin pardoseală şi peretele prezintă o 
nişă tehnologică realizată în vederea racordării. 
În situaţia în care la locul de montaj, din motive estetice, se doreşte 
ca în zona de instalare a radiatorului şi de jur împrejurul acestuia, 
să nu se vadă decât finisajul peretelui - acesta permiţând crearea 
unei nişe tehnologice - se recomandă, datorită proprietăţilor de 
îndoire specifice, utilizarea ţevilor compozite TECEflex.  

Designul nişei tehnologice va asigura realizarea unei raze de 
curbură minime si optime a ţevilor.  

Realizarea conexiunii dintre ţevile TECEflex şi radiator prin intermediul  
nişei tehnologice realizate în perete 

6.5 Realizarea conectării la radiator în situaţia în care 
peretele este prevăzut cu nişă tehnologică şi pentru 
probele de presiune se utilizează seturile de montaj HK 
Setul pentru montarea radiatorului este prevăzut cu o consolă 
solidă destinată realizării unei instalări precise a cadrului de montaj. 
Tehnologia de îmbinare TECEflex face posibilă conectarea directă a 
ţevilor în interiorul cadrului de montaj. Nu necesită utilizarea altor 
elemente suplimentare de îmbinare. 

Realizarea conexiunii prin intermediul setului de montaj pregătit pentru 
testul de presiune 
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Încălzire auxiliară 

Benzile termofore auxiliare sau cu reglaj automat pot fi folosite în 
combinaţie cu ţevile sistemului TECEflex. Acestea trebuie catalogate 
de producătorii de origine drept compatibile cu sistemele de ţevi de 
plastic aferente instalaţiilor sanitare. Pentru a se asigura un transfer 
optim de caldură, benzile termofore se înfăşoară strâns în jurul 
ţevilor TECEflex prin intermediul unei benzi adezive de aluminiu. Se 
recomandă respectarea instrucţiunilor producătorului. 

4.2 Raza de curbură minimă a ţevilor sistemului TECEflex 
În procesul de execuţie al unei instalaţii poate apare necesitatea 
realizării unor trasee ce implică curbarea ţevilor. În cazul ţevilor com-
pozite multistrat TECEflex raza minimă de curbură ce poate fi reali-
zată fără deteriorarea acestora are o valoare corespondentă egală 
cu de 5 ori diametrul ţevii şi se raportează la axa neutră a acesteia. 

Raza minimă de curbură a ţevilor multistrat TECEflex 

Notă: Ţevile TECEflex cu un diametru de maxim 20mm pot fi îndoite 
manual fără a fi necesară folosirea unui arc elicoidal. Diametrele 
mai mari de 25mm necesită dispozitive de îndoire speciale.  

Calculul dilatării termice longitudinale 

Dilatarea termică longitudinală a ţevilor se calculează cu ajutorul 
urmatoarei ecuaţii: 

Δl = α · L · ΔT 

unde: 

Δl  - Dilatarea termică longitudinală a ţevii în [mm.]; 

α   - Coeficient de dilatare termică aferent ţevilor TECEflex;  

       Pentru ţeavă compozită (PE-Xc/Al/PE-Xc):    α = 0,026 mm/mK; 

       Pentru restul ţevilor realizate din PE-Xc:       α = 0,2 mm/mK 

L   - Lungimea ţevii în [m.]; 

ΔT - Diferenţa de temperatură exprimată în grade Kelvin; 

■ K reprezintă simbolul pentru tempertatura exprimată în grade Kel-
vin. Scara Kelvin este împarţită în grade ce au ca referinţă tempera-
tura de zero absolut ( 0°C = 273 K ) 

Exemplu de calcul al dilatării termice longitudinale: 

O conductă de apă caldă, realizată din ţeavă multistrat compozită 
TECEflex, cu o lungime de 12 m., este instalată iarna, la o 
temperatură de 5 °C. În condiţii normale de funcţionare temperatura 
apei pompate prin ţeava poate atinge 55 °C.  

Dilatarea termică longitudinală a ţevii în regim normal de funcţionare 
se calculează ţinând cont de datele de intrare: 

L = 12 m.; 

ΔT = (55+273) - (5+273) = 328 - 278 = 50 K; 

α = 0,026 mm/mK 

Δl = 0,026 mm/mK · 12m · 50K = 15,60 mm. 

Rezultat: Ţeava se va dilata cu aproximativ 16mm, necesitând spaţiu 
adiţional pentru preluarea dilatării termice longitudinale de către 
structură. 

Notă: Ca alternativă la algoritmul de calcul prezentat anterior 
recomandăm utilizarea urmatoarelor diagrame de dilatare termică 
longitudinală .  

4.3 Dilatarea termică longitudinală 
Ca regulă generală, materialele folosite la realizarea sistemelor de 
instalaţii se dilată la cald şi se contractă la rece. În cadrul 
instalaţiilor sanitare de apă caldă şi/sau de încălzire, diferenţele 
mari de temperatură caracteristice sistemului presupun o fixare a 
conductelor în aşa fel încât dilatarea longitudinală sa fie preluată de 
coturi sau curbe de dilatare.   
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Diferenţă de temperatură [K] 

Dilatarea termică longitudinală a ţevilor multistrat compozite TECEflex 

Diametrul ţevii TECEflex Raza minimă de curbură 

[ în mm ] [ în mm ]

14 70

16 80

20 100

25 125

32 160

40 200

50 250

63 315

6. Realizarea conexiunilor dintre sistemul TECEflex şi cor-
puri de încălzit 
Sistemul TECEflex pune la dispoziţia clientului o gamă largă de 
fittinguri ce pot fi utilizate la efectuarea conectării radiatoarelor în 
absolut toate situaţiile standard de şantier. 
 

6.1 Utilizarea fittingurilor cu circuite încrucişate 
Elementele de racordare cu circuite încrucişate sunt folosite la 
realizarea unei instalaţii tur-retur atunci când cele două ţevi sunt 
poziţionate paralel una faţă de cealaltă. Înălţimea fittingului, 
incluzând caseta de protecţie este doar de 35mm.  

Realizarea conexiuni dintre ţevile TECEflex şi radiator prin intermediul 
fittingurilor cu circuite încrucişate 

Utilizarea fittingurilor cu circuite încrucişate nu numai că reduce 
timpii de instalare dar previne şi riscul de avariere accidentală a 
ţevilor datorită utilizării, pe şantier, a diverselor unelte şi/sau 
utilaje . 

Fitting cu circuite încrucişate 
Cod produs: 7 185 01 ; 7 185 02; 
7 185 03 

Casetă de protecţie 
Cod produs: 7 180 20 

6.2 Realizarea conectării la radiator a ţevilor TECEflex in-
stalate prin pardoseală 
Folosirea sistemului TECEflex oferă posibilitatea realizării de 
conexiuni directe între corpurile de încălzit şi ţeava care iese din 
pardoseală, fără a necesita utilizarea altor elemente intermediare 
de conectare. 
Pentru a preveni apariţia de zgomote neplăcute este necesară 
compensarea dilatării longitudinale a ţevii. Astfel, se recomandă ca 
ţevile să fie echipate cu un înveliş izolator având o grosime a 
peretelui de minim 6 mm.  

Adiţional, pentru a preveni o 
eventuală avariere a ţevilor 
atunci când se utilizează în zona 
radiatoarelor aspiratoare sau 
alte aparate de uz casnic, se 
recomandă acoperirea părţii 
vizibile a acestora cu elemente 
de protecţie. 

Atunci când ţeava de încălzire 
instalată prin pardoseală este 
de tip TECEflex - PE-MDXc 5S 
sau PE-Xc, se recomandă, în 
vederea compensării dilatării 
longitudinale, ca ieşirea ţevii din 
pardoseală să se facă numai 
prin intermediul unui cot de 
trecere. 

Element de protecţie şi 
cot înlocuitor, cu fixare 
în pardoseală. 
Cod produs: 7 180 05 

Realizarea conexiuni dintre 
ţevile TECEflex instalate prin 
pardoseală şi radiator  

6.3 Realizarea conectării la radiator prin intermediul fittin-
gurilor de tip “T” realizate din cupru şi nichelate la exterior 
Pentru crearea unui efect vizual deosebit, seria de produse TECEflex 
oferă elemente de conectare la radiator prevăzute cu teu de trecere, 
realizat din cupru şi placat la exterior cu nichel. Datorită formei 
unghiulare deosebite a acestora, radiatorul poate fi conectat la 
instalaţii de încălzire cu ţevi  tur—retur paralele.  

Realizarea conexiuni dintre ţevile TECEflex şi radiator prin intermediul 
elementelor de conectare de tip “T” , nichelate la exterior 

Elementele de conectare de tip “T” realizate din cupru şi placate la 
exterior cu nichel se vor monta la supapa (robinetul) cu 2 căi a 
radiatorului fie prin intermediul elementului biconic de conectare 
1/2”AG fie prin intemediul adaptorilor pentru ţeavă de cupru 
prevăzuţi cu piuliţă şi inel de etanşare / blocare. 
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Diferenţă de temperatură [K] 

Dilatarea termică longitudinală a ţevilor TECEflex din PE-Xc şi PE-MDXc  

Determinarea razei curbei de dilatare şi implicit a cotei de 
montaj (b) a colierelor de fixare aferente curbelor de di-
latare termică pentru ţevile sistemului TECEflex 
Cota de montaj (b) a colierelor de fixare în funcţie de diametrul ţevii 
şi de dilatarea termică longitudinală, poate fi obţinută prin utilizarea 
diagramei de mai jos: 
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Valoarea cotei de montaj a colierelor (b) [mm] 

Determinarea cotei de montaj a colierelor de fixare pentru ţevile TECEflex 

În situaţia în care circuitul de ţevi proiectat  nu oferă posibilitatea de 
preluare a dilatării termice longitudinale, este obligatorie adăugarea 
uneia sau mai multor curbe de dilatare, luându-se în calcul lungimea 
razei de curbură şi cota de montaj a colierelor de fixare. 

Exemplu: 

Pentru exemplificare vom considera situaţia anterioară (exemplul de 
calcul al dilatării termice longitudinale pentru o ţeavă multistrat 
compozită TECEflex utilizată într-o instalaţie de apă caldă menajeră). 

În urma calculului a rezultat că ţeava, în condiţii normale de func-
ţionare, se va dilata cu aproximativ 16 mm. 

Folosindu-se diagrama alăturată se poate calcula lungimea razei 
aferente curbei de dilatare. Astfel pentru un diametru al ţevii de 
20mm rezultă o rază a curbei de dilatare (cotă de montaj) de 
650mm. Prin montarea unor cleme de fixare mobile la cel puţin 650 
mm distanţă de punctul de curbare, se poate renunţa la adăugarea 
unei curbei de dilatare suplimentare.  

Rugăm de asemenea ca la realizarea sau proiectarea instalaţiilor 
sanitare şi/sau termice să se tină cont şi de modalităţile de preluare 
a dilatării termice prezentate în figurile urmatoare: 

b  -  Lungimea razei curbei de dilatare  
      (cota de montaj a colierelor mobile) 
l   -  Lungimea ţevii 
F  -  Colier de fixare imobil 
G  -  Colier de fixare mobil. 

b  -  Lungimea razei curbei de dilatare  
      (cota de montaj a colierelor mobile) 
l   -  Lungimea ţevii 
F  -  Colier de fixare imobil 
G  -  Colier de fixare mobil. 

Preluarea dilatării termice longitudinale prin schimbarea direcţiei 

Preluarea dilatării termice longitudinale prin utilizarea unei curbe de 
dilatare suplimentare 

Instrucţiuni speciale de instalare ţinând cont de dilatarea 
termică longitudinală a ţevilor TECEflex  

■ În situaţia utilizării unui sistem de fixare prin exteriorul peretilor, 
în zona de îmbinare dintre peretele vertical şi pardoseală, 
(mascat sau nu prin intermediul canalelor aparente) singurul tip 
de ţeavă recomandat este cel multistrat compozit :PE-Xc/Al/PE-
Xc; 

■ În situaţia în care conectarea la radiatoarele instalaţiei se face cu 
ţeava montată prin perete sau prin pardoseală se recomandă 
alocarea unui spaţiu suficient de mare (realizarea unui canal 
tehnologic) pentru preluarea dilatării termice longitudinale. 

■ Racordarea ţevii la radiatoare se va face numai prin utilizarea de 
coturi şi în nici un caz direct prin intermediul adaptorilor şi/sau 
conectorilor. 

Test pentru determinarea pierderilor de lichid în instalaţii termice - Buletin de încercări  - în conformitate cu DIN 18380 (VOB) 

Proiect instalaţie termică:
Proiectant / Nr. / Din data

Beneficiar (Nume / Adresă / Număr 
de telefon):

Firma de specialitate responsabilă 
pentru realizarea instalaţiei termice:

Domeniul diametrelor utilizate: de la mm. până la : mm. Lungimea aproximativă a ţevilor: m

Temperatura apei din instalaţie °C Temperatura mediului ambient: °C

Test preliminar de presiune

Durata testului preliminar:

Valoare măsurată a presiunii după: bar

Valoare măsurată a presiunii după: bar

Rezultatul testului preliminar

Test primar de presiune Valori măsurate şi acceptate ale testului

Durata testului primar de presiune: Pierdere de presiune max. admisă: 0,2 bar

bar

Valoarea presiunii măsurată după: bar

Rezultatul testului primar

Test început la: Test terminat la:

Locaţia desfăşurării testului de presiune:

Beneficiar (semnătura)

bar (max. 0,2 bar)

Presiune măsurată la începutul testului

Pierdere de presiune măsurată pe toată durata testului

Pierdere de presiune măsurată după ultimele 30 minute ale testului

Presiune de testare: (1,3 x Presiunea de funcţionare) bar

bar (max. 0,6 bar)

60 minute

30 minute

60 minute

120 minute

120 minute

Data la care s-a efectuat testul de presiune:

Firma de specialitate responsabilă pentru realizarea 
instalaţiei termice (semnătura/ştampila)
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Exemplu de preluare a dilatării termice longitudinale 

Radiator 

Distribuitor 

4.4 Fixarea ţevilor TECEflex 
Ţevile sistemului TECEflex se fixează exclusiv cu ajutorul clemelor 
sau colierelor de fixare agrementate pentru a fi utilizate în cadrul 
instalaţiilor termice şi sanitare. Se vor utiliza numai cleme şi/sau 
coliere compatible cu ţevile de plastic. Pentru montare se pot folosi 
diverse tipuri de elemente de fixare şi rigidizare în perete, cu 
condiţia ca odată montate pe componentele structurale ale 
sistemului TECEflex să garanteze  o rezistentă mecanică suficientă 
pentru susţinerea şi rigidizarea acestuia. Ţevile sisteemului TECEflex 
nu se vor fixa şi/sau rigidiza în nici o situaţie prin ataşarea de alte 
ţevi existente la locul de montaj. 
 

Montarea de suprafaţa a ţevilor sistemului TECEflex 
Alegerea tipului şi a modului cel mai economic de montaj depinde 
de condiţiile structurale specifice spaţiului existent la locul de 
montaj.   
Procesul de montaj se va executa în urma unei documentări 
temeinice, ţinându-se cont  de regulile şi normativele în vigoare şi cu 
aplicabilitate în cazul ţevilor pline şi a ţevilor prevăzute cu strat 
izolator.  

Distanţa recomandată de montare a clemelor de fixare pentru montajul la 
suprafaţă a ţevilor TECEflex 

Masa ţevilor sistemului TECEflex înainte şi după umplerea  cu lichid 

Ţevile sistemului TECEflex se vor monta în aşa fel încât să nu fie 
afectate de umiditate,  de pierderi de lichide sau condens rezultate în 
urma funcţionării unor sisteme de instalaţii amplasate în apropiere. 

Montarea aparenta în canal de protectie a ţevilor sistemului 
TECEflex 

În funcţie de structura compoziţiei peretelui sau a calităţii zidăriei, 
dilatarea termică longitudinală a ţevilor compozite TECEflex montate 
aparent în canal de protecţie poate produce sau nu deteriorarea 
suprafeţei peretelui aferent. De aceea, TECE recomandă protejarea 
termică cu un strat izolator al ţevilor compozite multistrat TECEflex. În 
acest scop, TECE pune la dispoziţia clienţilor săi ţevi multistrat 
compozite TECEflex pre-izolate.  În cazul în care nu există cerinţe de 
izolare termică, ţevile compozite TECEflex pot fi livrate şi/sau 
montate în interiorul unui înveliş flexibil cu rol protector. Ţevi astfel 
echipate pot fi de asemenea achiziţionate fiind parte integrantă a 
sistemului TECEflex. 

De asemenea este recomandată protejarea, folosindu-se materiale 
de izolare adecvate, tuturor fittingurilor TECEflex, de contactul cu 
elementele de construcţie ca: zidarie, ciment, ghips / ipsos, şapă, 
agenţi de întărire rapidă sau alţi agenti similari. Deasemenea, în 
conformitate cu cerinţele DIN 4109 şi VDI 4100  cu privire la 
etanşarea fonică, trebuie evitat contactul direct cu structura 
construcţiei. 

Montarea ţevilor sistemului TECEflex prin încastrare în 
beton sau în şapă 

În situaţia în care la locul de montaj se doreşte realizarea unor trasee 
de instalaţie pe sub pardoseala sau prin pereţii uneia sau mai multor 
camere, ţevile sistemului TECEflex trebuie încastrate ferm în beton 
sau în şapă, astfel încât materialului din care sunt executate ţevile să 
i se permită dilatarea în interior. Nu sunt necesare măsuri specifice 
de preluare a dilatării longitudinale. În cazul în care ţevile sunt mon-
tate în stratul izolator amplasat între beton şi şapă, traseul va fi ast-
fel realizat încât dilatarea termică longitudinală să fie preluată de 
stratul izolator sau de o curbă de dilatare realizată din ţeavă.  

Este obligatorie respectarea cerinţelor şi normelor cu privire la 
etanşarea termică şi fonică. Se recomandă, de aceea, ca montarea 
ţevilor sistemului TECEflex să se efectueze prin intermediul unei şape 
de nivelare, adiţionale, având o compoziţie corespunzătoare din 
punct de vedere al etanşării termice şi fonice.  Se recomandă ca 
înalţimea adiţională rezultată astfel să fie luată în calcul în momentul 
realizării proiectului. Fittingurile se vor proteja obligatoriu împotriva 
coroziunii.  

Diametrul ţevii TECEflex 
Distanţa recomandată de montare a 

clemelor de fixare (RA)

[ în mm ] [ în m ]

14 1

16 1

20 1,15

25 1,3

32 1,5

40 1,8

50 2

63 2

Diametrul ţevii 
TECEflex 

Masa ţevilor TECEflex 
înainte de umplerea cu 

lichid

Masa ţevilor TECEflex 
după umplerea cu lichid

[ în mm ] [ în kg/m ] [ în kg/m ]

14 0,11 0,19

16 0,13 0,24

20 0,19 0,35

25 0,28 0,54

32 0,39 0,85

40 0,55 1,35

50 0,76 2,08

63 1,27 3,31

Test pentru determinarea pierderilor de lichid în instalaţii de apă potabilă - Buletin de încercări  - în conformitate cu DIN 1988 Capitolul 2  

Proiect instalaţie sanitară:
Proiectant / Nr. / Din data

Beneficiar (Nume / Adresă / Număr 
de telefon):

Firma de specialitate responsabilă 
pentru realizarea instalaţiei sanitare:

Domeniul diametrelor utilizate: de la mm. până la : mm. Lungimea aproximativă a ţevilor: m

Temperatura apei din instalaţie °C Temperatura mediului ambient: °C

Test preliminar de presiune

Durata testului preliminar: Presiune de testare: 15 bar

Valoare măsurată a presiunii după: bar

Valoare măsurată a presiunii după: bar

Rezultatul testului preliminar

Test primar de presiune Valori măsurate şi acceptate ale testului

Durata testului primar de presiune: Pierdere de presiune max. admisă: 0,2 bar

bar

Valoarea presiunii măsurată după: bar

Rezultatul testului primar

Test început la: Test terminat la:

Locaţia desfăşurării testului de presiune:

Beneficiar (semnătura)

bar (max. 0,2 bar)

Presiune măsurată la începutul testului

Pierdere de presiune măsurată pe toată durata testului

Pierdere de presiune măsurată după ultimele 30 minute ale testului bar (max. 0,6 bar)

60 minute

30 minute

60 minute

120 minute

120 minute

Data la care s-a efectuat testul de presiune:

Firma de specialitate responsabilă pentru realizarea 
instalaţiei sanitare (semnătura/ştampila)
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Pentru ţevile sistemului TECEflex montate în construcţie din beton la 
“roşu” sau în pardoseală primară, nefinisată, se va respecta o 
distanţă maximă de montaj (RA) de 1m a clemelor de fixare. În 
timpul montării ţevilor TECEflex se va acorda o atenţie deosebită 
evitării avarierii acestora prin intermediul: scărilor, eşafodajelor, 
schelelor de montaj, uneltelor de dimensiuni mari, sau a 
echipamentelor de transport şi manipulare cum ar fi roaba, 
transpaletul, electrostivuitoare sau similare. Ţevile vor fi verificate, 
obligatoriu, imediat după turnarea şapei. 

 

Poziţionarea şi/sau ghidarea ţevilor sistemului TECEflex 
prin intermediul îmbinărilor mobile 

În situaţia în care ţevile sistemului TECEflex, ce vor forma instalaţia 
sanitară sau termică a clădirii, urmeză a fi poziţionate sau ghidate 
prin intermediul îmbinărilor mobile aferente construcţiei respective, 
se recomandă ca la montaj acestea să fie obligatoriu prevazute cu 
înveliş de protecţie. Lungimea învelişului de protecţie astfel utilizat 
trebuie să fie mai mare cu 25 cm, la fiecare capăt, decât lungimea 
îmbinării mobile.Ca alternativă constructivă se poate utiliza o bucată 
de izolaţie termică, de minim 6 mm. grosime a peretelui, dar având 
aceeaşi lungime cu învelişul de protecţie. 

 

Realizarea traseelor prin pardoseală 
Pentru proiectarea şi executarea sistemelor de ţevi încastrate în 
pardoseală se recomandă respectarea cu stricteţe a normelor şi 
normativelor în vigoare privind realizarea instalaţiilor termice şi sani-
tare, precum şi urmatoarea recomandare cuprinsă în “Ţevi, cabluri 
şi canale pentru cabluri în podea primară” elaborată de Asociaţia 
Instalatorilor din Germania: 
 “Sistemele de ţevi încastrate în structura pardoselii se montează în 
linii drepte, fără încrucişări, şi, ideal, în paralel cu peretele şi axele 
camerei. Încă din faza de proiectare a instalaţiilor clădirii prioritate 
va avea planificarea traseelor aferente instalaţiei sanitare şi de în-
călzire, urmând ca planificarea celorlalte tipuri de instalaţii: elec-
trice, de evacuare a apelor menajere, etc. să se facă în funcţie de 
spaţiul rămas disponibil.” 
  

■ Ţevile aferente unui traseu de instalaţii realizat prin pardoseală 
se vor amplasa cât mai aproape posibil una de alta.    

■ Lăţimea operaţională dintre traseele de ţeavă amplasate paralel, 
incluzând izolaţia termică, nu va depăşi 30 cm. 

■ O distanţă minimă de 20 cm se va menţine între şirurile 
individuale şi, deasemenea, între perete şi traseul liniar din 
imediata apropiere. 

■ Se impune respectarea pe cât posibil a cotelor menţionate mai 
sus; în mod special în situaţia în care traseul/traseele trec prin 
faţa casetelor de distribuţie. 

■ In zona uşilor se recomandă pastrarea unei distanţe minime fata 
de cadrul uşii de 10 cm.  

 
Atât traseele de ţevi de dimensiuni şi/sau grosimi diferite cât şi di-
verse alte instalaţii amplaste în structura pardoselii se vor nivela în 
aşa fel încât pentru fiecare nivel de zgomot obţinut în funcţionare să 
fie creată o suprafaţă de etanşare fonică.  

 

Supraîncălzirea accidentală ă ţevilor sistemului TECEflex 
În cazul în care ţevile sistemului TECEflex  sunt expuse accidental la  
temperaturi mai mari de 100 °C (de exemplu în cazul aşezării pe 
strat bituminos) se va proceda de urgenţă la înlocuirea elementelor  
deteriorate ca urmare a supraîncălzirii. 

Protecţia ţevilor TECEflex la radiaţii ultraviolete (UV) 
Ţevile sistemului TECEflex se deteriorează prin expunere 
îndelungată şi fără protecţie la radiaţia de tip UV. Sistemul de 
ambalare al ţevii TECEflex constituie o barieră eficientă împotriva 
radiaţiilor UV, dar din păcate nu este rezistent la condiţii 
meteorologice oscilante (ploaie, ninsoare, etc.). Urmare a acestui 
fapt nu se recomandată depozitarea ţevilor TECEflex în spatii 
deschise şi/sau neprotejate la acţiunea factorilor meteorologici.  
Aduse în şantier  se vor pune la adăpost de lumină solară şi se vor 
proteja pe cât posibil împotriva radiaţiilor UV.  

 

4.5 Etanşarea fonică 

DIN 4109 defineşte spaţiile cu cerinţe de etanşare fonică ca fiind 
acele spaţii în care populaţia este protejată împotriva zgomotului 
existent în interiorul acestora, transferat din spaţii adiacente sau 
cauzat de unităţi de servicii aferente clădirilor.  

Încercările la care sunt supuse instalaţiile executate cu ţevi şi fittin-
guri tip TECEflex privind zgomotul produs la curgerea fluidului de 
lucru, în condiţii normale de exploatare, arată că nivelul de zgomot 
produs este redus (sub 35 dB). 

 Materialele utilizate la fabricarea ţevilor şi fittingurilor (granule din 
polietilenă reticulată, granule de polifenilsulfon, stabilizatori, color-
anţi, inserţie de aluminiu), prin structura moleculară şi proprietăţile 
lor, atenuează atât apariţia cât şi transmiterea zgomotelor şi vi-
braţiilor. 

   Pentru utilizarea ţevilor TECEflex, în spaţii la care nivelul de zgomot  
admis este mai mic de 35 dB, se utilizează ţevi preizolate. 

 

Standarde şi norme relevante din punct de vedere al etan-
şarii fonice 

DIN 4109 “Etanşarea fonică în construcţia de imobile”: Noiembrie 
1989: 

■ Reglementează şi controlează normele de etanşare fonică 
structurală 

■ Conceptul de etanşare fonică nu echivalează cu cel de eliminare 
totală a zgomotului  

■ Normele  diferă în funcţie de destinaţia clădirii şi spaţiului. 

DIN 4109/A1 (revizuire A1) începând cu Ianuarie 2001 

■ Norme severe cu privire la zgomotul produs de sistemele de 
instalaţii:   

■ 30 dB(A), Spaţii de locuit şi dormitoare 

■ 35 dB(A), Spaţii de lectură şi lucru 

■ Nu sunt luate în calcul zgomotele de scurtă durată emise în mo-
mentul activării fittingurilor şi/sau a echipamentelor de co-
manda şi control (deschidere, închidere, întrerupere, mişcare). 

 
Un grad ridicat de etanşare fonică în conformitate cu DIN 4109-10 
(capitolul 10); elaborat în Iunie 2000 “Etanşarea fonică aferentă  
construcţiilor înalte”  

■ Propuneri pentru un grad mărit de etanşare fonică a spaţiilor de 
locuit 

■ Împărţirea gradului de etanşare fonică pe nivele (Etanşare Fo-
nică Standard) SSt I-III, luându-se în calcul următoarele valori 
caracteristice: 
Protecţie la zgomot  nivelul SSt I   = 30 dB(A) 
Protecţie la zgomot  nivelul SSt II  = 27 dB(A) 
Protecţie la zgomot  nivelul SSt III = 24 dB(A) 

5.3 Valori standard şi timpi de montaj 
Tabelul următor cuprinde timpii standard, pe metru liniar de 
instalaţie, pentru montarea ţevilor şi a manşoanelor de presiune 
axiale, asamblate în locuinţe destinate uneia sau mai multor familii. 
Se presupune un montaj efectuat în echipă. Timpul de montaj 
menţionat în tabel include şi instalarea elementelor pentru cadrul 
suport şi/sau şasiul peretelui frontal, aparent.  

Diametrul ţevii 
TECEflex 

Timp de montaj pe metru liniar, gata instalat 
pe poziţie, inclusiv fixarea de elementele de 

rezistenţă 

[ în mm ] [ în minute ]

14 5 - 9

16 5 - 9

20 6 - 10

25 7 - 11

32 8 - 12

40 14 - 16

50 16 - 18

63 18 - 20

Notă: 
Valorile menţionate în tabelul anterior nu includ servicii adiţionale 
(în conformitate cu VOB) sau timpi de  lucru adiţionali - montare 
ramă suport, pregătirea zonei de lucru sau a şantierului, realizarea 
izolaţiilor termice şi/sau hidraulice, teste de etanşeitate; timpii de 
lucru precizaţi implică un montaj efectuat de personal calificat şi cu 
experienţă în domeniu. 

5.4 Spălarea echipamentelor aferente instalaţiilor sanitare 
de apă potabilă 
Capitolul 2 aferent DIN 1988 insistă asupra unei proceduri de 
spălare costisitoare efectuată cu ajutorul unei combinatii-amestec 
de aer şi apă. O astfel de procedură este absolut necesară în cazul 
sistemelor de instalaţii din ţevi de metal, acestea putând conţine 
fragmente de metal, rugină sau agent fondant rezultate în urma 
montajului – toate cele trei elemente putând genera şi întreţine 
coroziunea ţevii de metal.  

Fiind realizat dintr-un material special, sistemul TECEflex elimină 
pericolul apariţiei coroziunii, nesolicitând astfel o procedură de 
spălare costisitoare. Procedura de spălare pentru opţiunea TECEflex 
este o procedură simplă, necostisitoare şi în conformitate cu codul 
de practică ZVSHK “Spălarea ţevilor de apă potabilă” ediţia Martie 
1993.   

 

5.5 Teste aferente pierderilor de lichid şi/sau de presiune 

Instalaţii de apă potabilă în conformitate cu DIN 1988 
DIN 1988 impune testarea sistemului de instalaţii împotriva 
pierderilor de presiune. Un test corect efectuat presupune o 
temperatura constanta în ţeavă pe toată durata acestuia. 
Manometrul utilizat pentru efectuarea testelor va trebui sa aibă o 
precizie de citire de 0,5 bar.   
 
Pentru efectuarea testului de etanşeitate trebuie parcurse 
următoarele trei etape:  

Etapa 1 – Umplerea şi aerisirea ţevilor instalaţiei;  

Etapa 2 – Test preliminar pentru determinarea pierderilor de lichid : 
Presiunea utilizată pentru efectuarea testului preliminar este 
obţinută prin însumarea presiunii maxime de funcţionare a 
instalaţiei sanitare cu o valoare de referinţă de  5 bar (Pmaxfuncţionare 
+ 5 bar).  

În mod uzual testul preliminar de presiune este efectuat la o 
presiune de 15 bar şi pe o durata de 30 de minute. Această durată 
începe din momentul umplerii şi aerisirii integrale a instalaţiei şi se 
consideră a fi perioada de egalizare a temperaturii în toate circuitele 
acesteia. 

După trecerea acestei perioade de egalizare a temperaturilor de 30 
minute, se poate proceda la efectuarea testului preliminar de 
presiune propriu-zis, care va dura încă 30 de minute.  

Pe toată durata testului presiunea nu trebuie să scadă cu mai mult 
de 0,6 bar, iar instalaţia nu trebuie să prezinte pierderi de lichid. 

 

 

Echipamente aferente instalaţiilor de încălzire 
Înainte de punerea în funcţiune, instalaţia de încălzire trebuie sa fie  
spălată foarte bine în vederea îndepărtării atât a particulelor de 
metal cât şi a zgurei sau a compuşilor chimici rezultaţi în urma 
sudării. Fiind realizat dintr-un material special, sistemul TECEflex 
este insensibil la astfel de impurităţi. Totuşi, componentele metalice 
ale sistemului de încălzire (radiator, generator de caldură) pot fi 
afectate negativ de procesele de coroziune electrolitică şi de aceea 
este obligatorie spălarea lor înainte de punerea în exploatare. 
 
Testul pentru determinarea pierderilor de lichid, aferent instalaţiilor 
de încălzire, se va efectua într-un mod similar cu cel aferent ţevii 
TECEflex pentru transportul apei potabile. Testul se va realiza la o 
presiune de doar 1,3 ori mai mare decât presiunea normală de 
funcţionare. 
 
 

Documentaţie 

ATV DIN 18381 (VOB Alineatul C: generalităţi contractuale pentru 
servicii de construcţii) este luat ca punct de reper în procesul de 
pregătire şi finalizare a buletinului de încercări ce trebuie prezentat 
clientului în urma efectuării testului de presiune. 

Notă: 

Testele de presiune se definesc ca prestări de servicii auxiliare, 
executate pe baza unui contract, fiind esenţiale pentru îndepliniriea 
obligaţiilor contractuale ale antreprenorului, fără a fi însă 
menţionate în specificatiile tehnice şi de performanţă ale 
produselor. 
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■ DIN 4109 Protecţie la zgomot standard (SSt I)  

■ DIN 4109-10 Protecţie la zgomot crescut (SSt II)   

■ DIN 4109-10 Protecţie la zgomot crescut (SSt III)  

Cerinţe de protecţie fonică a spaţiului adiacent instalaţiilor 
sanitare  
DIN 4109 face referire la nivelele de zgomot maxim admis în  
instalaţiile sanitare şi spaţiile locuibile adiacente acestora, referindu
-se la acestea ca şi la “cerinţe de protecţie a spaţiului” 

Conform DIN 4109 urmatoarele spaţii pot fi clasificate ca având 
cerinţe de etanşare fonică a instalaţiilor: 

■ Camere de locuit (inclusiv holuri) 

■ Dormitoare (inclusiv cele din hoteluri şi sanatorii) 

■ Camere de lectură   

■ Spaţii de tip birou (excluse fiind birourile necompartimentate) 
 

Conform DIN 4109 urmatoarele spaţii pot fi clasificate ca neavând 
cerinţe de etanşare fonică a instalaţiilor: 

■ Spaţiu propriu-zis de locuit 

■ Spaţiul în care este amplasat echipamentul sau obiectul sanitar 
generator de zgomot  

■ Spaţii considerate “zgomotoase”, localizate în exteriorul zonei 
locuibile, ca de exemplu: baia, bucătăria, etc. 

■ Spaţii având destinaţie anexă, alta decât cea de locuinţă perma-
nentă: pivniţe, camere de depozitare, garaje, etc. 

■ Birouri şi spaţii comerciale necompartimentate.  

 

Soluţii convenabile de etanşare fonică aferente sistemului 
TECEflex 

În cazul realizării instalaţiilor sanitare de alimentare cu apă potabilă,  
în special în cazul montării coloanelor principale, accentul este pus 
pe zgomotul generat de structura de rezistenţă a clădirii. De aceea, 
se recomandă ca tronsoanele de instalaţie să fie decuplate de 
structura de rezistenţă atunci când: 

■ Se fixează în structura de rezistenţă, generatoare de zgomot, 
elementele de fixare şi/sau izolare ale coloanelor principale; 

■ La coloanele principale se racordează ţevi încastrate în beton 
sau şapă. Înainte de racordare ţevile vor fi echipate cu izolaţie 
termică având cel putin 9 mm. grosimea peretelui. 

Gama de produse aferente sistemului TECEflex include ţevi pre-
izolate corespunzător asigurării unui nivel ridicat de etanşare 
fonică. 
De reţinut este faptul că utilizarea învelişului de protecţie în locul 
izolaţiei termice nu asigură un nivel suficient de etanşare fonică. 

 
Pentru menţinerea unui nivel scăzut de zgomot în instalaţia sanitară 
se recomandă: 

■ Utilizarea modulelor universale sau a pereţilor frontali realizaţi 
cu sistemul TECEprofil, sistem destinat realizării de instalaţii 
sanitare modulate, compacte, şi care prezintă prin construcţie 
un grad ridicat de etanşare fonică, permitând în plus montarea 
armăturilor de baie direct pe modul şi nu în structura de 
rezistentă a clădirii. Montarea armăturilor pe modulul universal 
va garanta astfel obţinerea unui nivel scăzut de zgomot în 
funcţionare, vibraţiile sau zgomotele generate de acestea ne 
transmiţandu-se structurii de rezistenţă; 

■ Folosirea fittingurilor din Grupa 1 în locul celor din Grupa 2; 

■ În stare de repaus, în instalaţie presiunea să nu depăsească 5 
bar.; 

■ Menţinerea unui debit de fluid constant în interiorul fittingurilor; 

■ Montarea instalaţiilor de apă potabilă, menajeră şi de încălzire 
numai pe pereţi de rezistenţă având o greutate minimă de 220 
kg/m2; 

■ Evitarea  instalării  conductelor de transport apă pe pereţi cu 
spaţii ce necesită protecţie.  

4.6 Protecţia împotriva incendiilor 

Ţevile sistemului TECEflex nu fac obiectul unor exigenţe particulare 
de comportare în caz de incendiu.  

Produsele  sunt fabricate din  materiale  neinflamabile (22 ÷ 31 % 
din masă) – aluminiu şi materiale greu inflamabile (69 ÷ 78 % din 
masă) – polietilenă (PE-Xc, PE-MDXc, PE-HD) – se aprind dar se 
autosting la oprirea sursei de foc (în mai puţin de 3÷7 secunde de la 
îndepărtarea flăcării). 

Polietilena de înaltă densitate se aprinde la peste 350 °C. Limita de 
oxigen  pentru întreţinerea arderii la PE este de 17,4% (concentraţia 
de oxigen în aer este de maxim 21%) - PE arde cu flacară  mică şi se 
autostinge. Produsele de ardere nu sunt corozive  şi au o toxicitate 
redusă. 

În conformitate cu normele de protecţie împotriva incendiului, ţevile 
pot fi trasate în pereţi, tavane, etc. atâta timp cât nu sunt periclitate 
de existenţa unei transmisii de foc sau fum sau dacă sunt luate în 
prealabil măsuri de prevenire. Pentru ramificaţii de ţevi de acest tip 
se folosesc doar materiale izolante, certificate, şi pe toata lungimea 
ţevii.  Aceste cerinţe sunt  satisfăcute cu uşurinţă, dacă se respectă 
legislaţia în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor.  

Pentru realizarea protecţiei împotriva incendiilor se vor folosi doar: 
materiale izolatoare, neinflamabile, materiale de construcţii  
apartinând claselor A1 / A2, materiale de construcţii cu un grad 
redus de inflamabilitate apărtinând clasei B1 şi materiale in-
flamabile de construcţii clasa B2. Nu sunt admise materialele uşor 
inflamabile apărtinând clasei B1.  

TECE recomandă utilizarea soluţiilor de prevenire a incendiilor 
oferite de compania Rockwool.  Brosura “Rockwool planning” este 
disponibilă pe  www.tece.de. 

Tabel 5.5.  - Pierderi de presiune prin ţevile instalaţiilor de încălzire – ţevi cu diametre de 32 / 40 / 50 / 63 mm 

20K 15K 10K v R v R v R v R
[ hPa/m ] [ hPa/m ] [ hPa/m ] [ hPa/m ]

[ W ] [ W ] [ W ] [ kg/h ] [ m/sec ] [ mbar/m ] [ m/sec ] [ mbar/m ] [ m/sec ] [ mbar/m ] [ m/sec ] [ mbar/m ]
76.000 57.000 38.000 3.264,92 0,46 1,05 0,44 0,43

80.000 60.000 40.000 3.436,75 0,49 1,12 0,47 0,47
84.000 63.000 42.000 3.608,59 0,51 1,24 0,49 0,51
88.000 66.000 44.000 3.780,43 0,54 1,35 0,51 0,55
92.000 69.000 46.000 3.952,27 0,56 1,46 0,54 0,59
96.000 72.000 48.000 4.124,11 0,58 1,57 0,56 0,64

100.000 75.000 50.000 4.295,94 0,61 1,69 0,58 0,68
104.000 78.000 52.000 4.467,78 0,63 1,81 0,61 0,73
108.000 81.000 54.000 4.639,62 0,66 1,93 0,63 0,79
112.000 84.000 56.000 4.811,46 0,68 2,06 0,65 0,83
116.000 87.000 58.000 4.983,29 0,71 2,19 0,68 0,88
120.000 90.000 60.000 5.155,13 0,73 2,32 0,70 0,93
124.000 93.000 62.000 5.326,97 0,72 1,00
128.000 96.000 64.000 5.498,81 0,75 1,05
132.000 99.000 66.000 5.670,64 0,77 1,10
136.000 102.000 68.000 5.842,48 0,79 1,17
140.000 105.000 70.000 6.014,32 0,82 1,22
144.000 108.000 72.000 6.186,16 0,84 1,29
148.000 111.000 74.000 6.358,00 0,86 1,36
152.000 114.000 76.000 6.529,83 0,89 1,42
156.000 117.000 78.000 6.701,67 0,91 1,48
160.000 120.000 80.000 6.873,51 0,94 1,56
164.000 123.000 82.000 7.045,35 0,96 1,62
168.000 126.000 84.000 7.217,18 0,98 1,69
172.000 129.000 86.000 7.389,02 1,01 1,76
176.000 132.000 88.000 7.560,86 1,03 1,84
180.000 135.000 90.000 7.732,70 1,05 1,90
184.000 138.000 92.000 7.904,53 1,08 1,98
188.000 141.000 94.000 8.076,37 1,10 2,06
192.000 144.000 96.000 8.248,21 1,12 2,53
196.000 147.000 98.000 8.420,05 1,15 2,21
200.000 150.000 100.000 8.591,89 1,17 2,29

Ţeavă compozită TECEflex - Pierderi de presiune rezultate în urma fenomenului de frecare dintre agentul termic transportat şi pereţii interiori 
ai ţevii

Încărcare termică 

Diferenta de temperatura [K]
Debit 
masic

Diametru ţeavă Φ 32 
mm.

Diametru ţeavă Φ 40 
mm.

Diametru ţeavă Φ 50 
mm.

Diametru ţeavă Φ 63 
mm.
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5.  Planificare şi condiţii generale de utilizare a sistemului 

Sistemul TECEflex poate fi folosit atât pentru instalaţii de apă pota-
bilă, cât şi de încălzire. Odată cu intrarea în vigoare a noului TRGI, 
instalaţii de gaz dimensionate pentru o presiune nominală de maxim 
100 mbar., şi destinate alimentării clădirilor de locuit şi/sau spaţiilor 
comerciale pot fi realizate cu ajutorul ţevilor şi fittingurior TECEflex.  

În cazul fiecărui tip de aplicaţie există condiţii specifice ce trebuie 
îndeplinite de sistemul ce urmează a fi conceput şi cărora li se va 
acorda o atenţie deosebită înca din faza de proiectare. 

 

 

5.1 Izolarea ţevilor aferente instalaţiilor de alimentare cu 
apă potabilă şi de încălzire 

Orice material izolator pentru ţevi, fitinguri şi dispozitive auxiliare 
trebuie să indeplinească condiţiile necesare cu privire la: emisie 
caldură, absorbţie caldură, decuplare acustică, protecţie împotriva 
corodării, protecţie împotriva focului şi preluare dilatare longitudi-
nală. Fiecare tip de material izolator trebuie selectat în funcţie de 
scopul aplicaţiei împreună cu care este utilizat. 

Este interzisă utilizarea materialelor de izolare cu efect coroziv sau 
orice contact al mediilor de corodare cu fitingurile şi ţevile. 

 

Izolarea ţevilor sistemului împotriva îngheţului 

Ţevile pentru transport de apă, montate în medii expuse la îngheţ, 
necesită o izolare termică împotriva înghetului în conformitate cel 
puţin cu EnEV. În situaţii în care centrala termică este oprită pe pe-
rioade îndelungate de timp există riscul ca apa din interiorul conduc-
telor să îngheţe, mărindu-şi asfel volumul şi putând deteriora ţevile 
instalaţiei. În aceste cazuri se recomandă utilizarea unui sistem 
adiţional de încălzire a ţevilor.  
 
 

Izolarea ţevilor de apă rece împotriva încălzirii 

Sistemele de instalaţii generatoare / furnizoare de apă rece se vor 
proteja împotriva încălzirii în conformitate cu DIN 1988-2. 
Temperatura apei potabile nu trebuie să depăşească 25°C la 
punctele de consum. În anumite situaţii, ţevile pentru apă rece se 
vor proteja şi împotriva apei provenite din condens. 
Pentru a elimina posibilitatea accidentală de penetrare a altor fluide 
în conductele de apă rece, ca de exemplu a apei rezultate în urma 
condensării, se recomandă ca materialul de bază al izolaţiei utilizate 
să fie rezistent la difuzie.  

Conductele de apă rece se vor instala la o distanţă suficient de mare 
de conductele de apă caldă astfel încât transferul termic prin 
radiaţie să fie cât mai mic posibil. Se va evita amplasarea 
instalaţiilor sanitare de alimentare cu apă rece în vecinătatea şi/sau 
în interiorul elementelor de construcţie fierbinţi, ca de exemplu 
coşuri de fum, şeminee, sau pereţi încălziţi .   

În situaţii de construcţie ce prezintă condiţii standard de 
funcţionare, materialul izolant se poate dimensiona utilizându-se 
recomandările din tabelul de mai jos.   

Atenţie! Valorile recomandate nu protejează apa potabilă de 
încălzirea excesivă provocată de perioade îndelungate de 
neutilizare.  

Valori standard pentru grosimea minimă a stratului izolator aferent ţevilor 
de apă rece, potabilă 

Grosimile standard ale stratului izolator menţionate în tabelul de 
mai sus sunt de asemenea în conformitate cu cerinţele de protecţie 
împotriva formării condensului, la o temperatură a apei potabile de 
10° C. Folosind sistemul TECEflex de izolaţii nu mai este necesară 
protecţia împotriva formării apei de condens. Programul TECEflex 
oferă ţevi pre-izolate cu o grosime a stratului izolator de 9 mm.  

 

Izolarea ţevilor de apă caldă şi de încălzire 

Ţevile sau conductele de apă caldă necesită de asemenea protecţie 
împotriva emisiei de caldură. Cerinţele de izolare sunt cuprinse în 
EnEV (Energieeneinsparverordnung – www.enev.online.de ) Anexa.5. 
 

Norme europene privind economisirea energiei, Anexa 5: 

“1. Căldura emisă atât de ţevile de apă caldă şi distribuţie, cât şi de 
fittingurile aferente, este diminuată cu ajutorul izolaţiei termice 
având grosimea minimă specificată în Tabelul 1.” 

În măsura în care ţevile aferente sistemelor centrale de încălzire 
(rândurile 1-4) sunt amplasate în / între spaţii sau componente în-
călzite şi emisia de căldură a acestora poate fi influenţată de 
deschiderea parţială sau totală a unor valve sau robineţi, valoarea 
minimă a grosimii stratului izolator nu este prestabilită de cerinţe 
specifice. 

Menţiunea de mai sus este valabilă şi în cazul ţevilor de apă caldă 
TECEflex cu un diametru interior de maxim 25 mm, aferente insta-
laţiilor de încălzire montate în apartamente, cu condiţia ca acestea 
să nu fie incluse în circuite cu recirculare a debitului şi nici  preva-
zute cu încălzire electrică auxiliară.  

“2. Pentru materiale cu conductivitate termică, altele decât cea 
mentionată în tabelul 1, grosimea minimă a stratului izolator se va 
determina ca atare.” 

 Ţevile TECEflex pre-izolate cu un strat izolator de 9 mm corespund 
ţevilor menţionate la rândul 7, iar cele cu un strat izolator de 26 mm 
corespund ţevilor menţionate la rândul 1.  

Modalităţi de instalare Grosimea stratului izolator

a ţevilor pentru λ = 0,040 W/(mK)*

Montaj de sine stătător în camere 
neîncălzite

4 mm

Montaj de sine stătător în camere 
încălzite

9 mm

În canal tehnologic fără legătură cu  
ţevi de apă caldă

4 mm

În canal tehnologic în apropierea  
ţevilor de apă caldă

13 mm

Îngropate în perete fără legătură cu 
ţevi de apă caldă

4 mm

Îngropate în perete în apropierea 
ţevilor de apă caldă

13 mm

Îngropate în pardoseală din ciment 4 mm

* Pentru alte valori ale conductibilităţii termice, grosimea stratului 
izolator se va calcul în concordanţă cu un diametru relativ d = 20 
mm.

20K 15K 10K v R v R v R v R
[ hPa/m ] [ hPa/m ] [ hPa/m ] [ hPa/m ]

[ W ] [ W ] [ W ] [ kg/h ] [ m/sec ] [ mbar/m ] [ m/sec ] [ mbar/m ] [ m/sec ] [ mbar/m ] [ m/sec ] [ mbar/m ]
7.000 5.250 3.500 300,72 0,18 0,19

7.500 5.625 3.750 322,20 0,20 0,22
8.000 6.000 4.000 343,68 0,21 0,24
8.500 6.375 4.250 365,16 0,22 0,27
9.000 6.750 4.500 386,63 0,24 0,30
9.500 7.125 4.750 408,11 0,25 0,34

10.000 7.500 5.000 429,59 0,26 0,36
10.500 7.875 5.250 451,07 0,28 0,40
11.000 8.250 5.500 472,55 0,29 0,44 0,15 0,11
11.500 8.625 5.750 494,03 0,30 0,43 0,16 0,12
12.500 9.375 6.250 536,99 0,33 0,55 0,17 0,14
13.000 9.750 6.500 558,47 0,34 0,55 0,18 0,15
14.000 10.500 7.000 601,43 0,37 0,64 0,20 0,17
15.000 11.250 7.500 644,39 0,40 0,73 0,21 0,19
16.000 12.000 8.000 687,35 0,42 0,82 0,22 0,22
17.000 12.750 8.500 730,31 0,45 0,91 0,24 0,24
18.000 13.500 9.000 773,27 0,48 1,01 0,25 0,26
19.000 14.250 9.500 816,23 0,50 1,12 0,27 0,29
20.000 15.000 10.000 859,19 0,53 1,13 0,28 0,32
22.000 16.500 11.000 945,11 0,58 1,35 0,31 0,38
24.000 18.000 12.000 1.031,03 0,63 1,60 0,34 0,44
26.000 19.500 13.000 1.116,95 0,69 1,85 0,36 0,50
28.000 21.000 14.000 1.202,86 0,74 2,14 0,39 0,57
30.000 22.500 15.000 1.288,78 0,79 2,42 0,42 0,65 0,18 0,21
32.000 24.000 16.000 1.374,70 0,84 2,73 0,45 0,72 0,19 0,23
34.000 25.500 17.000 1.460,62 0,90 3,07 0,47 0,80 0,21 0,26
36.000 27.000 18.000 1.546,54 0,95 3,41 0,50 0,89 0,22 0,28
38.000 28.500 19.000 1.632,46 1,00 3,77 0,53 0,98 0,23 0,31
40.000 30.000 20.000 1.718,38 0,56 1,07 0,24 0,34
42.000 31.500 21.000 1.804,30 0,59 1,16 0,26 0,37
44.000 33.000 22.000 1.890,21 0,61 1,26 0,27 0,40
46.000 34.500 23.000 1.976,13 0,64 1,36 0,28 0,43
48.000 36.000 24.000 2.062,05 0,67 1,47 0,29 0,47 0,28 0,19
50.000 37.500 25.000 2.147,97 0,70 1,58 0,30 0,50 0,29 0,20
52.000 39.000 26.000 2.233,89 0,73 1,69 0,32 0,54 0,30 0,21
54.000 40.500 27.000 2.319,81 0,75 1,81 0,33 0,57 0,32 0,23
56.000 42.000 28.000 2.405,73 0,78 1,93 0,34 0,61 0,33 0,25
58.000 43.500 29.000 2.491,65 0,81 2,05 0,35 0,65 0,34 0,27
60.000 45.000 30.000 2.577,57 0,84 2,17 0,36 0,69 0,35 0,28
62.000 46.500 31.000 2.663,48 0,87 2,30 0,38 0,73 0,36 0,29
64.000 48.000 32.000 2.749,40 0,89 2,43 0,39 0,77 0,37 0,31
66.000 49.500 33.000 2.835,32 0,92 2,57 0,40 0,82 0,39 0,33
68.000 51.000 34.000 2.921,24 0,95 2,71 0,41 0,86 0,40 0,35
70.000 52.500 35.000 3.007,16 0,98 2,85 0,43 0,91 0,41 0,36
72.000 54.000 36.000 3.093,08 1,01 2,99 0,44 0,95 0,42 0,39

Ţeavă compozită TECEflex - Pierderi de presiune rezultate în urma fenomenului de frecare dintre agentul termic transportat şi pereţii 
interiori ai ţevii

Încărcare termică 

Diferenta de temperatura 
[K] Debit 

masic

Diametru ţeavă Φ 32 
mm.

Diametru ţeavă Φ 40 
mm.

Diametru ţeavă Φ 50 
mm.

Diametru ţeavă Φ 63 
mm.

Tabel 5.4.  - Pierderi de presiune prin ţevile instalaţiilor de încălzire – ţevi cu  
diametre de 32 / 40 / 50 / 63 mm 
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Tabelul 1 : Anexa 5 EnEV  - Grosimea minimă a stratului izolator pentru diverse tipodimensiuni de ţevi şi fittinguri TECEflex 

Tabelul 2 : Exemple de izolare a ţevilor de apă caldă şi încălzire în funcţie de tipul clădirii   

Număr 
rând

Tipodimensiuni de ţeavă sau fittinguri
Grosimea minimă a stratului izolator pentru o 

conductivitate termică λ = 0,035 W/mK

[ în mm ]

1 Ţeavă cu diametrul interior de până la 22 mm 20

2 Ţeavă cu diametrul interior cuprins între 22  şi 35 mm 30

3 Ţeavă cu diametrul interior cuprins între 35  şi 100 mm identică cu valoarea diametrului interior

4 Ţeavă cu diametrul interior peste 100 mm 100

5
Ţevi şi fittinguri de la rândurile 1 până la 4, în zonele de îmbinare dintre perete şi 
tavan, în zonele de intersectare a ţevilor, în zona de îmbinare a ţevilor, sau în 
distribuitoarele reţelei centrale de ţevi

1/2 din valoarea specificată pentru rândurile 1 
până la 4

6
Ţevi şi fittinguri de la rândurile 1 până la 4, montate în elementele de constructie 
dintre camerele încălzite aferente a doi sau mai mulţi utilizatori diferiţi

1/2 din valoarea specificată pentru rândurile 1 
până la 4

7
Ţevi şi fittinguri altele decât cele de la rândurile 1 până la 6, montate încastrat în 
structura pardoselii

6

Tip ţeavă funcţie de aplicaţie Clădiri cu apartamente 
multiple

Camere separate cu un 
singur utilizator; casă 

pentru o singură familie

Clădiri ne-rezidenţiale cu 
utilizatori multipli

Apă potabilă - apă caldă menajeră

Ţevi de apă caldă (TWW) în circuite prevăzute cu ciclu de 
recirculare sau cu încălzire auxiliară; toate tipodimensiunile 
de diametre nominale; montate la suprafaţă sau în canale de 
protecţie

100 %, rândurile de la 1 
la 4 din Tabelul 1

100 %, rândurile de la 1 la 
4 din Tabelul 1

100 %, rândurile de la 1 
la 4 din Tabelul 1

Reţele (linii) de circulaţie (TWZ) montate la suprafaţă sau în 
canale de protecţie

100 %, rândurile de la 1 
la 4 din Tabelul 1

100 %, rândurile de la 1 la 
4 din Tabelul 1

100 %, rândurile de la 1 
la 4 din Tabelul 1

Fără cerinţe speciale de 
izolare, conform EnEv, 
izolarea poate fi necesară 
din alte motive

Fără cerinţe speciale de 
izolare, conform EnEv, 
izolarea poate fi necesară 
din alte motive

100 %, rândurile de la 1 
la 4 din Tabelul 1

Ţevi şi fittinguri instalate în pereţi şi zone de traversare a 
tavanelor;  în zonele de intersectare a ţevilor, în zona de 
îmbinare a ţevilor, sau în distribuitoarele reţelei centrale de 
ţevi

50 %, rândul 5 din 
Tabelul 1

50 %, rândul 5 din        
Tabelul 1

50 %, rândul 5 din 
Tabelul 1

Încălzire

Ţevi instalate de sine stătător, montate la suprafaţă,    în spaţii 
încălzite

100 %, rândurile de la 1 
la 4 din Tabelul 1

Fără cerinţe speciale de 
izolare nr.1, din Tabelul 1

100 %, rândurile de la 1 
la 4 din Tabelul 1

Ţevi instalate în canale tehnologice sau de protecţie realizate 
între spaţii încălzite aparţinând la diferiţi utilizatori

50 %, rândul 6 din 
Tabelul 1

50 %, rândul 6 din 
Tabelul 1

Ţevi instalate de sine stătător sau în canale tehnologice 
pe/sub un strat de ipsos în spaţii neîncălzite şi/sau  în 
elemente de construcţie adiacente unor spaţii neîncălzite

100 %, rândurile de la 1 
la 4 din Tabelul 1

100 %, rândurile de la 1 la 
4 din Tabelul 1

100 %, rândurile de la 1 
la 4 din Tabelul 1

Ţevi instalate prin pardoseală; ţevi de conectare la radiatoare, 
amplasate între spaţii încălzite

6 mm, rândul 7 din 
Tabelul 1                            
Notă: pentru izolaţie 
standard cu λ = 0,04  se 
recomandă o grosime de 
9 mm

Fără cerinţe speciale de 
izolare nr.1, din Tabelul 1

6 mm, rândul 7 din 
Tabelul 1                            
Notă: pentru izolaţie 
standard cu λ = 0,04  se 
recomandă o grosime de 
9 mm

Ţevi instalate prin pardoseală; ţevi de conectare la radiatoare, 
amplasate în spaţii neîncălzite sau deasupra solului

100 %, rândurile de la 1 
la 4 din Tabelul 1

100 %, rândurile de la 1 la 
4 din Tabelul 1

100 %, rândurile de la 1 
la 4 din Tabelul 1

Ţevi de apă caldă (TWW) fără circuite prevăzute cu ciclu de 
recirculare sau cu încălzire auxiliară; tipodimensiuni cu 
diametre nominale până la 22 mm; montate la suprafaţă sau 
în canale de protecţie (  în conformitate cu DVGW formular W 
551, ţevi cu conţinut max. de lichid = 3 litri.)

Se recomandă: consultanţă, stipulări contractuale, 
cerinţe impuse de beneficiarul clădirii

Tabel 5.3.  - Pierderi de presiune prin ţevile instalaţiilor de încălzire – ţevi cu diametre de 14 / 16 / 20 / 25 mm 

20K 15K 10K v R v R v R v R
[ hPa/m ] [ hPa/m ] [ hPa/m ] [ hPa/m ]

[ W ] [ W ] [ W ] [ kg/h ] [ m/sec ] [ mbar/m ] [ m/sec ] [ mbar/m ] [ m/sec ] [ mbar/m ] [ m/sec ] [ mbar/m ]
200 150 100 8,59 0,03 0,03 0,02 0,01

300 225 150 12,89 0,05 0,06 0,03 0,02
400 300 200 17,18 0,06 0,10 0,04 0,04
600 450 300 25,78 0,09 0,20 0,07 0,09
800 600 400 34,37 0,12 0,33 0,09 0,15

1.000 750 500 42,96 0,15 0,49 0,11 0,23
1.200 900 600 51,55 0,18 0,67 0,13 0,30
1.400 1.050 700 60,14 0,21 0,88 0,15 0,40
1.600 1.200 800 68,74 0,24 1,11 0,17 0,51
1.800 1.350 900 77,33 0,27 1,36 0,20 0,62
2.000 1.500 1.000 85,92 0,30 1,64 0,22 0,75 0,15 0,36
2.300 1.725 1.150 98,81 0,35 2,10 0,25 0,96 0,17 0,46
2.800 2.100 1.400 120,29 0,43 2,42 0,31 1,11 0,21 0,52
3.000 2.250 1.500 128,88 0,46 2,96 0,33 1,35 0,22 0,64
3.500 2.625 1.750 150,36 0,53 3,34 0,38 1,52 0,26 0,73
4.000 3.000 2.000 171,84 0,61 4,37 0,44 2,00 0,29 0,96 0,19 0,32
4.500 3.375 2.250 193,32 0,68 5,52 0,49 2,52 0,33 1,20 0,21 0,38
5.000 3.750 2.500 214,80 0,76 6,78 0,55 3,10 0,37 1,48 0,23 0,46
5.500 4.125 2.750 236,28 0,84 8,15 0,60 3,73 0,40 1,78 0,26 0,55
6.000 4.500 3.000 257,76 0,91 9,70 0,66 4,41 0,44 2,10 0,28 0,64
6.500 4.875 3.250 279,24 0,99 11,38 0,71 5,13 0,48 2,45 0,30 0,73
7.000 5.250 3.500 300,72 1,06 13,20 0,76 5,91 0,51 2,81 0,33 0,84
7.500 5.625 3.750 322,20 0,82 6,72 0,55 3,20 0,35 0,94
8.000 6.000 4.000 343,68 0,87 7,58 0,59 3,62 0,38 1,05
8.500 6.375 4.250 365,16 0,93 8,56 0,62 4,06 0,40 1,17
9.000 6.750 4.500 386,63 0,98 9,59 0,66 4,50 0,42 1,30
9.500 7.125 4.750 408,11 1,04 10,69 0,70 4,97 0,45 1,42

10.000 7.500 5.000 429,59 0,73 5,46 0,47 1,55
10.500 7.875 5.250 451,07 0,77 5,99 0,49 1,69
11.000 8.250 5.500 472,55 0,81 6,51 0,52 1,83
11.500 8.625 5.750 494,03 0,84 7,06 0,54 1,98
12.500 9.375 6.250 536,99 0,92 7,65 0,59 2,30
13.000 9.750 6.500 558,47 0,95 8,27 0,61 2,45
14.000 10.500 7.000 601,43 1,03 9,59 0,66 2,80
15.000 11.250 7.500 644,39 0,70 3,16
16.000 12.000 8.000 687,35 0,75 3,54
17.000 12.750 8.500 730,31 0,80 3,93
18.000 13.500 9.000 773,27 0,84 4,34
19.000 14.250 9.500 816,23 0,89 4,77
20.000 15.000 10.000 859,19 0,94 5,23
22.000 16.500 11.000 945,11 1,03 6,33

Ţeavă compozită TECEflex - Pierderi de presiune rezultate în urma fenomenului de frecare dintre agentul termic transportat şi pereţii 
interiori ai ţevii

Încărcare termică 

Diferenta de temperatura [K]
Debit 
masic

Diametru ţeavă Φ 14 
mm.

Diametru ţeavă Φ 16 
mm.

Diametru ţeavă Φ 20 
mm.

Diametru ţeavă Φ 25 
mm.
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Izolarea ţevilor instalate prin pardoseală 

DIN 18560-2 mentionează că izolarea fonică a pardoselilor din 
beton, în zonele de trecere trebuie să fie aplicată continuu pe în-
treaga suprafaţă şi fără întreruperi. În cazul în care ţevile sunt mon-
tate pe podea de beton crud sau şapă, se va aplica o compoziţie de 
nivelare până la marginea superioară a ţevi. Marginea superioară se 
consideră incluzând şi izolatia cu care este prevăzută ţeava. 
Materialul de etanşare fonică a pardoselii se va aplica peste şapa 
de nivelare. 

Exemplu: ţeavă TECEflex montată în şapă de nivelare pe pardoseală din 
beton 

Exemplu: 

În conformitate cu Tabelul 1, Anexa 5 din EnEv, ţevile aferente siste-
mului de încălzire prin pardoseală necesită un strat izolator de 
minim 6 mm. Astfel, o ţeavă TECEflex de 16 mm va avea după 
aplicarea stratului izolator un diametru exterior de 28 mm. În acest 
caz, se poate folosi ca material de izolare şi nivelare, EPS 035 DEO 
de 30 mm, sau ca variantă alternativă PS 20WLG 035; se pot utiliza 
chiar şi plăci de izolare din polistiren rigid cu proprietăţi de izolare în 
conformitate cu DIN EN 13163 şi DIN 4108, caracterizate atât de o 
rezistenţă la solicitări de stres mecanic de 10%,, cât şi de o rezis-
tenţă la compresie ≥ 150 kPa. Materialul va aparţine categoriei B1, 
fiind astfel în conformitate cu DIN 4102. 

Plăcile de izolare fonică se vor monta deasupra ţevilor. Spaţiile 
rămase libere for fi umplute cu un material adecvat. Pe o astfel de 
construcţie se poate monta orice tip de etanşare fonică pentru 
traseele de ţeavă amplasate în pardoselile zonelor de trecere. De 
exemplu, se poate folosi o izolaţie de tip EPS DR 30-2. Se 
recomandă aplicarea unui singur strat de etanşare fonică. Pentru 
reducerea punţilor termice, materialul de izolare utilizat se va aplica 
ferm în zona de contact cu ţevile.  

În cazul în care ţevile TECEflex nu pot fi montate într-un strat de 
nivelare, acestea se pot monta direct în stratul de etanşare fonică 
aferent zonelor de trecere. Ţevile pre-izolate TECEflex se pretează 
acestui tip de montaj, fiind certificate conform standardelor DIN 
18560-2 (a se consulta www.tece.de). Dacă se optează pentru 
folosirea altor materiale de etanşare fonică decât cele recomandate 
de TECE, este necesară obţinerea unui certificat de compatibilitate 
de la producătorul izolaţiei fonice respective.  

 

5.2 Dimensionarea echipamentelor aferente instalaţiilor de 
alimentare cu apă potabilă 

Pentru dimensionarea şi instalarea echipamentelor aferente insta-
laţiilor  de apă potabilă, în conformitate cu DIN 1988, se utilizează 
DVGW W551 / W553 şi VDI 6203. Se recomandă ca designul 
instalaţiei de apă potabilă să fie executat în conformitate cu 
normele hidraulice şi de igienă în vigoare. 

Norme şi cerinte privind igiena 

O instalaţie de apă potabilă trebuie astfel executată încât calitatea 
apei la punctul de consum să fie în conformitate cu normele şi 
standardele în vigoare, privind alimentarea cu apă potabilă a 
clădirilor.  Dacă parametrii apei potabile transportate prin ţevile 
sistemului TECEflex sunt în conformitate şi în limitele prevăzute de 
standardele în vigoare, ionii de metal aferenţi fittingurilor TECE se 
consideră a nu se dizolva în aceasta. 

TECEflex este certificat de DVGW ca fiind eligibil din punct de vedere 
biologic. Măsurile tehnice luate atât pentru prevenirea apariţiei, a 
reducerii înmulţirii bacteriilor de tip legionellae, dar şi pentru 
proiectarea, funcţionarea, dezinfectarea şi igienizarea instalaţiilor de 
apă potabilă sunt descrise în DVGW W 551. 

 

În procesul de proiectare al unei instalaţii se vor lua în consideraţie în 
mod obligatoriu următoarele:  

Documentaţie 

În conformitate cu DVGW W 551 este obligatorie întocmirea unei 
documentaţii aferente instalaţiei de apă potabilă, atât pentru 
sisteme noi cât şi pentru modificări aduse sistemului existent. În 
situaţia în care, pentru o instalaţie existentă, nu este disponibilă nici 
un fel de documentaţie privind gradul sau posibilele măsuri luate de 
igienizare (dezinfecţie) al acesteia se va efectua în mod obligatoriu 
un inventar. Pe baza acestuia se va realiza o nouă documentaţie ce 
va cuprinde totalitatea planurilor (desenelor tehnice) aferente 
proiectului de instalaţie, calculul de dimensionare, descrierea 
echipamentelor aferente, datele tehnice ale acestora precum şi 
instrucţiunile de utilizare, întreţinere  şi igienizare a tuturor 
componentelor din instalaţia de apă potabilă reabilitată sau nou 
creată.  

Această documentaţie va fi pusă la dipoziţia utilizatorului instalaţiei 
înainte de finalizarea şi punerea în functiune a acesteia. 

Ţevi de recirculare a apei calde. 

Ţevile de recirculare a apei calde vor trebui sa fie incluse în toate 
proiectele de instalaţii, acolo unde conţinutul de apă de la punctul de 
încălzire (generatorul de apă caldă) până la punctul de consum 
depăşeşte 3 litri. 

Ramificaţii orizontale, pe etaj, şi / sau ţevi simple de alimentare cu 
un volum al apei de până la 3 litri se pot realiza fără a se apela la o 
ţeavă de recirculare.  

“Regula de 3 litri” este concepută ca limită superioară, dar în calculul 
de proiectare se recomandă a se lua în consideraţie inclusiv volume 
de apă mai mici de 3 litri. 

Conţinutul de apă al ţevilor TECEflex pentru instalaţii sanitare 

Diametrul ţevii 
TECEflex 

Conţinutul de apă al 
ţevilor TECEflex 

Lungimea liniară a ţevilor 
TECEflex pentru un volum 

de apă de 3 litri

[ în mm ] [ în lt/m ] [ în m ]
16 0,11 27,27
20 0,16 18,75
25 0,25 12,00
32 0,45 6,67
40 0,80 3,75
50 1,32 2,27
63 2,04 1,47

Tabel 5.2.  - Pierderi de presiune prin ţevile instalaţiilor de apă potabilă – ţevi cu diametre de 32 / 40 / 50 / 63 mm 

V m R V m R V m R V m R
[ hPa/m ] [ hPa/m ] [ hPa/m ] [ hPa/m ]

[ m/sec ] [ l/sec ] [ kg/h ] [ mbar/m ] [ l/sec ] [ kg/h ] [ mbar/m ] [ l/sec ] [ kg/h ] [ mbar/m ] [ l/sec ] [ kg/h ] [ mbar/m ]
0,1 0,045 162,9 0,1 0,080 289,5 0,1 0,132 475,3 0,0 0,196 706,9 0,0

0,2 0,068 244,3 0,2 0,121 434,3 0,1 0,198 712,9 0,1 0,295 1.060,3 0,1
0,2 0,090 325,7 0,3 0,161 579,1 0,2 0,264 950,6 0,1 0,393 1.413,7 0,1
0,3 0,113 407,2 0,4 0,201 723,8 0,3 0,330 1.188,2 0,2 0,491 1.767,1 0,2
0,3 0,136 488,6 0,6 0,241 868,6 0,4 0,396 1.425,9 0,3 0,589 2.120,6 0,2
0,4 0,158 570,0 0,7 0,281 1.013,4 0,5 0,462 1.663,5 0,4 0,687 2.474,0 0,3
0,4 0,181 651,4 0,9 0,322 1.158,1 0,6 0,528 1.901,2 0,5 0,785 2.827,4 0,4
0,5 0,204 732,9 1,2 0,362 1.302,9 0,8 0,594 2.138,8 0,6 0,884 3.180,9 0,5
0,5 0,226 814,3 1,4 0,402 1.447,6 0,9 0,660 2.376,5 0,7 0,982 3.534,3 0,6
0,6 0,249 895,7 1,6 0,442 1.592,4 1,1 0,726 2.614,1 0,8 1,080 3.887,7 0,7
0,6 0,271 977,2 1,9 0,483 1.737,2 1,3 0,792 2.851,7 0,9 1,178 4.241,2 0,8
0,7 0,294 1.058,6 2,2 0,523 1.881,9 1,5 0,858 3.089,4 1,1 1,276 4.594,6 0,9
0,7 0,317 1.140,0 2,5 0,563 2.026,7 1,7 0,924 3.327,0 1,2 1,374 4.948,0 1,0
0,8 0,339 1.221,5 2,8 0,603 2.171,5 1,9 0,990 3.564,7 1,4 1,473 5.301,4 1,1
0,8 0,362 1.302,9 3,2 0,643 2.316,2 2,1 1,056 3.802,3 1,6 1,571 5.654,9 1,3
0,9 0,385 1.384,3 3,5 0,684 2.461,0 2,4 1,122 4.040,0 1,7 1,669 6.008,3 1,4
0,9 0,407 1.465,7 3,9 0,724 2.605,8 2,6 1,188 4.277,6 1,9 1,767 6.361,7 1,6
1,0 0,430 1.547,2 4,3 0,764 2.750,5 2,9 1,254 4.515,3 2,1 1,865 6.715,2 1,7
1,0 0,452 1.628,6 4,7 0,804 2.895,3 3,1 1,320 4.752,9 2,3 1,963 7.068,6 1,9
1,1 0,498 1.791,5 5,5 0,885 3.184,8 3,7 1,452 5.228,2 2,7 2,160 7.775,4 2,2
1,2 0,543 1.954,3 6,4 0,965 3.474,4 4,3 1,584 5.703,5 3,2 2,356 8.482,3 2,6
1,3 0,588 2.117,2 7,4 1,046 3.763,9 5,0 1,716 6.178,8 3,6 2,553 9.189,2 3,0
1,4 0,633 2.280,0 8,4 1,126 4.053,4 5,7 1,848 6.654,1 4,1 2,749 9.896,0 3,4
1,5 0,679 2.442,9 9,5 1,206 4.342,9 6,4 1,980 7.129,4 4,7 2,945 10.602,9 3,8
1,6 0,724 2.605,8 10,6 1,287 4.632,5 7,2 2,112 7.604,7 5,2 3,142 11.309,7 4,2
1,7 0,769 2.768,6 11,8 1,367 4.922,0 8,0 2,244 8.080,0 5,8 3,338 12.016,6 4,7
1,8 0,814 2.931,5 13,1 1,448 5.211,5 8,8 2,376 8.555,2 6,4 3,534 12.723,5 5,2
1,9 0,860 3.094,3 14,4 1,528 5.501,1 9,7 2,508 9.030,5 7,1 3,731 13.430,3 5,7
2,0 0,905 3.257,2 15,7 1,608 5.790,6 10,6 2,641 9.505,8 7,7 3,927 14.137,2 6,3
2,1 0,950 3.420,1 17,1 1,689 6.080,1 11,5 2,773 9.981,1 8,4 4,123 14.844,0 6,8
2,2 0,995 3.582,9 18,6 1,769 6.369,6 12,5 2,905 10.456,4 9,1 4,320 15.550,9 7,4
2,3 1,040 3.745,8 20,1 1,850 6.659,2 13,5 3,037 10.931,7 9,9 4,516 16.257,7 8,0
2,4 1,086 3.908,6 21,6 1,930 6.948,7 14,6 3,169 11.407,0 10,6 4,712 16.964,6 8,6
2,5 1,131 4.071,5 23,2 2,011 7.238,2 15,6 3,301 11.882,3 11,4 4,909 17.671,5 9,3
2,6 1,176 4.234,4 24,9 2,091 7.527,8 16,7 3,433 12.357,6 12,2 5,105 18.378,3 9,9
2,7 1,221 4.397,2 26,6 2,171 7.817,3 17,9 3,565 12.832,9 13,1 5,301 19.085,2 10,6
2,8 1,267 4.560,1 28,3 2,252 8.106,8 19,1 3,697 13.308,2 13,9 5,498 19.792,0 11,3
2,9 1,312 4.722,9 30,1 2,332 8.396,3 20,3 3,829 13.783,5 14,8 5,694 20.498,9 12,0
3,0 1,357 4.885,8 32,0 2,413 8.685,9 21,5 3,961 14.258,7 15,7 5,890 21.205,8 12,7
3,6 1,629 5.863,0 44,0 2,895 10.423,1 29,6 4,753 17.110,5 21,6 7,069 25.446,9 17,5
4,0 1,810 6.514,4 52,9 3,217 11.581,2 35,6 5,281 19.011,7 26,0 7,854 28.274,3 21,1
4,6 2,081 7.491,6 67,6 3,700 13.318,3 45,4 6,073 21.863,4 33,2 9,032 32.515,5 26,9
5,0 2,262 8.143,0 78,2 4,021 14.476,5 52,6 6,601 23.764,6 38,4 9,817 35.342,9 31,2

Viteza de 
curgere a 
fluidului 

transportat

Diametru ţeavă Φ 32 mm. Diametru ţeavă Φ 40 mm. Diametru ţeavă Φ 50 mm. Diametru ţeavă Φ 63 mm.

Ţeavă multistrat compozită TECEflex - Pierderi de presiune rezultate în urma fenomenului de frecare dintre apa potabilă 
transportată şi pereţii interiori ai ţevii
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Racordarea ţevii de recirculare la ţeava de apă caldă principală se 
va face imediat înainte de robinetul de amestec situat în punctul cel 
mai îndepărtat al instalaţiei, raportat la poziţia generatorului de apă 
caldă.  
Sistemele de recirculare şi sistemele cu autoreglare a căldurii 
auxiliare trebuie reglate şi utilizate în aşa fel încât temperatura apei 
din sistem să nu coboare sub temperatura apei calde sanitare 
furnizate de sistemul de încălzire cu mai mult de 5 grade.  
Ca urmare a condiţiilor de siguranţă igienică, impuse de normele şi 
normativele în vigoare, sistemele de recirculare pot fi utilizate la 
temperaturi reduse, în vederea economisirii de energie, maxim 8 ore 
din 24. Tot din motive de igienă, realizarea unui circuit gravitaţional 
de recirculaţie a apei nu este recomandată.  

Instalarea traseelor de ţeavă 
Dimensionarea şi realizarea instalaţiei de apă caldă trebuie 
efectuată în aşa fel încât temperatura întregului sistem să nu scadă 
sub 55°C. 
Surplusul de ţeavă se va îndepărta imediat, în punctul de realizare al 
conexiunii.  

În cazul ţevilor de apă caldă ce alimentează puncte de consum 
având o frecvenţă de utilizare foarte redusă se va lua în consideraţie 
şi posibilitatea debranşării acestora de la sistemul centralizat de 
distribuţie a apei calde, aferent aplicaţiei respective şi realimentarea 
acestora de către încălzitoare de apă adiacente, cu funcţionare 
independentă.  
Pentru atingerea temperaturii optime de funcţionare, în circuitele 
sanitare cu recirculare a apei calde se vor monta supape de control 
pentru reglajul hidraulic al sistemului.  

Dimensionarea hidraulică 
Dimensionarea şi proiectarea ţevilor de apă potabilă TECEflex se 
bazează pe DIN 1988, Capitolul 3 “Codul de practică pentru 
instalaţii de apă potabilă; exemple de calcul; codul de practică 
DVGW”.  
Caracteristicile specifice pe tip de element component de instalaţie 
pot fi obţinute din tabelele urmatoare. 
 
Primul tablel conţine presiunile minime de curgere şi debitele 
tipurilor standard de baterii şi/sau armături.  

Tabel 5.1.  - Pierderi de presiune prin ţevile instalaţiilor de apă potabilă – ţevi cu diametre de 14 / 16 / 20 / 25 mm 

V m R V m R V m R V m R
[ hPa/m ] [ hPa/m ] [ hPa/m ] [ hPa/m ]

[ m/sec ] [ l/sec ] [ kg/h ] [ mbar/m ] [ l/sec ] [ kg/h ] [ mbar/m ] [ l/sec ] [ kg/h ] [ mbar/m ] [ l/sec ] [ kg/h ] [ mbar/m ]
0,1 0,008 28,3 0,2 0,011 38,0 0,2 0,016 58,6 0,2 0,025 91,6 0,1

0,2 0,012 42,4 0,5 0,016 57,1 0,4 0,024 87,9 0,3 0,038 137,4 0,2
0,2 0,016 56,5 0,8 0,021 76,1 0,7 0,033 117,3 0,5 0,051 183,2 0,4
0,3 0,020 70,7 1,2 0,026 95,1 1,0 0,041 146,6 0,7 0,064 229,0 0,6
0,3 0,024 84,8 1,7 0,032 114,1 1,3 0,049 175,9 1,0 0,076 274,8 0,8
0,4 0,027 99,0 2,2 0,037 133,2 1,7 0,057 205,2 1,3 0,089 320,6 1,1
0,4 0,031 113,1 2,8 0,042 152,2 2,2 0,065 234,5 1,7 0,102 366,4 1,4
0,5 0,035 127,2 3,4 0,048 171,2 2,7 0,073 263,8 2,1 0,115 412,2 1,7
0,5 0,039 141,4 4,1 0,053 190,2 3,3 0,081 293,1 2,5 0,127 458,0 2,0
0,6 0,043 155,5 4,8 0,058 209,3 3,9 0,090 322,5 3,0 0,140 503,8 2,4
0,6 0,047 169,6 5,6 0,063 228,3 4,5 0,098 351,8 3,5 0,153 549,7 2,8
0,7 0,051 183,8 6,4 0,069 247,3 5,2 0,106 381,1 4,0 0,165 595,5 3,2
0,7 0,055 197,9 7,3 0,074 266,3 5,9 0,114 410,4 4,5 0,178 641,3 3,7
0,8 0,059 212,1 8,3 0,079 285,3 6,6 0,122 439,7 5,1 0,191 687,1 4,1
0,8 0,063 226,2 9,3 0,085 304,4 7,4 0,130 469,0 5,7 0,204 732,9 4,6
0,9 0,067 240,3 10,3 0,090 323,4 8,3 0,138 498,4 6,4 0,216 778,7 5,1
0,9 0,071 254,5 11,4 0,095 342,4 9,1 0,147 527,7 7,0 0,229 824,5 5,7
1,0 0,075 268,6 12,5 0,100 361,4 10,0 0,155 557,0 7,7 0,242 870,3 6,2
1,0 0,079 282,7 13,7 0,106 380,5 11,0 0,163 586,3 8,5 0,254 916,1 6,8
1,1 0,086 311,0 16,2 0,116 418,5 13,0 0,179 644,9 10,0 0,280 1.007,7 8,1
1,2 0,094 339,3 18,8 0,127 456,6 15,1 0,195 703,6 11,6 0,305 1.099,3 9,4
1,3 0,102 367,6 21,7 0,137 494,6 17,4 0,212 762,2 13,4 0,331 1.190,9 10,8
1,4 0,110 395,8 24,6 0,148 532,6 19,8 0,228 820,8 15,2 0,356 1.282,5 12,3
1,5 0,118 424,1 27,8 0,159 570,7 22,3 0,244 879,4 17,2 0,382 1.374,1 13,9
1,6 0,126 452,4 31,1 0,169 608,7 25,0 0,261 938,1 19,2 0,407 1.465,7 15,7
1,7 0,134 480,7 34,6 0,180 646,8 27,8 0,277 996,7 21,4 0,433 1.557,4 17,3
1,8 0,141 508,9 38,3 0,190 684,8 30,7 0,293 1.055,3 23,7 0,458 1.649,0 19,1
1,9 0,149 537,2 42,1 0,201 722,9 33,8 0,309 1.114,0 26,0 0,483 1.740,6 21,0
2,0 0,157 565,5 46,0 0,211 760,9 36,9 0,326 1.172,6 28,5 0,509 1.832,2 23,0
2,1 0,165 593,8 50,1 0,222 799,0 40,2 0,342 1.231,2 31,0 0,534 1.923,8 25,0
2,2 0,173 622,0 54,4 0,233 837,0 43,6 0,358 1.289,9 33,6 0,560 2.015,4 27,1
2,3 0,181 650,3 58,8 0,243 875,1 47,2 0,375 1.348,5 36,3 0,585 2.107,0 29,3
2,4 0,188 678,6 63,3 0,254 913,1 50,8 0,391 1.407,1 39,1 0,611 2.198,6 31,6
2,5 0,196 706,9 68,0 0,264 951,1 54,6 0,407 1.465,7 42,0 0,636 2.290,2 33,9
2,6 0,204 735,1 0,275 989,2 0,423 1.524,4 0,662 2.381,8 36,3
2,7 0,212 763,4 0,285 1.027,2 0,440 1.583,0 0,687 2.473,4 38,8
2,8 0,220 791,7 0,296 1.065,3 0,456 1.641,6 0,713 2.565,0 41,4
2,9 0,228 820,0 0,306 1.103,3 0,472 1.700,3 0,738 2.656,7 44,0
3,0 0,236 848,2 0,317 1.141,4 0,489 1.758,9 0,763 2.748,3 46,7
3,6 0,283 1.017,9 0,380 1.369,7 0,586 2.110,7 0,916 3.297,9 64,2
4,0 0,314 1.131,0 0,423 1.521,8 0,651 2.345,2 1,018 3.664,4 77,2
4,6 0,361 1.300,6 0,486 1.750,1 0,749 2.697,0 1,171 4.214,0 98,7
5,0 0,393 1.413,7 0,528 1.902,3 0,814 2.931,5 1,272 4.580,4 116,6

Viteza de 
curgere a 
fluidului 

transportat

Diametru ţeavă Φ 14 mm. Diametru ţeavă Φ 16 mm. Diametru ţeavă Φ 20 mm. Diametru ţeavă Φ 25 mm.

Ţeavă multistrat compozită TECEflex - Pierderi de presiune rezultate în urma fenomenului de frecare dintre apa potabilă 
transportată şi pereţii interiori ai ţevii

Presiune minimă 
de curgere

Debit calculat în timpul utilizării 
apei reci şi/sau calde

Pmin FL [bar] Rece: VR FL [l/s] Caldă: VR [l/s] VR [l/s]

Baterie amestecătoare pentru chiuvetă 15 1 0,07 0,07 -

Racord de alimentare apă rece pentru 
maşina de spălat rufe

15 1 - - 0,25

Racord de alimentare apă rece pentru 
maşina de spalat vase

10 1 - - 0,15

Robinet de racordare prevăzut cu aerisitor 15 1 - - 0,15

Baterie amestecătoare pentru cadă de baie 15 1 0,15 0,15 -

Baterie amestecătoare pentru duş 15 1 0,15 0,15 -

Cap duş 15 1 0,1 0,1 0,2

Baterie amestecătoare pentru lavoar 15 1 0,07 0,07 -

Baterie amestecătoare pentru bideu 15 1 0,07 0,07 -

Bazin de spălare (în conformitate cu DIN 
19542)

15 0,5 - - 0,13

Supapă de spălare (în conformitate cu DIN 
3265)

15 1,2 - - 0,7

Supapă de spălare (în conformitate cu DIN 
3265)

20 0,4 - - 1

Supapă de spălare (în conformitate cu DIN 
3265)

25 1 - - 1

Supapă de spălare pentru urinal 15 1 - - 0,3

Robineţi sau armături pentru WC

Tip robinet sau armătură DN

Debit calculat în timpul utilizării 
pentru apă:

Robineţi sau armături pentru bucătărie

Robineţi sau armături pentru baie
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Presiuni minime de curgere si debitul pentru robineti standard aferente punctelor de consum (pentru tipuri de robineti omise se recomandă 
consultarea documentaţiei oferite de producător)  

Presiune minimă 
de curgere

Debit calculat în timpul utilizării 
apei reci şi/sau calde

Pmin FL [bar] Rece: VR FL [l/s] Caldă: VR [l/s] VR [l/s]

Boiler electric 15 1 - - 0,1

Robineţi de golire fără aerisitor 15 0,5 - - 0,3

Robineţi de golire fără aerisitor 20 0,5 - - 0,3

Robineţi de golire fără aerisitor 25 0,5 - - 1

Baterie amestecătoare 20 1 0,3 0,3 -

Tip robinet sau armătură DN

Debit calculat în timpul utilizării 
pentru apă:

Încălzitor individual de apă potabilă

Robineţi sau armături speciale

În tabelul de mai jos sunt prezentate valorile de corectare a pierderilor de presiune aferente utilizării fittingurilor TECEflex. 

Valoarea corecţiei 
aferente pierderii de 

presiune induse

Pierdere de presiune generată în fitting ca 
urmare a modificării vitezei de curgere a 
fluidului  în urma întreruperilor de debit

0,3

Pierdere de presiune generată în fitting ca 
urmare a ramificării debitului pe o direcţie de 
curgere secundară

1,3

Pierdere de presiune generată în fitting ca 
urmare a însumării a două debite având 
direcţii de curgere contrare - una principală şi 
una în contracurent

1,5

Pierdere de presiune generată în fitting ca 
urmare a însumării a două debite având 
direcţii de curgere contrare

3,0

Pierdere de presiune generată în fitting ca 
urmare a schimbării direcţiei de curgere sub 
un unghi de 90° şi/sau ca urmare a realizării 
unei conexiuni unghiulare între două ţevi

0,7

Pierdere de presiune generată în fitting ca 
urmare a realizării unei conexiuni rectilinii 
între două ţevi

0,1

Tipuri de pierderi de presiune induse de fittingurile seriei TECEflex

Valori de corectare a pierderilor de presiune induse de fittingurile seriei TECEflex  

Graficul şi tabelele ce urmează menţionează grupul de caracteristici 
folosite la determinarea valorii vârfurilor de debit (VS) în funcţie de  
suma debitelor (VR) aferente atât clădirilor rezidenţiale, clădirilor 
pentru birouri dar şi celor cu rol administrativ, până la o valoare 
maximă a debitului cumulat (Σ VR) de 20 l/sec. 

1  Grafic obţinut prin utilizarea unui debit calculat VR ≥ 0,5 l/s , aplicabil 
în cazul supapelor de spălare sub presiune  

 
2  Grafic obţinut prin utilizarea unui debit calculat VR < 5 l/s , aplicabil în 

cazul rezervoarelor de spălare sub presiune  



25 26 

■  5. Planificare , dimensionare şi condiţii generale de utilizare a sistemului                                                                5. Planificare, dimensionare şi condiţii generale de utilizare a sistemului  ■           

Presiuni minime de curgere si debitul pentru robineti standard aferente punctelor de consum (pentru tipuri de robineti omise se recomandă 
consultarea documentaţiei oferite de producător)  

Presiune minimă 
de curgere

Debit calculat în timpul utilizării 
apei reci şi/sau calde

Pmin FL [bar] Rece: VR FL [l/s] Caldă: VR [l/s] VR [l/s]

Boiler electric 15 1 - - 0,1

Robineţi de golire fără aerisitor 15 0,5 - - 0,3

Robineţi de golire fără aerisitor 20 0,5 - - 0,3

Robineţi de golire fără aerisitor 25 0,5 - - 1

Baterie amestecătoare 20 1 0,3 0,3 -

Tip robinet sau armătură DN

Debit calculat în timpul utilizării 
pentru apă:

Încălzitor individual de apă potabilă

Robineţi sau armături speciale

În tabelul de mai jos sunt prezentate valorile de corectare a pierderilor de presiune aferente utilizării fittingurilor TECEflex. 

Valoarea corecţiei 
aferente pierderii de 

presiune induse

Pierdere de presiune generată în fitting ca 
urmare a modificării vitezei de curgere a 
fluidului  în urma întreruperilor de debit

0,3

Pierdere de presiune generată în fitting ca 
urmare a ramificării debitului pe o direcţie de 
curgere secundară

1,3

Pierdere de presiune generată în fitting ca 
urmare a însumării a două debite având 
direcţii de curgere contrare - una principală şi 
una în contracurent

1,5

Pierdere de presiune generată în fitting ca 
urmare a însumării a două debite având 
direcţii de curgere contrare

3,0

Pierdere de presiune generată în fitting ca 
urmare a schimbării direcţiei de curgere sub 
un unghi de 90° şi/sau ca urmare a realizării 
unei conexiuni unghiulare între două ţevi

0,7

Pierdere de presiune generată în fitting ca 
urmare a realizării unei conexiuni rectilinii 
între două ţevi

0,1

Tipuri de pierderi de presiune induse de fittingurile seriei TECEflex

Valori de corectare a pierderilor de presiune induse de fittingurile seriei TECEflex  

Graficul şi tabelele ce urmează menţionează grupul de caracteristici 
folosite la determinarea valorii vârfurilor de debit (VS) în funcţie de  
suma debitelor (VR) aferente atât clădirilor rezidenţiale, clădirilor 
pentru birouri dar şi celor cu rol administrativ, până la o valoare 
maximă a debitului cumulat (Σ VR) de 20 l/sec. 

1  Grafic obţinut prin utilizarea unui debit calculat VR ≥ 0,5 l/s , aplicabil 
în cazul supapelor de spălare sub presiune  

 
2  Grafic obţinut prin utilizarea unui debit calculat VR < 5 l/s , aplicabil în 

cazul rezervoarelor de spălare sub presiune  
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Racordarea ţevii de recirculare la ţeava de apă caldă principală se 
va face imediat înainte de robinetul de amestec situat în punctul cel 
mai îndepărtat al instalaţiei, raportat la poziţia generatorului de apă 
caldă.  
Sistemele de recirculare şi sistemele cu autoreglare a căldurii 
auxiliare trebuie reglate şi utilizate în aşa fel încât temperatura apei 
din sistem să nu coboare sub temperatura apei calde sanitare 
furnizate de sistemul de încălzire cu mai mult de 5 grade.  
Ca urmare a condiţiilor de siguranţă igienică, impuse de normele şi 
normativele în vigoare, sistemele de recirculare pot fi utilizate la 
temperaturi reduse, în vederea economisirii de energie, maxim 8 ore 
din 24. Tot din motive de igienă, realizarea unui circuit gravitaţional 
de recirculaţie a apei nu este recomandată.  

Instalarea traseelor de ţeavă 
Dimensionarea şi realizarea instalaţiei de apă caldă trebuie 
efectuată în aşa fel încât temperatura întregului sistem să nu scadă 
sub 55°C. 
Surplusul de ţeavă se va îndepărta imediat, în punctul de realizare al 
conexiunii.  

În cazul ţevilor de apă caldă ce alimentează puncte de consum 
având o frecvenţă de utilizare foarte redusă se va lua în consideraţie 
şi posibilitatea debranşării acestora de la sistemul centralizat de 
distribuţie a apei calde, aferent aplicaţiei respective şi realimentarea 
acestora de către încălzitoare de apă adiacente, cu funcţionare 
independentă.  
Pentru atingerea temperaturii optime de funcţionare, în circuitele 
sanitare cu recirculare a apei calde se vor monta supape de control 
pentru reglajul hidraulic al sistemului.  

Dimensionarea hidraulică 
Dimensionarea şi proiectarea ţevilor de apă potabilă TECEflex se 
bazează pe DIN 1988, Capitolul 3 “Codul de practică pentru 
instalaţii de apă potabilă; exemple de calcul; codul de practică 
DVGW”.  
Caracteristicile specifice pe tip de element component de instalaţie 
pot fi obţinute din tabelele urmatoare. 
 
Primul tablel conţine presiunile minime de curgere şi debitele 
tipurilor standard de baterii şi/sau armături.  

Tabel 5.1.  - Pierderi de presiune prin ţevile instalaţiilor de apă potabilă – ţevi cu diametre de 14 / 16 / 20 / 25 mm 

V m R V m R V m R V m R
[ hPa/m ] [ hPa/m ] [ hPa/m ] [ hPa/m ]

[ m/sec ] [ l/sec ] [ kg/h ] [ mbar/m ] [ l/sec ] [ kg/h ] [ mbar/m ] [ l/sec ] [ kg/h ] [ mbar/m ] [ l/sec ] [ kg/h ] [ mbar/m ]
0,1 0,008 28,3 0,2 0,011 38,0 0,2 0,016 58,6 0,2 0,025 91,6 0,1

0,2 0,012 42,4 0,5 0,016 57,1 0,4 0,024 87,9 0,3 0,038 137,4 0,2
0,2 0,016 56,5 0,8 0,021 76,1 0,7 0,033 117,3 0,5 0,051 183,2 0,4
0,3 0,020 70,7 1,2 0,026 95,1 1,0 0,041 146,6 0,7 0,064 229,0 0,6
0,3 0,024 84,8 1,7 0,032 114,1 1,3 0,049 175,9 1,0 0,076 274,8 0,8
0,4 0,027 99,0 2,2 0,037 133,2 1,7 0,057 205,2 1,3 0,089 320,6 1,1
0,4 0,031 113,1 2,8 0,042 152,2 2,2 0,065 234,5 1,7 0,102 366,4 1,4
0,5 0,035 127,2 3,4 0,048 171,2 2,7 0,073 263,8 2,1 0,115 412,2 1,7
0,5 0,039 141,4 4,1 0,053 190,2 3,3 0,081 293,1 2,5 0,127 458,0 2,0
0,6 0,043 155,5 4,8 0,058 209,3 3,9 0,090 322,5 3,0 0,140 503,8 2,4
0,6 0,047 169,6 5,6 0,063 228,3 4,5 0,098 351,8 3,5 0,153 549,7 2,8
0,7 0,051 183,8 6,4 0,069 247,3 5,2 0,106 381,1 4,0 0,165 595,5 3,2
0,7 0,055 197,9 7,3 0,074 266,3 5,9 0,114 410,4 4,5 0,178 641,3 3,7
0,8 0,059 212,1 8,3 0,079 285,3 6,6 0,122 439,7 5,1 0,191 687,1 4,1
0,8 0,063 226,2 9,3 0,085 304,4 7,4 0,130 469,0 5,7 0,204 732,9 4,6
0,9 0,067 240,3 10,3 0,090 323,4 8,3 0,138 498,4 6,4 0,216 778,7 5,1
0,9 0,071 254,5 11,4 0,095 342,4 9,1 0,147 527,7 7,0 0,229 824,5 5,7
1,0 0,075 268,6 12,5 0,100 361,4 10,0 0,155 557,0 7,7 0,242 870,3 6,2
1,0 0,079 282,7 13,7 0,106 380,5 11,0 0,163 586,3 8,5 0,254 916,1 6,8
1,1 0,086 311,0 16,2 0,116 418,5 13,0 0,179 644,9 10,0 0,280 1.007,7 8,1
1,2 0,094 339,3 18,8 0,127 456,6 15,1 0,195 703,6 11,6 0,305 1.099,3 9,4
1,3 0,102 367,6 21,7 0,137 494,6 17,4 0,212 762,2 13,4 0,331 1.190,9 10,8
1,4 0,110 395,8 24,6 0,148 532,6 19,8 0,228 820,8 15,2 0,356 1.282,5 12,3
1,5 0,118 424,1 27,8 0,159 570,7 22,3 0,244 879,4 17,2 0,382 1.374,1 13,9
1,6 0,126 452,4 31,1 0,169 608,7 25,0 0,261 938,1 19,2 0,407 1.465,7 15,7
1,7 0,134 480,7 34,6 0,180 646,8 27,8 0,277 996,7 21,4 0,433 1.557,4 17,3
1,8 0,141 508,9 38,3 0,190 684,8 30,7 0,293 1.055,3 23,7 0,458 1.649,0 19,1
1,9 0,149 537,2 42,1 0,201 722,9 33,8 0,309 1.114,0 26,0 0,483 1.740,6 21,0
2,0 0,157 565,5 46,0 0,211 760,9 36,9 0,326 1.172,6 28,5 0,509 1.832,2 23,0
2,1 0,165 593,8 50,1 0,222 799,0 40,2 0,342 1.231,2 31,0 0,534 1.923,8 25,0
2,2 0,173 622,0 54,4 0,233 837,0 43,6 0,358 1.289,9 33,6 0,560 2.015,4 27,1
2,3 0,181 650,3 58,8 0,243 875,1 47,2 0,375 1.348,5 36,3 0,585 2.107,0 29,3
2,4 0,188 678,6 63,3 0,254 913,1 50,8 0,391 1.407,1 39,1 0,611 2.198,6 31,6
2,5 0,196 706,9 68,0 0,264 951,1 54,6 0,407 1.465,7 42,0 0,636 2.290,2 33,9
2,6 0,204 735,1 0,275 989,2 0,423 1.524,4 0,662 2.381,8 36,3
2,7 0,212 763,4 0,285 1.027,2 0,440 1.583,0 0,687 2.473,4 38,8
2,8 0,220 791,7 0,296 1.065,3 0,456 1.641,6 0,713 2.565,0 41,4
2,9 0,228 820,0 0,306 1.103,3 0,472 1.700,3 0,738 2.656,7 44,0
3,0 0,236 848,2 0,317 1.141,4 0,489 1.758,9 0,763 2.748,3 46,7
3,6 0,283 1.017,9 0,380 1.369,7 0,586 2.110,7 0,916 3.297,9 64,2
4,0 0,314 1.131,0 0,423 1.521,8 0,651 2.345,2 1,018 3.664,4 77,2
4,6 0,361 1.300,6 0,486 1.750,1 0,749 2.697,0 1,171 4.214,0 98,7
5,0 0,393 1.413,7 0,528 1.902,3 0,814 2.931,5 1,272 4.580,4 116,6

Viteza de 
curgere a 
fluidului 

transportat

Diametru ţeavă Φ 14 mm. Diametru ţeavă Φ 16 mm. Diametru ţeavă Φ 20 mm. Diametru ţeavă Φ 25 mm.

Ţeavă multistrat compozită TECEflex - Pierderi de presiune rezultate în urma fenomenului de frecare dintre apa potabilă 
transportată şi pereţii interiori ai ţevii

Presiune minimă 
de curgere

Debit calculat în timpul utilizării 
apei reci şi/sau calde

Pmin FL [bar] Rece: VR FL [l/s] Caldă: VR [l/s] VR [l/s]

Baterie amestecătoare pentru chiuvetă 15 1 0,07 0,07 -

Racord de alimentare apă rece pentru 
maşina de spălat rufe

15 1 - - 0,25

Racord de alimentare apă rece pentru 
maşina de spalat vase

10 1 - - 0,15

Robinet de racordare prevăzut cu aerisitor 15 1 - - 0,15

Baterie amestecătoare pentru cadă de baie 15 1 0,15 0,15 -

Baterie amestecătoare pentru duş 15 1 0,15 0,15 -

Cap duş 15 1 0,1 0,1 0,2

Baterie amestecătoare pentru lavoar 15 1 0,07 0,07 -

Baterie amestecătoare pentru bideu 15 1 0,07 0,07 -

Bazin de spălare (în conformitate cu DIN 
19542)

15 0,5 - - 0,13

Supapă de spălare (în conformitate cu DIN 
3265)

15 1,2 - - 0,7

Supapă de spălare (în conformitate cu DIN 
3265)

20 0,4 - - 1

Supapă de spălare (în conformitate cu DIN 
3265)

25 1 - - 1

Supapă de spălare pentru urinal 15 1 - - 0,3

Robineţi sau armături pentru WC

Tip robinet sau armătură DN

Debit calculat în timpul utilizării 
pentru apă:

Robineţi sau armături pentru bucătărie

Robineţi sau armături pentru baie



23 28 

■  5. Planificare, dimensionare şi condiţii generale de utilizare a sistemului                                                                 5. Planificare, dimensionare şi condiţii generale de utilizare a sistemului  ■           

Izolarea ţevilor instalate prin pardoseală 

DIN 18560-2 mentionează că izolarea fonică a pardoselilor din 
beton, în zonele de trecere trebuie să fie aplicată continuu pe în-
treaga suprafaţă şi fără întreruperi. În cazul în care ţevile sunt mon-
tate pe podea de beton crud sau şapă, se va aplica o compoziţie de 
nivelare până la marginea superioară a ţevi. Marginea superioară se 
consideră incluzând şi izolatia cu care este prevăzută ţeava. 
Materialul de etanşare fonică a pardoselii se va aplica peste şapa 
de nivelare. 

Exemplu: ţeavă TECEflex montată în şapă de nivelare pe pardoseală din 
beton 

Exemplu: 

În conformitate cu Tabelul 1, Anexa 5 din EnEv, ţevile aferente siste-
mului de încălzire prin pardoseală necesită un strat izolator de 
minim 6 mm. Astfel, o ţeavă TECEflex de 16 mm va avea după 
aplicarea stratului izolator un diametru exterior de 28 mm. În acest 
caz, se poate folosi ca material de izolare şi nivelare, EPS 035 DEO 
de 30 mm, sau ca variantă alternativă PS 20WLG 035; se pot utiliza 
chiar şi plăci de izolare din polistiren rigid cu proprietăţi de izolare în 
conformitate cu DIN EN 13163 şi DIN 4108, caracterizate atât de o 
rezistenţă la solicitări de stres mecanic de 10%,, cât şi de o rezis-
tenţă la compresie ≥ 150 kPa. Materialul va aparţine categoriei B1, 
fiind astfel în conformitate cu DIN 4102. 

Plăcile de izolare fonică se vor monta deasupra ţevilor. Spaţiile 
rămase libere for fi umplute cu un material adecvat. Pe o astfel de 
construcţie se poate monta orice tip de etanşare fonică pentru 
traseele de ţeavă amplasate în pardoselile zonelor de trecere. De 
exemplu, se poate folosi o izolaţie de tip EPS DR 30-2. Se 
recomandă aplicarea unui singur strat de etanşare fonică. Pentru 
reducerea punţilor termice, materialul de izolare utilizat se va aplica 
ferm în zona de contact cu ţevile.  

În cazul în care ţevile TECEflex nu pot fi montate într-un strat de 
nivelare, acestea se pot monta direct în stratul de etanşare fonică 
aferent zonelor de trecere. Ţevile pre-izolate TECEflex se pretează 
acestui tip de montaj, fiind certificate conform standardelor DIN 
18560-2 (a se consulta www.tece.de). Dacă se optează pentru 
folosirea altor materiale de etanşare fonică decât cele recomandate 
de TECE, este necesară obţinerea unui certificat de compatibilitate 
de la producătorul izolaţiei fonice respective.  

 

5.2 Dimensionarea echipamentelor aferente instalaţiilor de 
alimentare cu apă potabilă 

Pentru dimensionarea şi instalarea echipamentelor aferente insta-
laţiilor  de apă potabilă, în conformitate cu DIN 1988, se utilizează 
DVGW W551 / W553 şi VDI 6203. Se recomandă ca designul 
instalaţiei de apă potabilă să fie executat în conformitate cu 
normele hidraulice şi de igienă în vigoare. 

Norme şi cerinte privind igiena 

O instalaţie de apă potabilă trebuie astfel executată încât calitatea 
apei la punctul de consum să fie în conformitate cu normele şi 
standardele în vigoare, privind alimentarea cu apă potabilă a 
clădirilor.  Dacă parametrii apei potabile transportate prin ţevile 
sistemului TECEflex sunt în conformitate şi în limitele prevăzute de 
standardele în vigoare, ionii de metal aferenţi fittingurilor TECE se 
consideră a nu se dizolva în aceasta. 

TECEflex este certificat de DVGW ca fiind eligibil din punct de vedere 
biologic. Măsurile tehnice luate atât pentru prevenirea apariţiei, a 
reducerii înmulţirii bacteriilor de tip legionellae, dar şi pentru 
proiectarea, funcţionarea, dezinfectarea şi igienizarea instalaţiilor de 
apă potabilă sunt descrise în DVGW W 551. 

 

În procesul de proiectare al unei instalaţii se vor lua în consideraţie în 
mod obligatoriu următoarele:  

Documentaţie 

În conformitate cu DVGW W 551 este obligatorie întocmirea unei 
documentaţii aferente instalaţiei de apă potabilă, atât pentru 
sisteme noi cât şi pentru modificări aduse sistemului existent. În 
situaţia în care, pentru o instalaţie existentă, nu este disponibilă nici 
un fel de documentaţie privind gradul sau posibilele măsuri luate de 
igienizare (dezinfecţie) al acesteia se va efectua în mod obligatoriu 
un inventar. Pe baza acestuia se va realiza o nouă documentaţie ce 
va cuprinde totalitatea planurilor (desenelor tehnice) aferente 
proiectului de instalaţie, calculul de dimensionare, descrierea 
echipamentelor aferente, datele tehnice ale acestora precum şi 
instrucţiunile de utilizare, întreţinere  şi igienizare a tuturor 
componentelor din instalaţia de apă potabilă reabilitată sau nou 
creată.  

Această documentaţie va fi pusă la dipoziţia utilizatorului instalaţiei 
înainte de finalizarea şi punerea în functiune a acesteia. 

Ţevi de recirculare a apei calde. 

Ţevile de recirculare a apei calde vor trebui sa fie incluse în toate 
proiectele de instalaţii, acolo unde conţinutul de apă de la punctul de 
încălzire (generatorul de apă caldă) până la punctul de consum 
depăşeşte 3 litri. 

Ramificaţii orizontale, pe etaj, şi / sau ţevi simple de alimentare cu 
un volum al apei de până la 3 litri se pot realiza fără a se apela la o 
ţeavă de recirculare.  

“Regula de 3 litri” este concepută ca limită superioară, dar în calculul 
de proiectare se recomandă a se lua în consideraţie inclusiv volume 
de apă mai mici de 3 litri. 

Conţinutul de apă al ţevilor TECEflex pentru instalaţii sanitare 

Diametrul ţevii 
TECEflex 

Conţinutul de apă al 
ţevilor TECEflex 

Lungimea liniară a ţevilor 
TECEflex pentru un volum 

de apă de 3 litri

[ în mm ] [ în lt/m ] [ în m ]
16 0,11 27,27
20 0,16 18,75
25 0,25 12,00
32 0,45 6,67
40 0,80 3,75
50 1,32 2,27
63 2,04 1,47

Tabel 5.2.  - Pierderi de presiune prin ţevile instalaţiilor de apă potabilă – ţevi cu diametre de 32 / 40 / 50 / 63 mm 

V m R V m R V m R V m R
[ hPa/m ] [ hPa/m ] [ hPa/m ] [ hPa/m ]

[ m/sec ] [ l/sec ] [ kg/h ] [ mbar/m ] [ l/sec ] [ kg/h ] [ mbar/m ] [ l/sec ] [ kg/h ] [ mbar/m ] [ l/sec ] [ kg/h ] [ mbar/m ]
0,1 0,045 162,9 0,1 0,080 289,5 0,1 0,132 475,3 0,0 0,196 706,9 0,0

0,2 0,068 244,3 0,2 0,121 434,3 0,1 0,198 712,9 0,1 0,295 1.060,3 0,1
0,2 0,090 325,7 0,3 0,161 579,1 0,2 0,264 950,6 0,1 0,393 1.413,7 0,1
0,3 0,113 407,2 0,4 0,201 723,8 0,3 0,330 1.188,2 0,2 0,491 1.767,1 0,2
0,3 0,136 488,6 0,6 0,241 868,6 0,4 0,396 1.425,9 0,3 0,589 2.120,6 0,2
0,4 0,158 570,0 0,7 0,281 1.013,4 0,5 0,462 1.663,5 0,4 0,687 2.474,0 0,3
0,4 0,181 651,4 0,9 0,322 1.158,1 0,6 0,528 1.901,2 0,5 0,785 2.827,4 0,4
0,5 0,204 732,9 1,2 0,362 1.302,9 0,8 0,594 2.138,8 0,6 0,884 3.180,9 0,5
0,5 0,226 814,3 1,4 0,402 1.447,6 0,9 0,660 2.376,5 0,7 0,982 3.534,3 0,6
0,6 0,249 895,7 1,6 0,442 1.592,4 1,1 0,726 2.614,1 0,8 1,080 3.887,7 0,7
0,6 0,271 977,2 1,9 0,483 1.737,2 1,3 0,792 2.851,7 0,9 1,178 4.241,2 0,8
0,7 0,294 1.058,6 2,2 0,523 1.881,9 1,5 0,858 3.089,4 1,1 1,276 4.594,6 0,9
0,7 0,317 1.140,0 2,5 0,563 2.026,7 1,7 0,924 3.327,0 1,2 1,374 4.948,0 1,0
0,8 0,339 1.221,5 2,8 0,603 2.171,5 1,9 0,990 3.564,7 1,4 1,473 5.301,4 1,1
0,8 0,362 1.302,9 3,2 0,643 2.316,2 2,1 1,056 3.802,3 1,6 1,571 5.654,9 1,3
0,9 0,385 1.384,3 3,5 0,684 2.461,0 2,4 1,122 4.040,0 1,7 1,669 6.008,3 1,4
0,9 0,407 1.465,7 3,9 0,724 2.605,8 2,6 1,188 4.277,6 1,9 1,767 6.361,7 1,6
1,0 0,430 1.547,2 4,3 0,764 2.750,5 2,9 1,254 4.515,3 2,1 1,865 6.715,2 1,7
1,0 0,452 1.628,6 4,7 0,804 2.895,3 3,1 1,320 4.752,9 2,3 1,963 7.068,6 1,9
1,1 0,498 1.791,5 5,5 0,885 3.184,8 3,7 1,452 5.228,2 2,7 2,160 7.775,4 2,2
1,2 0,543 1.954,3 6,4 0,965 3.474,4 4,3 1,584 5.703,5 3,2 2,356 8.482,3 2,6
1,3 0,588 2.117,2 7,4 1,046 3.763,9 5,0 1,716 6.178,8 3,6 2,553 9.189,2 3,0
1,4 0,633 2.280,0 8,4 1,126 4.053,4 5,7 1,848 6.654,1 4,1 2,749 9.896,0 3,4
1,5 0,679 2.442,9 9,5 1,206 4.342,9 6,4 1,980 7.129,4 4,7 2,945 10.602,9 3,8
1,6 0,724 2.605,8 10,6 1,287 4.632,5 7,2 2,112 7.604,7 5,2 3,142 11.309,7 4,2
1,7 0,769 2.768,6 11,8 1,367 4.922,0 8,0 2,244 8.080,0 5,8 3,338 12.016,6 4,7
1,8 0,814 2.931,5 13,1 1,448 5.211,5 8,8 2,376 8.555,2 6,4 3,534 12.723,5 5,2
1,9 0,860 3.094,3 14,4 1,528 5.501,1 9,7 2,508 9.030,5 7,1 3,731 13.430,3 5,7
2,0 0,905 3.257,2 15,7 1,608 5.790,6 10,6 2,641 9.505,8 7,7 3,927 14.137,2 6,3
2,1 0,950 3.420,1 17,1 1,689 6.080,1 11,5 2,773 9.981,1 8,4 4,123 14.844,0 6,8
2,2 0,995 3.582,9 18,6 1,769 6.369,6 12,5 2,905 10.456,4 9,1 4,320 15.550,9 7,4
2,3 1,040 3.745,8 20,1 1,850 6.659,2 13,5 3,037 10.931,7 9,9 4,516 16.257,7 8,0
2,4 1,086 3.908,6 21,6 1,930 6.948,7 14,6 3,169 11.407,0 10,6 4,712 16.964,6 8,6
2,5 1,131 4.071,5 23,2 2,011 7.238,2 15,6 3,301 11.882,3 11,4 4,909 17.671,5 9,3
2,6 1,176 4.234,4 24,9 2,091 7.527,8 16,7 3,433 12.357,6 12,2 5,105 18.378,3 9,9
2,7 1,221 4.397,2 26,6 2,171 7.817,3 17,9 3,565 12.832,9 13,1 5,301 19.085,2 10,6
2,8 1,267 4.560,1 28,3 2,252 8.106,8 19,1 3,697 13.308,2 13,9 5,498 19.792,0 11,3
2,9 1,312 4.722,9 30,1 2,332 8.396,3 20,3 3,829 13.783,5 14,8 5,694 20.498,9 12,0
3,0 1,357 4.885,8 32,0 2,413 8.685,9 21,5 3,961 14.258,7 15,7 5,890 21.205,8 12,7
3,6 1,629 5.863,0 44,0 2,895 10.423,1 29,6 4,753 17.110,5 21,6 7,069 25.446,9 17,5
4,0 1,810 6.514,4 52,9 3,217 11.581,2 35,6 5,281 19.011,7 26,0 7,854 28.274,3 21,1
4,6 2,081 7.491,6 67,6 3,700 13.318,3 45,4 6,073 21.863,4 33,2 9,032 32.515,5 26,9
5,0 2,262 8.143,0 78,2 4,021 14.476,5 52,6 6,601 23.764,6 38,4 9,817 35.342,9 31,2

Viteza de 
curgere a 
fluidului 

transportat

Diametru ţeavă Φ 32 mm. Diametru ţeavă Φ 40 mm. Diametru ţeavă Φ 50 mm. Diametru ţeavă Φ 63 mm.

Ţeavă multistrat compozită TECEflex - Pierderi de presiune rezultate în urma fenomenului de frecare dintre apa potabilă 
transportată şi pereţii interiori ai ţevii
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Tabelul 1 : Anexa 5 EnEV  - Grosimea minimă a stratului izolator pentru diverse tipodimensiuni de ţevi şi fittinguri TECEflex 

Tabelul 2 : Exemple de izolare a ţevilor de apă caldă şi încălzire în funcţie de tipul clădirii   

Număr 
rând

Tipodimensiuni de ţeavă sau fittinguri
Grosimea minimă a stratului izolator pentru o 

conductivitate termică λ = 0,035 W/mK

[ în mm ]

1 Ţeavă cu diametrul interior de până la 22 mm 20

2 Ţeavă cu diametrul interior cuprins între 22  şi 35 mm 30

3 Ţeavă cu diametrul interior cuprins între 35  şi 100 mm identică cu valoarea diametrului interior

4 Ţeavă cu diametrul interior peste 100 mm 100

5
Ţevi şi fittinguri de la rândurile 1 până la 4, în zonele de îmbinare dintre perete şi 
tavan, în zonele de intersectare a ţevilor, în zona de îmbinare a ţevilor, sau în 
distribuitoarele reţelei centrale de ţevi

1/2 din valoarea specificată pentru rândurile 1 
până la 4

6
Ţevi şi fittinguri de la rândurile 1 până la 4, montate în elementele de constructie 
dintre camerele încălzite aferente a doi sau mai mulţi utilizatori diferiţi

1/2 din valoarea specificată pentru rândurile 1 
până la 4

7
Ţevi şi fittinguri altele decât cele de la rândurile 1 până la 6, montate încastrat în 
structura pardoselii

6

Tip ţeavă funcţie de aplicaţie Clădiri cu apartamente 
multiple

Camere separate cu un 
singur utilizator; casă 

pentru o singură familie

Clădiri ne-rezidenţiale cu 
utilizatori multipli

Apă potabilă - apă caldă menajeră

Ţevi de apă caldă (TWW) în circuite prevăzute cu ciclu de 
recirculare sau cu încălzire auxiliară; toate tipodimensiunile 
de diametre nominale; montate la suprafaţă sau în canale de 
protecţie

100 %, rândurile de la 1 
la 4 din Tabelul 1

100 %, rândurile de la 1 la 
4 din Tabelul 1

100 %, rândurile de la 1 
la 4 din Tabelul 1

Reţele (linii) de circulaţie (TWZ) montate la suprafaţă sau în 
canale de protecţie

100 %, rândurile de la 1 
la 4 din Tabelul 1

100 %, rândurile de la 1 la 
4 din Tabelul 1

100 %, rândurile de la 1 
la 4 din Tabelul 1

Fără cerinţe speciale de 
izolare, conform EnEv, 
izolarea poate fi necesară 
din alte motive

Fără cerinţe speciale de 
izolare, conform EnEv, 
izolarea poate fi necesară 
din alte motive

100 %, rândurile de la 1 
la 4 din Tabelul 1

Ţevi şi fittinguri instalate în pereţi şi zone de traversare a 
tavanelor;  în zonele de intersectare a ţevilor, în zona de 
îmbinare a ţevilor, sau în distribuitoarele reţelei centrale de 
ţevi

50 %, rândul 5 din 
Tabelul 1

50 %, rândul 5 din        
Tabelul 1

50 %, rândul 5 din 
Tabelul 1

Încălzire

Ţevi instalate de sine stătător, montate la suprafaţă,    în spaţii 
încălzite

100 %, rândurile de la 1 
la 4 din Tabelul 1

Fără cerinţe speciale de 
izolare nr.1, din Tabelul 1

100 %, rândurile de la 1 
la 4 din Tabelul 1

Ţevi instalate în canale tehnologice sau de protecţie realizate 
între spaţii încălzite aparţinând la diferiţi utilizatori

50 %, rândul 6 din 
Tabelul 1

50 %, rândul 6 din 
Tabelul 1

Ţevi instalate de sine stătător sau în canale tehnologice 
pe/sub un strat de ipsos în spaţii neîncălzite şi/sau  în 
elemente de construcţie adiacente unor spaţii neîncălzite

100 %, rândurile de la 1 
la 4 din Tabelul 1

100 %, rândurile de la 1 la 
4 din Tabelul 1

100 %, rândurile de la 1 
la 4 din Tabelul 1

Ţevi instalate prin pardoseală; ţevi de conectare la radiatoare, 
amplasate între spaţii încălzite

6 mm, rândul 7 din 
Tabelul 1                            
Notă: pentru izolaţie 
standard cu λ = 0,04  se 
recomandă o grosime de 
9 mm

Fără cerinţe speciale de 
izolare nr.1, din Tabelul 1

6 mm, rândul 7 din 
Tabelul 1                            
Notă: pentru izolaţie 
standard cu λ = 0,04  se 
recomandă o grosime de 
9 mm

Ţevi instalate prin pardoseală; ţevi de conectare la radiatoare, 
amplasate în spaţii neîncălzite sau deasupra solului

100 %, rândurile de la 1 
la 4 din Tabelul 1

100 %, rândurile de la 1 la 
4 din Tabelul 1

100 %, rândurile de la 1 
la 4 din Tabelul 1

Ţevi de apă caldă (TWW) fără circuite prevăzute cu ciclu de 
recirculare sau cu încălzire auxiliară; tipodimensiuni cu 
diametre nominale până la 22 mm; montate la suprafaţă sau 
în canale de protecţie (  în conformitate cu DVGW formular W 
551, ţevi cu conţinut max. de lichid = 3 litri.)

Se recomandă: consultanţă, stipulări contractuale, 
cerinţe impuse de beneficiarul clădirii

Tabel 5.3.  - Pierderi de presiune prin ţevile instalaţiilor de încălzire – ţevi cu diametre de 14 / 16 / 20 / 25 mm 

20K 15K 10K v R v R v R v R
[ hPa/m ] [ hPa/m ] [ hPa/m ] [ hPa/m ]

[ W ] [ W ] [ W ] [ kg/h ] [ m/sec ] [ mbar/m ] [ m/sec ] [ mbar/m ] [ m/sec ] [ mbar/m ] [ m/sec ] [ mbar/m ]
200 150 100 8,59 0,03 0,03 0,02 0,01

300 225 150 12,89 0,05 0,06 0,03 0,02
400 300 200 17,18 0,06 0,10 0,04 0,04
600 450 300 25,78 0,09 0,20 0,07 0,09
800 600 400 34,37 0,12 0,33 0,09 0,15

1.000 750 500 42,96 0,15 0,49 0,11 0,23
1.200 900 600 51,55 0,18 0,67 0,13 0,30
1.400 1.050 700 60,14 0,21 0,88 0,15 0,40
1.600 1.200 800 68,74 0,24 1,11 0,17 0,51
1.800 1.350 900 77,33 0,27 1,36 0,20 0,62
2.000 1.500 1.000 85,92 0,30 1,64 0,22 0,75 0,15 0,36
2.300 1.725 1.150 98,81 0,35 2,10 0,25 0,96 0,17 0,46
2.800 2.100 1.400 120,29 0,43 2,42 0,31 1,11 0,21 0,52
3.000 2.250 1.500 128,88 0,46 2,96 0,33 1,35 0,22 0,64
3.500 2.625 1.750 150,36 0,53 3,34 0,38 1,52 0,26 0,73
4.000 3.000 2.000 171,84 0,61 4,37 0,44 2,00 0,29 0,96 0,19 0,32
4.500 3.375 2.250 193,32 0,68 5,52 0,49 2,52 0,33 1,20 0,21 0,38
5.000 3.750 2.500 214,80 0,76 6,78 0,55 3,10 0,37 1,48 0,23 0,46
5.500 4.125 2.750 236,28 0,84 8,15 0,60 3,73 0,40 1,78 0,26 0,55
6.000 4.500 3.000 257,76 0,91 9,70 0,66 4,41 0,44 2,10 0,28 0,64
6.500 4.875 3.250 279,24 0,99 11,38 0,71 5,13 0,48 2,45 0,30 0,73
7.000 5.250 3.500 300,72 1,06 13,20 0,76 5,91 0,51 2,81 0,33 0,84
7.500 5.625 3.750 322,20 0,82 6,72 0,55 3,20 0,35 0,94
8.000 6.000 4.000 343,68 0,87 7,58 0,59 3,62 0,38 1,05
8.500 6.375 4.250 365,16 0,93 8,56 0,62 4,06 0,40 1,17
9.000 6.750 4.500 386,63 0,98 9,59 0,66 4,50 0,42 1,30
9.500 7.125 4.750 408,11 1,04 10,69 0,70 4,97 0,45 1,42

10.000 7.500 5.000 429,59 0,73 5,46 0,47 1,55
10.500 7.875 5.250 451,07 0,77 5,99 0,49 1,69
11.000 8.250 5.500 472,55 0,81 6,51 0,52 1,83
11.500 8.625 5.750 494,03 0,84 7,06 0,54 1,98
12.500 9.375 6.250 536,99 0,92 7,65 0,59 2,30
13.000 9.750 6.500 558,47 0,95 8,27 0,61 2,45
14.000 10.500 7.000 601,43 1,03 9,59 0,66 2,80
15.000 11.250 7.500 644,39 0,70 3,16
16.000 12.000 8.000 687,35 0,75 3,54
17.000 12.750 8.500 730,31 0,80 3,93
18.000 13.500 9.000 773,27 0,84 4,34
19.000 14.250 9.500 816,23 0,89 4,77
20.000 15.000 10.000 859,19 0,94 5,23
22.000 16.500 11.000 945,11 1,03 6,33

Ţeavă compozită TECEflex - Pierderi de presiune rezultate în urma fenomenului de frecare dintre agentul termic transportat şi pereţii 
interiori ai ţevii

Încărcare termică 

Diferenta de temperatura [K]
Debit 
masic

Diametru ţeavă Φ 14 
mm.

Diametru ţeavă Φ 16 
mm.

Diametru ţeavă Φ 20 
mm.

Diametru ţeavă Φ 25 
mm.



21 30 

■  5. Planificare, dimensionare şi condiţii generale de utilizare a sistemului                                                                 5. Planificare, dimensionare şi condiţii generale de utilizare a sistemului  ■           

5.  Planificare şi condiţii generale de utilizare a sistemului 

Sistemul TECEflex poate fi folosit atât pentru instalaţii de apă pota-
bilă, cât şi de încălzire. Odată cu intrarea în vigoare a noului TRGI, 
instalaţii de gaz dimensionate pentru o presiune nominală de maxim 
100 mbar., şi destinate alimentării clădirilor de locuit şi/sau spaţiilor 
comerciale pot fi realizate cu ajutorul ţevilor şi fittingurior TECEflex.  

În cazul fiecărui tip de aplicaţie există condiţii specifice ce trebuie 
îndeplinite de sistemul ce urmează a fi conceput şi cărora li se va 
acorda o atenţie deosebită înca din faza de proiectare. 

 

 

5.1 Izolarea ţevilor aferente instalaţiilor de alimentare cu 
apă potabilă şi de încălzire 

Orice material izolator pentru ţevi, fitinguri şi dispozitive auxiliare 
trebuie să indeplinească condiţiile necesare cu privire la: emisie 
caldură, absorbţie caldură, decuplare acustică, protecţie împotriva 
corodării, protecţie împotriva focului şi preluare dilatare longitudi-
nală. Fiecare tip de material izolator trebuie selectat în funcţie de 
scopul aplicaţiei împreună cu care este utilizat. 

Este interzisă utilizarea materialelor de izolare cu efect coroziv sau 
orice contact al mediilor de corodare cu fitingurile şi ţevile. 

 

Izolarea ţevilor sistemului împotriva îngheţului 

Ţevile pentru transport de apă, montate în medii expuse la îngheţ, 
necesită o izolare termică împotriva înghetului în conformitate cel 
puţin cu EnEV. În situaţii în care centrala termică este oprită pe pe-
rioade îndelungate de timp există riscul ca apa din interiorul conduc-
telor să îngheţe, mărindu-şi asfel volumul şi putând deteriora ţevile 
instalaţiei. În aceste cazuri se recomandă utilizarea unui sistem 
adiţional de încălzire a ţevilor.  
 
 

Izolarea ţevilor de apă rece împotriva încălzirii 

Sistemele de instalaţii generatoare / furnizoare de apă rece se vor 
proteja împotriva încălzirii în conformitate cu DIN 1988-2. 
Temperatura apei potabile nu trebuie să depăşească 25°C la 
punctele de consum. În anumite situaţii, ţevile pentru apă rece se 
vor proteja şi împotriva apei provenite din condens. 
Pentru a elimina posibilitatea accidentală de penetrare a altor fluide 
în conductele de apă rece, ca de exemplu a apei rezultate în urma 
condensării, se recomandă ca materialul de bază al izolaţiei utilizate 
să fie rezistent la difuzie.  

Conductele de apă rece se vor instala la o distanţă suficient de mare 
de conductele de apă caldă astfel încât transferul termic prin 
radiaţie să fie cât mai mic posibil. Se va evita amplasarea 
instalaţiilor sanitare de alimentare cu apă rece în vecinătatea şi/sau 
în interiorul elementelor de construcţie fierbinţi, ca de exemplu 
coşuri de fum, şeminee, sau pereţi încălziţi .   

În situaţii de construcţie ce prezintă condiţii standard de 
funcţionare, materialul izolant se poate dimensiona utilizându-se 
recomandările din tabelul de mai jos.   

Atenţie! Valorile recomandate nu protejează apa potabilă de 
încălzirea excesivă provocată de perioade îndelungate de 
neutilizare.  

Valori standard pentru grosimea minimă a stratului izolator aferent ţevilor 
de apă rece, potabilă 

Grosimile standard ale stratului izolator menţionate în tabelul de 
mai sus sunt de asemenea în conformitate cu cerinţele de protecţie 
împotriva formării condensului, la o temperatură a apei potabile de 
10° C. Folosind sistemul TECEflex de izolaţii nu mai este necesară 
protecţia împotriva formării apei de condens. Programul TECEflex 
oferă ţevi pre-izolate cu o grosime a stratului izolator de 9 mm.  

 

Izolarea ţevilor de apă caldă şi de încălzire 

Ţevile sau conductele de apă caldă necesită de asemenea protecţie 
împotriva emisiei de caldură. Cerinţele de izolare sunt cuprinse în 
EnEV (Energieeneinsparverordnung – www.enev.online.de ) Anexa.5. 
 

Norme europene privind economisirea energiei, Anexa 5: 

“1. Căldura emisă atât de ţevile de apă caldă şi distribuţie, cât şi de 
fittingurile aferente, este diminuată cu ajutorul izolaţiei termice 
având grosimea minimă specificată în Tabelul 1.” 

În măsura în care ţevile aferente sistemelor centrale de încălzire 
(rândurile 1-4) sunt amplasate în / între spaţii sau componente în-
călzite şi emisia de căldură a acestora poate fi influenţată de 
deschiderea parţială sau totală a unor valve sau robineţi, valoarea 
minimă a grosimii stratului izolator nu este prestabilită de cerinţe 
specifice. 

Menţiunea de mai sus este valabilă şi în cazul ţevilor de apă caldă 
TECEflex cu un diametru interior de maxim 25 mm, aferente insta-
laţiilor de încălzire montate în apartamente, cu condiţia ca acestea 
să nu fie incluse în circuite cu recirculare a debitului şi nici  preva-
zute cu încălzire electrică auxiliară.  

“2. Pentru materiale cu conductivitate termică, altele decât cea 
mentionată în tabelul 1, grosimea minimă a stratului izolator se va 
determina ca atare.” 

 Ţevile TECEflex pre-izolate cu un strat izolator de 9 mm corespund 
ţevilor menţionate la rândul 7, iar cele cu un strat izolator de 26 mm 
corespund ţevilor menţionate la rândul 1.  

Modalităţi de instalare Grosimea stratului izolator

a ţevilor pentru λ = 0,040 W/(mK)*

Montaj de sine stătător în camere 
neîncălzite

4 mm

Montaj de sine stătător în camere 
încălzite

9 mm

În canal tehnologic fără legătură cu  
ţevi de apă caldă

4 mm

În canal tehnologic în apropierea  
ţevilor de apă caldă

13 mm

Îngropate în perete fără legătură cu 
ţevi de apă caldă

4 mm

Îngropate în perete în apropierea 
ţevilor de apă caldă

13 mm

Îngropate în pardoseală din ciment 4 mm

* Pentru alte valori ale conductibilităţii termice, grosimea stratului 
izolator se va calcul în concordanţă cu un diametru relativ d = 20 
mm.

20K 15K 10K v R v R v R v R
[ hPa/m ] [ hPa/m ] [ hPa/m ] [ hPa/m ]

[ W ] [ W ] [ W ] [ kg/h ] [ m/sec ] [ mbar/m ] [ m/sec ] [ mbar/m ] [ m/sec ] [ mbar/m ] [ m/sec ] [ mbar/m ]
7.000 5.250 3.500 300,72 0,18 0,19

7.500 5.625 3.750 322,20 0,20 0,22
8.000 6.000 4.000 343,68 0,21 0,24
8.500 6.375 4.250 365,16 0,22 0,27
9.000 6.750 4.500 386,63 0,24 0,30
9.500 7.125 4.750 408,11 0,25 0,34

10.000 7.500 5.000 429,59 0,26 0,36
10.500 7.875 5.250 451,07 0,28 0,40
11.000 8.250 5.500 472,55 0,29 0,44 0,15 0,11
11.500 8.625 5.750 494,03 0,30 0,43 0,16 0,12
12.500 9.375 6.250 536,99 0,33 0,55 0,17 0,14
13.000 9.750 6.500 558,47 0,34 0,55 0,18 0,15
14.000 10.500 7.000 601,43 0,37 0,64 0,20 0,17
15.000 11.250 7.500 644,39 0,40 0,73 0,21 0,19
16.000 12.000 8.000 687,35 0,42 0,82 0,22 0,22
17.000 12.750 8.500 730,31 0,45 0,91 0,24 0,24
18.000 13.500 9.000 773,27 0,48 1,01 0,25 0,26
19.000 14.250 9.500 816,23 0,50 1,12 0,27 0,29
20.000 15.000 10.000 859,19 0,53 1,13 0,28 0,32
22.000 16.500 11.000 945,11 0,58 1,35 0,31 0,38
24.000 18.000 12.000 1.031,03 0,63 1,60 0,34 0,44
26.000 19.500 13.000 1.116,95 0,69 1,85 0,36 0,50
28.000 21.000 14.000 1.202,86 0,74 2,14 0,39 0,57
30.000 22.500 15.000 1.288,78 0,79 2,42 0,42 0,65 0,18 0,21
32.000 24.000 16.000 1.374,70 0,84 2,73 0,45 0,72 0,19 0,23
34.000 25.500 17.000 1.460,62 0,90 3,07 0,47 0,80 0,21 0,26
36.000 27.000 18.000 1.546,54 0,95 3,41 0,50 0,89 0,22 0,28
38.000 28.500 19.000 1.632,46 1,00 3,77 0,53 0,98 0,23 0,31
40.000 30.000 20.000 1.718,38 0,56 1,07 0,24 0,34
42.000 31.500 21.000 1.804,30 0,59 1,16 0,26 0,37
44.000 33.000 22.000 1.890,21 0,61 1,26 0,27 0,40
46.000 34.500 23.000 1.976,13 0,64 1,36 0,28 0,43
48.000 36.000 24.000 2.062,05 0,67 1,47 0,29 0,47 0,28 0,19
50.000 37.500 25.000 2.147,97 0,70 1,58 0,30 0,50 0,29 0,20
52.000 39.000 26.000 2.233,89 0,73 1,69 0,32 0,54 0,30 0,21
54.000 40.500 27.000 2.319,81 0,75 1,81 0,33 0,57 0,32 0,23
56.000 42.000 28.000 2.405,73 0,78 1,93 0,34 0,61 0,33 0,25
58.000 43.500 29.000 2.491,65 0,81 2,05 0,35 0,65 0,34 0,27
60.000 45.000 30.000 2.577,57 0,84 2,17 0,36 0,69 0,35 0,28
62.000 46.500 31.000 2.663,48 0,87 2,30 0,38 0,73 0,36 0,29
64.000 48.000 32.000 2.749,40 0,89 2,43 0,39 0,77 0,37 0,31
66.000 49.500 33.000 2.835,32 0,92 2,57 0,40 0,82 0,39 0,33
68.000 51.000 34.000 2.921,24 0,95 2,71 0,41 0,86 0,40 0,35
70.000 52.500 35.000 3.007,16 0,98 2,85 0,43 0,91 0,41 0,36
72.000 54.000 36.000 3.093,08 1,01 2,99 0,44 0,95 0,42 0,39

Ţeavă compozită TECEflex - Pierderi de presiune rezultate în urma fenomenului de frecare dintre agentul termic transportat şi pereţii 
interiori ai ţevii

Încărcare termică 

Diferenta de temperatura 
[K] Debit 

masic

Diametru ţeavă Φ 32 
mm.

Diametru ţeavă Φ 40 
mm.

Diametru ţeavă Φ 50 
mm.

Diametru ţeavă Φ 63 
mm.

Tabel 5.4.  - Pierderi de presiune prin ţevile instalaţiilor de încălzire – ţevi cu  
diametre de 32 / 40 / 50 / 63 mm 
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■ DIN 4109 Protecţie la zgomot standard (SSt I)  

■ DIN 4109-10 Protecţie la zgomot crescut (SSt II)   

■ DIN 4109-10 Protecţie la zgomot crescut (SSt III)  

Cerinţe de protecţie fonică a spaţiului adiacent instalaţiilor 
sanitare  
DIN 4109 face referire la nivelele de zgomot maxim admis în  
instalaţiile sanitare şi spaţiile locuibile adiacente acestora, referindu
-se la acestea ca şi la “cerinţe de protecţie a spaţiului” 

Conform DIN 4109 urmatoarele spaţii pot fi clasificate ca având 
cerinţe de etanşare fonică a instalaţiilor: 

■ Camere de locuit (inclusiv holuri) 

■ Dormitoare (inclusiv cele din hoteluri şi sanatorii) 

■ Camere de lectură   

■ Spaţii de tip birou (excluse fiind birourile necompartimentate) 
 

Conform DIN 4109 urmatoarele spaţii pot fi clasificate ca neavând 
cerinţe de etanşare fonică a instalaţiilor: 

■ Spaţiu propriu-zis de locuit 

■ Spaţiul în care este amplasat echipamentul sau obiectul sanitar 
generator de zgomot  

■ Spaţii considerate “zgomotoase”, localizate în exteriorul zonei 
locuibile, ca de exemplu: baia, bucătăria, etc. 

■ Spaţii având destinaţie anexă, alta decât cea de locuinţă perma-
nentă: pivniţe, camere de depozitare, garaje, etc. 

■ Birouri şi spaţii comerciale necompartimentate.  

 

Soluţii convenabile de etanşare fonică aferente sistemului 
TECEflex 

În cazul realizării instalaţiilor sanitare de alimentare cu apă potabilă,  
în special în cazul montării coloanelor principale, accentul este pus 
pe zgomotul generat de structura de rezistenţă a clădirii. De aceea, 
se recomandă ca tronsoanele de instalaţie să fie decuplate de 
structura de rezistenţă atunci când: 

■ Se fixează în structura de rezistenţă, generatoare de zgomot, 
elementele de fixare şi/sau izolare ale coloanelor principale; 

■ La coloanele principale se racordează ţevi încastrate în beton 
sau şapă. Înainte de racordare ţevile vor fi echipate cu izolaţie 
termică având cel putin 9 mm. grosimea peretelui. 

Gama de produse aferente sistemului TECEflex include ţevi pre-
izolate corespunzător asigurării unui nivel ridicat de etanşare 
fonică. 
De reţinut este faptul că utilizarea învelişului de protecţie în locul 
izolaţiei termice nu asigură un nivel suficient de etanşare fonică. 

 
Pentru menţinerea unui nivel scăzut de zgomot în instalaţia sanitară 
se recomandă: 

■ Utilizarea modulelor universale sau a pereţilor frontali realizaţi 
cu sistemul TECEprofil, sistem destinat realizării de instalaţii 
sanitare modulate, compacte, şi care prezintă prin construcţie 
un grad ridicat de etanşare fonică, permitând în plus montarea 
armăturilor de baie direct pe modul şi nu în structura de 
rezistentă a clădirii. Montarea armăturilor pe modulul universal 
va garanta astfel obţinerea unui nivel scăzut de zgomot în 
funcţionare, vibraţiile sau zgomotele generate de acestea ne 
transmiţandu-se structurii de rezistenţă; 

■ Folosirea fittingurilor din Grupa 1 în locul celor din Grupa 2; 

■ În stare de repaus, în instalaţie presiunea să nu depăsească 5 
bar.; 

■ Menţinerea unui debit de fluid constant în interiorul fittingurilor; 

■ Montarea instalaţiilor de apă potabilă, menajeră şi de încălzire 
numai pe pereţi de rezistenţă având o greutate minimă de 220 
kg/m2; 

■ Evitarea  instalării  conductelor de transport apă pe pereţi cu 
spaţii ce necesită protecţie.  

4.6 Protecţia împotriva incendiilor 

Ţevile sistemului TECEflex nu fac obiectul unor exigenţe particulare 
de comportare în caz de incendiu.  

Produsele  sunt fabricate din  materiale  neinflamabile (22 ÷ 31 % 
din masă) – aluminiu şi materiale greu inflamabile (69 ÷ 78 % din 
masă) – polietilenă (PE-Xc, PE-MDXc, PE-HD) – se aprind dar se 
autosting la oprirea sursei de foc (în mai puţin de 3÷7 secunde de la 
îndepărtarea flăcării). 

Polietilena de înaltă densitate se aprinde la peste 350 °C. Limita de 
oxigen  pentru întreţinerea arderii la PE este de 17,4% (concentraţia 
de oxigen în aer este de maxim 21%) - PE arde cu flacară  mică şi se 
autostinge. Produsele de ardere nu sunt corozive  şi au o toxicitate 
redusă. 

În conformitate cu normele de protecţie împotriva incendiului, ţevile 
pot fi trasate în pereţi, tavane, etc. atâta timp cât nu sunt periclitate 
de existenţa unei transmisii de foc sau fum sau dacă sunt luate în 
prealabil măsuri de prevenire. Pentru ramificaţii de ţevi de acest tip 
se folosesc doar materiale izolante, certificate, şi pe toata lungimea 
ţevii.  Aceste cerinţe sunt  satisfăcute cu uşurinţă, dacă se respectă 
legislaţia în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor.  

Pentru realizarea protecţiei împotriva incendiilor se vor folosi doar: 
materiale izolatoare, neinflamabile, materiale de construcţii  
apartinând claselor A1 / A2, materiale de construcţii cu un grad 
redus de inflamabilitate apărtinând clasei B1 şi materiale in-
flamabile de construcţii clasa B2. Nu sunt admise materialele uşor 
inflamabile apărtinând clasei B1.  

TECE recomandă utilizarea soluţiilor de prevenire a incendiilor 
oferite de compania Rockwool.  Brosura “Rockwool planning” este 
disponibilă pe  www.tece.de. 

Tabel 5.5.  - Pierderi de presiune prin ţevile instalaţiilor de încălzire – ţevi cu diametre de 32 / 40 / 50 / 63 mm 

20K 15K 10K v R v R v R v R
[ hPa/m ] [ hPa/m ] [ hPa/m ] [ hPa/m ]

[ W ] [ W ] [ W ] [ kg/h ] [ m/sec ] [ mbar/m ] [ m/sec ] [ mbar/m ] [ m/sec ] [ mbar/m ] [ m/sec ] [ mbar/m ]
76.000 57.000 38.000 3.264,92 0,46 1,05 0,44 0,43

80.000 60.000 40.000 3.436,75 0,49 1,12 0,47 0,47
84.000 63.000 42.000 3.608,59 0,51 1,24 0,49 0,51
88.000 66.000 44.000 3.780,43 0,54 1,35 0,51 0,55
92.000 69.000 46.000 3.952,27 0,56 1,46 0,54 0,59
96.000 72.000 48.000 4.124,11 0,58 1,57 0,56 0,64

100.000 75.000 50.000 4.295,94 0,61 1,69 0,58 0,68
104.000 78.000 52.000 4.467,78 0,63 1,81 0,61 0,73
108.000 81.000 54.000 4.639,62 0,66 1,93 0,63 0,79
112.000 84.000 56.000 4.811,46 0,68 2,06 0,65 0,83
116.000 87.000 58.000 4.983,29 0,71 2,19 0,68 0,88
120.000 90.000 60.000 5.155,13 0,73 2,32 0,70 0,93
124.000 93.000 62.000 5.326,97 0,72 1,00
128.000 96.000 64.000 5.498,81 0,75 1,05
132.000 99.000 66.000 5.670,64 0,77 1,10
136.000 102.000 68.000 5.842,48 0,79 1,17
140.000 105.000 70.000 6.014,32 0,82 1,22
144.000 108.000 72.000 6.186,16 0,84 1,29
148.000 111.000 74.000 6.358,00 0,86 1,36
152.000 114.000 76.000 6.529,83 0,89 1,42
156.000 117.000 78.000 6.701,67 0,91 1,48
160.000 120.000 80.000 6.873,51 0,94 1,56
164.000 123.000 82.000 7.045,35 0,96 1,62
168.000 126.000 84.000 7.217,18 0,98 1,69
172.000 129.000 86.000 7.389,02 1,01 1,76
176.000 132.000 88.000 7.560,86 1,03 1,84
180.000 135.000 90.000 7.732,70 1,05 1,90
184.000 138.000 92.000 7.904,53 1,08 1,98
188.000 141.000 94.000 8.076,37 1,10 2,06
192.000 144.000 96.000 8.248,21 1,12 2,53
196.000 147.000 98.000 8.420,05 1,15 2,21
200.000 150.000 100.000 8.591,89 1,17 2,29

Ţeavă compozită TECEflex - Pierderi de presiune rezultate în urma fenomenului de frecare dintre agentul termic transportat şi pereţii interiori 
ai ţevii

Încărcare termică 

Diferenta de temperatura [K]
Debit 
masic

Diametru ţeavă Φ 32 
mm.

Diametru ţeavă Φ 40 
mm.

Diametru ţeavă Φ 50 
mm.

Diametru ţeavă Φ 63 
mm.
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Pentru ţevile sistemului TECEflex montate în construcţie din beton la 
“roşu” sau în pardoseală primară, nefinisată, se va respecta o 
distanţă maximă de montaj (RA) de 1m a clemelor de fixare. În 
timpul montării ţevilor TECEflex se va acorda o atenţie deosebită 
evitării avarierii acestora prin intermediul: scărilor, eşafodajelor, 
schelelor de montaj, uneltelor de dimensiuni mari, sau a 
echipamentelor de transport şi manipulare cum ar fi roaba, 
transpaletul, electrostivuitoare sau similare. Ţevile vor fi verificate, 
obligatoriu, imediat după turnarea şapei. 

 

Poziţionarea şi/sau ghidarea ţevilor sistemului TECEflex 
prin intermediul îmbinărilor mobile 

În situaţia în care ţevile sistemului TECEflex, ce vor forma instalaţia 
sanitară sau termică a clădirii, urmeză a fi poziţionate sau ghidate 
prin intermediul îmbinărilor mobile aferente construcţiei respective, 
se recomandă ca la montaj acestea să fie obligatoriu prevazute cu 
înveliş de protecţie. Lungimea învelişului de protecţie astfel utilizat 
trebuie să fie mai mare cu 25 cm, la fiecare capăt, decât lungimea 
îmbinării mobile.Ca alternativă constructivă se poate utiliza o bucată 
de izolaţie termică, de minim 6 mm. grosime a peretelui, dar având 
aceeaşi lungime cu învelişul de protecţie. 

 

Realizarea traseelor prin pardoseală 
Pentru proiectarea şi executarea sistemelor de ţevi încastrate în 
pardoseală se recomandă respectarea cu stricteţe a normelor şi 
normativelor în vigoare privind realizarea instalaţiilor termice şi sani-
tare, precum şi urmatoarea recomandare cuprinsă în “Ţevi, cabluri 
şi canale pentru cabluri în podea primară” elaborată de Asociaţia 
Instalatorilor din Germania: 
 “Sistemele de ţevi încastrate în structura pardoselii se montează în 
linii drepte, fără încrucişări, şi, ideal, în paralel cu peretele şi axele 
camerei. Încă din faza de proiectare a instalaţiilor clădirii prioritate 
va avea planificarea traseelor aferente instalaţiei sanitare şi de în-
călzire, urmând ca planificarea celorlalte tipuri de instalaţii: elec-
trice, de evacuare a apelor menajere, etc. să se facă în funcţie de 
spaţiul rămas disponibil.” 
  

■ Ţevile aferente unui traseu de instalaţii realizat prin pardoseală 
se vor amplasa cât mai aproape posibil una de alta.    

■ Lăţimea operaţională dintre traseele de ţeavă amplasate paralel, 
incluzând izolaţia termică, nu va depăşi 30 cm. 

■ O distanţă minimă de 20 cm se va menţine între şirurile 
individuale şi, deasemenea, între perete şi traseul liniar din 
imediata apropiere. 

■ Se impune respectarea pe cât posibil a cotelor menţionate mai 
sus; în mod special în situaţia în care traseul/traseele trec prin 
faţa casetelor de distribuţie. 

■ In zona uşilor se recomandă pastrarea unei distanţe minime fata 
de cadrul uşii de 10 cm.  

 
Atât traseele de ţevi de dimensiuni şi/sau grosimi diferite cât şi di-
verse alte instalaţii amplaste în structura pardoselii se vor nivela în 
aşa fel încât pentru fiecare nivel de zgomot obţinut în funcţionare să 
fie creată o suprafaţă de etanşare fonică.  

 

Supraîncălzirea accidentală ă ţevilor sistemului TECEflex 
În cazul în care ţevile sistemului TECEflex  sunt expuse accidental la  
temperaturi mai mari de 100 °C (de exemplu în cazul aşezării pe 
strat bituminos) se va proceda de urgenţă la înlocuirea elementelor  
deteriorate ca urmare a supraîncălzirii. 

Protecţia ţevilor TECEflex la radiaţii ultraviolete (UV) 
Ţevile sistemului TECEflex se deteriorează prin expunere 
îndelungată şi fără protecţie la radiaţia de tip UV. Sistemul de 
ambalare al ţevii TECEflex constituie o barieră eficientă împotriva 
radiaţiilor UV, dar din păcate nu este rezistent la condiţii 
meteorologice oscilante (ploaie, ninsoare, etc.). Urmare a acestui 
fapt nu se recomandată depozitarea ţevilor TECEflex în spatii 
deschise şi/sau neprotejate la acţiunea factorilor meteorologici.  
Aduse în şantier  se vor pune la adăpost de lumină solară şi se vor 
proteja pe cât posibil împotriva radiaţiilor UV.  

 

4.5 Etanşarea fonică 

DIN 4109 defineşte spaţiile cu cerinţe de etanşare fonică ca fiind 
acele spaţii în care populaţia este protejată împotriva zgomotului 
existent în interiorul acestora, transferat din spaţii adiacente sau 
cauzat de unităţi de servicii aferente clădirilor.  

Încercările la care sunt supuse instalaţiile executate cu ţevi şi fittin-
guri tip TECEflex privind zgomotul produs la curgerea fluidului de 
lucru, în condiţii normale de exploatare, arată că nivelul de zgomot 
produs este redus (sub 35 dB). 

 Materialele utilizate la fabricarea ţevilor şi fittingurilor (granule din 
polietilenă reticulată, granule de polifenilsulfon, stabilizatori, color-
anţi, inserţie de aluminiu), prin structura moleculară şi proprietăţile 
lor, atenuează atât apariţia cât şi transmiterea zgomotelor şi vi-
braţiilor. 

   Pentru utilizarea ţevilor TECEflex, în spaţii la care nivelul de zgomot  
admis este mai mic de 35 dB, se utilizează ţevi preizolate. 

 

Standarde şi norme relevante din punct de vedere al etan-
şarii fonice 

DIN 4109 “Etanşarea fonică în construcţia de imobile”: Noiembrie 
1989: 

■ Reglementează şi controlează normele de etanşare fonică 
structurală 

■ Conceptul de etanşare fonică nu echivalează cu cel de eliminare 
totală a zgomotului  

■ Normele  diferă în funcţie de destinaţia clădirii şi spaţiului. 

DIN 4109/A1 (revizuire A1) începând cu Ianuarie 2001 

■ Norme severe cu privire la zgomotul produs de sistemele de 
instalaţii:   

■ 30 dB(A), Spaţii de locuit şi dormitoare 

■ 35 dB(A), Spaţii de lectură şi lucru 

■ Nu sunt luate în calcul zgomotele de scurtă durată emise în mo-
mentul activării fittingurilor şi/sau a echipamentelor de co-
manda şi control (deschidere, închidere, întrerupere, mişcare). 

 
Un grad ridicat de etanşare fonică în conformitate cu DIN 4109-10 
(capitolul 10); elaborat în Iunie 2000 “Etanşarea fonică aferentă  
construcţiilor înalte”  

■ Propuneri pentru un grad mărit de etanşare fonică a spaţiilor de 
locuit 

■ Împărţirea gradului de etanşare fonică pe nivele (Etanşare Fo-
nică Standard) SSt I-III, luându-se în calcul următoarele valori 
caracteristice: 
Protecţie la zgomot  nivelul SSt I   = 30 dB(A) 
Protecţie la zgomot  nivelul SSt II  = 27 dB(A) 
Protecţie la zgomot  nivelul SSt III = 24 dB(A) 

5.3 Valori standard şi timpi de montaj 
Tabelul următor cuprinde timpii standard, pe metru liniar de 
instalaţie, pentru montarea ţevilor şi a manşoanelor de presiune 
axiale, asamblate în locuinţe destinate uneia sau mai multor familii. 
Se presupune un montaj efectuat în echipă. Timpul de montaj 
menţionat în tabel include şi instalarea elementelor pentru cadrul 
suport şi/sau şasiul peretelui frontal, aparent.  

Diametrul ţevii 
TECEflex 

Timp de montaj pe metru liniar, gata instalat 
pe poziţie, inclusiv fixarea de elementele de 

rezistenţă 

[ în mm ] [ în minute ]

14 5 - 9

16 5 - 9

20 6 - 10

25 7 - 11

32 8 - 12

40 14 - 16

50 16 - 18

63 18 - 20

Notă: 
Valorile menţionate în tabelul anterior nu includ servicii adiţionale 
(în conformitate cu VOB) sau timpi de  lucru adiţionali - montare 
ramă suport, pregătirea zonei de lucru sau a şantierului, realizarea 
izolaţiilor termice şi/sau hidraulice, teste de etanşeitate; timpii de 
lucru precizaţi implică un montaj efectuat de personal calificat şi cu 
experienţă în domeniu. 

5.4 Spălarea echipamentelor aferente instalaţiilor sanitare 
de apă potabilă 
Capitolul 2 aferent DIN 1988 insistă asupra unei proceduri de 
spălare costisitoare efectuată cu ajutorul unei combinatii-amestec 
de aer şi apă. O astfel de procedură este absolut necesară în cazul 
sistemelor de instalaţii din ţevi de metal, acestea putând conţine 
fragmente de metal, rugină sau agent fondant rezultate în urma 
montajului – toate cele trei elemente putând genera şi întreţine 
coroziunea ţevii de metal.  

Fiind realizat dintr-un material special, sistemul TECEflex elimină 
pericolul apariţiei coroziunii, nesolicitând astfel o procedură de 
spălare costisitoare. Procedura de spălare pentru opţiunea TECEflex 
este o procedură simplă, necostisitoare şi în conformitate cu codul 
de practică ZVSHK “Spălarea ţevilor de apă potabilă” ediţia Martie 
1993.   

 

5.5 Teste aferente pierderilor de lichid şi/sau de presiune 

Instalaţii de apă potabilă în conformitate cu DIN 1988 
DIN 1988 impune testarea sistemului de instalaţii împotriva 
pierderilor de presiune. Un test corect efectuat presupune o 
temperatura constanta în ţeavă pe toată durata acestuia. 
Manometrul utilizat pentru efectuarea testelor va trebui sa aibă o 
precizie de citire de 0,5 bar.   
 
Pentru efectuarea testului de etanşeitate trebuie parcurse 
următoarele trei etape:  

Etapa 1 – Umplerea şi aerisirea ţevilor instalaţiei;  

Etapa 2 – Test preliminar pentru determinarea pierderilor de lichid : 
Presiunea utilizată pentru efectuarea testului preliminar este 
obţinută prin însumarea presiunii maxime de funcţionare a 
instalaţiei sanitare cu o valoare de referinţă de  5 bar (Pmaxfuncţionare 
+ 5 bar).  

În mod uzual testul preliminar de presiune este efectuat la o 
presiune de 15 bar şi pe o durata de 30 de minute. Această durată 
începe din momentul umplerii şi aerisirii integrale a instalaţiei şi se 
consideră a fi perioada de egalizare a temperaturii în toate circuitele 
acesteia. 

După trecerea acestei perioade de egalizare a temperaturilor de 30 
minute, se poate proceda la efectuarea testului preliminar de 
presiune propriu-zis, care va dura încă 30 de minute.  

Pe toată durata testului presiunea nu trebuie să scadă cu mai mult 
de 0,6 bar, iar instalaţia nu trebuie să prezinte pierderi de lichid. 

 

 

Echipamente aferente instalaţiilor de încălzire 
Înainte de punerea în funcţiune, instalaţia de încălzire trebuie sa fie  
spălată foarte bine în vederea îndepărtării atât a particulelor de 
metal cât şi a zgurei sau a compuşilor chimici rezultaţi în urma 
sudării. Fiind realizat dintr-un material special, sistemul TECEflex 
este insensibil la astfel de impurităţi. Totuşi, componentele metalice 
ale sistemului de încălzire (radiator, generator de caldură) pot fi 
afectate negativ de procesele de coroziune electrolitică şi de aceea 
este obligatorie spălarea lor înainte de punerea în exploatare. 
 
Testul pentru determinarea pierderilor de lichid, aferent instalaţiilor 
de încălzire, se va efectua într-un mod similar cu cel aferent ţevii 
TECEflex pentru transportul apei potabile. Testul se va realiza la o 
presiune de doar 1,3 ori mai mare decât presiunea normală de 
funcţionare. 
 
 

Documentaţie 

ATV DIN 18381 (VOB Alineatul C: generalităţi contractuale pentru 
servicii de construcţii) este luat ca punct de reper în procesul de 
pregătire şi finalizare a buletinului de încercări ce trebuie prezentat 
clientului în urma efectuării testului de presiune. 

Notă: 

Testele de presiune se definesc ca prestări de servicii auxiliare, 
executate pe baza unui contract, fiind esenţiale pentru îndepliniriea 
obligaţiilor contractuale ale antreprenorului, fără a fi însă 
menţionate în specificatiile tehnice şi de performanţă ale 
produselor. 
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Exemplu de preluare a dilatării termice longitudinale 

Radiator 

Distribuitor 

4.4 Fixarea ţevilor TECEflex 
Ţevile sistemului TECEflex se fixează exclusiv cu ajutorul clemelor 
sau colierelor de fixare agrementate pentru a fi utilizate în cadrul 
instalaţiilor termice şi sanitare. Se vor utiliza numai cleme şi/sau 
coliere compatible cu ţevile de plastic. Pentru montare se pot folosi 
diverse tipuri de elemente de fixare şi rigidizare în perete, cu 
condiţia ca odată montate pe componentele structurale ale 
sistemului TECEflex să garanteze  o rezistentă mecanică suficientă 
pentru susţinerea şi rigidizarea acestuia. Ţevile sisteemului TECEflex 
nu se vor fixa şi/sau rigidiza în nici o situaţie prin ataşarea de alte 
ţevi existente la locul de montaj. 
 

Montarea de suprafaţa a ţevilor sistemului TECEflex 
Alegerea tipului şi a modului cel mai economic de montaj depinde 
de condiţiile structurale specifice spaţiului existent la locul de 
montaj.   
Procesul de montaj se va executa în urma unei documentări 
temeinice, ţinându-se cont  de regulile şi normativele în vigoare şi cu 
aplicabilitate în cazul ţevilor pline şi a ţevilor prevăzute cu strat 
izolator.  

Distanţa recomandată de montare a clemelor de fixare pentru montajul la 
suprafaţă a ţevilor TECEflex 

Masa ţevilor sistemului TECEflex înainte şi după umplerea  cu lichid 

Ţevile sistemului TECEflex se vor monta în aşa fel încât să nu fie 
afectate de umiditate,  de pierderi de lichide sau condens rezultate în 
urma funcţionării unor sisteme de instalaţii amplasate în apropiere. 

Montarea aparenta în canal de protectie a ţevilor sistemului 
TECEflex 

În funcţie de structura compoziţiei peretelui sau a calităţii zidăriei, 
dilatarea termică longitudinală a ţevilor compozite TECEflex montate 
aparent în canal de protecţie poate produce sau nu deteriorarea 
suprafeţei peretelui aferent. De aceea, TECE recomandă protejarea 
termică cu un strat izolator al ţevilor compozite multistrat TECEflex. În 
acest scop, TECE pune la dispoziţia clienţilor săi ţevi multistrat 
compozite TECEflex pre-izolate.  În cazul în care nu există cerinţe de 
izolare termică, ţevile compozite TECEflex pot fi livrate şi/sau 
montate în interiorul unui înveliş flexibil cu rol protector. Ţevi astfel 
echipate pot fi de asemenea achiziţionate fiind parte integrantă a 
sistemului TECEflex. 

De asemenea este recomandată protejarea, folosindu-se materiale 
de izolare adecvate, tuturor fittingurilor TECEflex, de contactul cu 
elementele de construcţie ca: zidarie, ciment, ghips / ipsos, şapă, 
agenţi de întărire rapidă sau alţi agenti similari. Deasemenea, în 
conformitate cu cerinţele DIN 4109 şi VDI 4100  cu privire la 
etanşarea fonică, trebuie evitat contactul direct cu structura 
construcţiei. 

Montarea ţevilor sistemului TECEflex prin încastrare în 
beton sau în şapă 

În situaţia în care la locul de montaj se doreşte realizarea unor trasee 
de instalaţie pe sub pardoseala sau prin pereţii uneia sau mai multor 
camere, ţevile sistemului TECEflex trebuie încastrate ferm în beton 
sau în şapă, astfel încât materialului din care sunt executate ţevile să 
i se permită dilatarea în interior. Nu sunt necesare măsuri specifice 
de preluare a dilatării longitudinale. În cazul în care ţevile sunt mon-
tate în stratul izolator amplasat între beton şi şapă, traseul va fi ast-
fel realizat încât dilatarea termică longitudinală să fie preluată de 
stratul izolator sau de o curbă de dilatare realizată din ţeavă.  

Este obligatorie respectarea cerinţelor şi normelor cu privire la 
etanşarea termică şi fonică. Se recomandă, de aceea, ca montarea 
ţevilor sistemului TECEflex să se efectueze prin intermediul unei şape 
de nivelare, adiţionale, având o compoziţie corespunzătoare din 
punct de vedere al etanşării termice şi fonice.  Se recomandă ca 
înalţimea adiţională rezultată astfel să fie luată în calcul în momentul 
realizării proiectului. Fittingurile se vor proteja obligatoriu împotriva 
coroziunii.  

Diametrul ţevii TECEflex 
Distanţa recomandată de montare a 

clemelor de fixare (RA)

[ în mm ] [ în m ]

14 1

16 1

20 1,15

25 1,3

32 1,5

40 1,8

50 2

63 2

Diametrul ţevii 
TECEflex 

Masa ţevilor TECEflex 
înainte de umplerea cu 

lichid

Masa ţevilor TECEflex 
după umplerea cu lichid

[ în mm ] [ în kg/m ] [ în kg/m ]

14 0,11 0,19

16 0,13 0,24

20 0,19 0,35

25 0,28 0,54

32 0,39 0,85

40 0,55 1,35

50 0,76 2,08

63 1,27 3,31

Test pentru determinarea pierderilor de lichid în instalaţii de apă potabilă - Buletin de încercări  - în conformitate cu DIN 1988 Capitolul 2  

Proiect instalaţie sanitară:
Proiectant / Nr. / Din data

Beneficiar (Nume / Adresă / Număr 
de telefon):

Firma de specialitate responsabilă 
pentru realizarea instalaţiei sanitare:

Domeniul diametrelor utilizate: de la mm. până la : mm. Lungimea aproximativă a ţevilor: m

Temperatura apei din instalaţie °C Temperatura mediului ambient: °C

Test preliminar de presiune

Durata testului preliminar: Presiune de testare: 15 bar

Valoare măsurată a presiunii după: bar

Valoare măsurată a presiunii după: bar

Rezultatul testului preliminar

Test primar de presiune Valori măsurate şi acceptate ale testului

Durata testului primar de presiune: Pierdere de presiune max. admisă: 0,2 bar

bar

Valoarea presiunii măsurată după: bar

Rezultatul testului primar

Test început la: Test terminat la:

Locaţia desfăşurării testului de presiune:

Beneficiar (semnătura)

bar (max. 0,2 bar)

Presiune măsurată la începutul testului

Pierdere de presiune măsurată pe toată durata testului

Pierdere de presiune măsurată după ultimele 30 minute ale testului bar (max. 0,6 bar)

60 minute

30 minute

60 minute

120 minute

120 minute

Data la care s-a efectuat testul de presiune:

Firma de specialitate responsabilă pentru realizarea 
instalaţiei sanitare (semnătura/ştampila)
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Diferenţă de temperatură [K] 

Dilatarea termică longitudinală a ţevilor TECEflex din PE-Xc şi PE-MDXc  

Determinarea razei curbei de dilatare şi implicit a cotei de 
montaj (b) a colierelor de fixare aferente curbelor de di-
latare termică pentru ţevile sistemului TECEflex 
Cota de montaj (b) a colierelor de fixare în funcţie de diametrul ţevii 
şi de dilatarea termică longitudinală, poate fi obţinută prin utilizarea 
diagramei de mai jos: 
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Valoarea cotei de montaj a colierelor (b) [mm] 

Determinarea cotei de montaj a colierelor de fixare pentru ţevile TECEflex 

În situaţia în care circuitul de ţevi proiectat  nu oferă posibilitatea de 
preluare a dilatării termice longitudinale, este obligatorie adăugarea 
uneia sau mai multor curbe de dilatare, luându-se în calcul lungimea 
razei de curbură şi cota de montaj a colierelor de fixare. 

Exemplu: 

Pentru exemplificare vom considera situaţia anterioară (exemplul de 
calcul al dilatării termice longitudinale pentru o ţeavă multistrat 
compozită TECEflex utilizată într-o instalaţie de apă caldă menajeră). 

În urma calculului a rezultat că ţeava, în condiţii normale de func-
ţionare, se va dilata cu aproximativ 16 mm. 

Folosindu-se diagrama alăturată se poate calcula lungimea razei 
aferente curbei de dilatare. Astfel pentru un diametru al ţevii de 
20mm rezultă o rază a curbei de dilatare (cotă de montaj) de 
650mm. Prin montarea unor cleme de fixare mobile la cel puţin 650 
mm distanţă de punctul de curbare, se poate renunţa la adăugarea 
unei curbei de dilatare suplimentare.  

Rugăm de asemenea ca la realizarea sau proiectarea instalaţiilor 
sanitare şi/sau termice să se tină cont şi de modalităţile de preluare 
a dilatării termice prezentate în figurile urmatoare: 

b  -  Lungimea razei curbei de dilatare  
      (cota de montaj a colierelor mobile) 
l   -  Lungimea ţevii 
F  -  Colier de fixare imobil 
G  -  Colier de fixare mobil. 

b  -  Lungimea razei curbei de dilatare  
      (cota de montaj a colierelor mobile) 
l   -  Lungimea ţevii 
F  -  Colier de fixare imobil 
G  -  Colier de fixare mobil. 

Preluarea dilatării termice longitudinale prin schimbarea direcţiei 

Preluarea dilatării termice longitudinale prin utilizarea unei curbe de 
dilatare suplimentare 

Instrucţiuni speciale de instalare ţinând cont de dilatarea 
termică longitudinală a ţevilor TECEflex  

■ În situaţia utilizării unui sistem de fixare prin exteriorul peretilor, 
în zona de îmbinare dintre peretele vertical şi pardoseală, 
(mascat sau nu prin intermediul canalelor aparente) singurul tip 
de ţeavă recomandat este cel multistrat compozit :PE-Xc/Al/PE-
Xc; 

■ În situaţia în care conectarea la radiatoarele instalaţiei se face cu 
ţeava montată prin perete sau prin pardoseală se recomandă 
alocarea unui spaţiu suficient de mare (realizarea unui canal 
tehnologic) pentru preluarea dilatării termice longitudinale. 

■ Racordarea ţevii la radiatoare se va face numai prin utilizarea de 
coturi şi în nici un caz direct prin intermediul adaptorilor şi/sau 
conectorilor. 

Test pentru determinarea pierderilor de lichid în instalaţii termice - Buletin de încercări  - în conformitate cu DIN 18380 (VOB) 

Proiect instalaţie termică:
Proiectant / Nr. / Din data

Beneficiar (Nume / Adresă / Număr 
de telefon):

Firma de specialitate responsabilă 
pentru realizarea instalaţiei termice:

Domeniul diametrelor utilizate: de la mm. până la : mm. Lungimea aproximativă a ţevilor: m

Temperatura apei din instalaţie °C Temperatura mediului ambient: °C

Test preliminar de presiune

Durata testului preliminar:

Valoare măsurată a presiunii după: bar

Valoare măsurată a presiunii după: bar

Rezultatul testului preliminar

Test primar de presiune Valori măsurate şi acceptate ale testului

Durata testului primar de presiune: Pierdere de presiune max. admisă: 0,2 bar

bar

Valoarea presiunii măsurată după: bar

Rezultatul testului primar

Test început la: Test terminat la:

Locaţia desfăşurării testului de presiune:

Beneficiar (semnătura)

bar (max. 0,2 bar)

Presiune măsurată la începutul testului

Pierdere de presiune măsurată pe toată durata testului

Pierdere de presiune măsurată după ultimele 30 minute ale testului

Presiune de testare: (1,3 x Presiunea de funcţionare) bar

bar (max. 0,6 bar)

60 minute

30 minute

60 minute

120 minute

120 minute

Data la care s-a efectuat testul de presiune:

Firma de specialitate responsabilă pentru realizarea 
instalaţiei termice (semnătura/ştampila)
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Încălzire auxiliară 

Benzile termofore auxiliare sau cu reglaj automat pot fi folosite în 
combinaţie cu ţevile sistemului TECEflex. Acestea trebuie catalogate 
de producătorii de origine drept compatibile cu sistemele de ţevi de 
plastic aferente instalaţiilor sanitare. Pentru a se asigura un transfer 
optim de caldură, benzile termofore se înfăşoară strâns în jurul 
ţevilor TECEflex prin intermediul unei benzi adezive de aluminiu. Se 
recomandă respectarea instrucţiunilor producătorului. 

4.2 Raza de curbură minimă a ţevilor sistemului TECEflex 
În procesul de execuţie al unei instalaţii poate apare necesitatea 
realizării unor trasee ce implică curbarea ţevilor. În cazul ţevilor com-
pozite multistrat TECEflex raza minimă de curbură ce poate fi reali-
zată fără deteriorarea acestora are o valoare corespondentă egală 
cu de 5 ori diametrul ţevii şi se raportează la axa neutră a acesteia. 

Raza minimă de curbură a ţevilor multistrat TECEflex 

Notă: Ţevile TECEflex cu un diametru de maxim 20mm pot fi îndoite 
manual fără a fi necesară folosirea unui arc elicoidal. Diametrele 
mai mari de 25mm necesită dispozitive de îndoire speciale.  

Calculul dilatării termice longitudinale 

Dilatarea termică longitudinală a ţevilor se calculează cu ajutorul 
urmatoarei ecuaţii: 

Δl = α · L · ΔT 

unde: 

Δl  - Dilatarea termică longitudinală a ţevii în [mm.]; 

α   - Coeficient de dilatare termică aferent ţevilor TECEflex;  

       Pentru ţeavă compozită (PE-Xc/Al/PE-Xc):    α = 0,026 mm/mK; 

       Pentru restul ţevilor realizate din PE-Xc:       α = 0,2 mm/mK 

L   - Lungimea ţevii în [m.]; 

ΔT - Diferenţa de temperatură exprimată în grade Kelvin; 

■ K reprezintă simbolul pentru tempertatura exprimată în grade Kel-
vin. Scara Kelvin este împarţită în grade ce au ca referinţă tempera-
tura de zero absolut ( 0°C = 273 K ) 

Exemplu de calcul al dilatării termice longitudinale: 

O conductă de apă caldă, realizată din ţeavă multistrat compozită 
TECEflex, cu o lungime de 12 m., este instalată iarna, la o 
temperatură de 5 °C. În condiţii normale de funcţionare temperatura 
apei pompate prin ţeava poate atinge 55 °C.  

Dilatarea termică longitudinală a ţevii în regim normal de funcţionare 
se calculează ţinând cont de datele de intrare: 

L = 12 m.; 

ΔT = (55+273) - (5+273) = 328 - 278 = 50 K; 

α = 0,026 mm/mK 

Δl = 0,026 mm/mK · 12m · 50K = 15,60 mm. 

Rezultat: Ţeava se va dilata cu aproximativ 16mm, necesitând spaţiu 
adiţional pentru preluarea dilatării termice longitudinale de către 
structură. 

Notă: Ca alternativă la algoritmul de calcul prezentat anterior 
recomandăm utilizarea urmatoarelor diagrame de dilatare termică 
longitudinală .  

4.3 Dilatarea termică longitudinală 
Ca regulă generală, materialele folosite la realizarea sistemelor de 
instalaţii se dilată la cald şi se contractă la rece. În cadrul 
instalaţiilor sanitare de apă caldă şi/sau de încălzire, diferenţele 
mari de temperatură caracteristice sistemului presupun o fixare a 
conductelor în aşa fel încât dilatarea longitudinală sa fie preluată de 
coturi sau curbe de dilatare.   
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Diferenţă de temperatură [K] 

Dilatarea termică longitudinală a ţevilor multistrat compozite TECEflex 

Diametrul ţevii TECEflex Raza minimă de curbură 

[ în mm ] [ în mm ]

14 70

16 80

20 100

25 125

32 160

40 200

50 250

63 315

6. Realizarea conexiunilor dintre sistemul TECEflex şi cor-
puri de încălzit 
Sistemul TECEflex pune la dispoziţia clientului o gamă largă de 
fittinguri ce pot fi utilizate la efectuarea conectării radiatoarelor în 
absolut toate situaţiile standard de şantier. 
 

6.1 Utilizarea fittingurilor cu circuite încrucişate 
Elementele de racordare cu circuite încrucişate sunt folosite la 
realizarea unei instalaţii tur-retur atunci când cele două ţevi sunt 
poziţionate paralel una faţă de cealaltă. Înălţimea fittingului, 
incluzând caseta de protecţie este doar de 35mm.  

Realizarea conexiuni dintre ţevile TECEflex şi radiator prin intermediul 
fittingurilor cu circuite încrucişate 

Utilizarea fittingurilor cu circuite încrucişate nu numai că reduce 
timpii de instalare dar previne şi riscul de avariere accidentală a 
ţevilor datorită utilizării, pe şantier, a diverselor unelte şi/sau 
utilaje . 

Fitting cu circuite încrucişate 
Cod produs: 7 185 01 ; 7 185 02; 
7 185 03 

Casetă de protecţie 
Cod produs: 7 180 20 

6.2 Realizarea conectării la radiator a ţevilor TECEflex in-
stalate prin pardoseală 
Folosirea sistemului TECEflex oferă posibilitatea realizării de 
conexiuni directe între corpurile de încălzit şi ţeava care iese din 
pardoseală, fără a necesita utilizarea altor elemente intermediare 
de conectare. 
Pentru a preveni apariţia de zgomote neplăcute este necesară 
compensarea dilatării longitudinale a ţevii. Astfel, se recomandă ca 
ţevile să fie echipate cu un înveliş izolator având o grosime a 
peretelui de minim 6 mm.  

Adiţional, pentru a preveni o 
eventuală avariere a ţevilor 
atunci când se utilizează în zona 
radiatoarelor aspiratoare sau 
alte aparate de uz casnic, se 
recomandă acoperirea părţii 
vizibile a acestora cu elemente 
de protecţie. 

Atunci când ţeava de încălzire 
instalată prin pardoseală este 
de tip TECEflex - PE-MDXc 5S 
sau PE-Xc, se recomandă, în 
vederea compensării dilatării 
longitudinale, ca ieşirea ţevii din 
pardoseală să se facă numai 
prin intermediul unui cot de 
trecere. 

Element de protecţie şi 
cot înlocuitor, cu fixare 
în pardoseală. 
Cod produs: 7 180 05 

Realizarea conexiuni dintre 
ţevile TECEflex instalate prin 
pardoseală şi radiator  

6.3 Realizarea conectării la radiator prin intermediul fittin-
gurilor de tip “T” realizate din cupru şi nichelate la exterior 
Pentru crearea unui efect vizual deosebit, seria de produse TECEflex 
oferă elemente de conectare la radiator prevăzute cu teu de trecere, 
realizat din cupru şi placat la exterior cu nichel. Datorită formei 
unghiulare deosebite a acestora, radiatorul poate fi conectat la 
instalaţii de încălzire cu ţevi  tur—retur paralele.  

Realizarea conexiuni dintre ţevile TECEflex şi radiator prin intermediul 
elementelor de conectare de tip “T” , nichelate la exterior 

Elementele de conectare de tip “T” realizate din cupru şi placate la 
exterior cu nichel se vor monta la supapa (robinetul) cu 2 căi a 
radiatorului fie prin intermediul elementului biconic de conectare 
1/2”AG fie prin intemediul adaptorilor pentru ţeavă de cupru 
prevăzuţi cu piuliţă şi inel de etanşare / blocare. 



36 

■  4. Instrucţiuni de instalare                                                                                                                                                 6. Realizarea conexiunilor dintre sistemul TECEflex şi corpuri de încălzit  ■           

4. Instrucţiuni de instalare 

Realizarea instalaţiilor sanitare, de încălzire şi de alimentare cu gaz 
se va face numai de către personal specializat, după un proiect avi-
zat şi numai cu respectarea strictă atât a normelor, normativelor şi 
standardelor în vigoare, cât şi a prezentelor instrucţiuni.  

4.1 Note generale 

Alegerea tipului de ţeavă, tipului de fitting sau a accesoriilor pentru 
realizarea instalaţiei se face ţinând seama de: compatibilitatea 
acestora cu tipul şi particularităţile reţelei, tipul construcţiei, de regi-
mul şi condiţiile de funcţionare, de condiţiile de exploatare şi de 
mediu. La întocmirea proiectelor de instalaţii ce cuprind produse tip 
TECEflex şi la punerea în operă  se vor respecta instrucţiunile de 
montaj ale fabricantului şi prevederile normativelor şi standardelor 
româneşti în vigoare:  

I 9/1994 -  Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor 
sanitare;  

I 13-2002 – Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor 
de încălzire centrală; 

I 13/1-2002– Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire 
centrală; 

-  C 56/2003 – Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente; 

-  C 300/94 - Norme de PSI pe durata executării lucrărilor de con-
strucţie şi instalaţiilor aferente acestora; 

- Norme generale de  PSI aprobate prin Ordinul nr.775/1998 al Min-
isterului de Interne. 

Realizarea îmbinărilor prin filetare 

La realizarea îmbinărilor prin filetare, între fittingurile aparţinând 
sistemului TECEflex şi alte elemente aparţinând instalaţiei, se 
recomandă folosirea cânepii în combinaţie cu o pastă de etanşare 
recomandată de TECE. Folosită în exces, cânepa poate deteriora 
filetul interior al fittingurilor. În cazul în care se folosesc medii de  
etanşare diferite de cele recomandate de TECE, etanşarea îmbinării 
va fi garantată de producătorul mediului respectiv şi nu de TECE.  

Temperatura minimă de procesare a sistemului TECEflex 

Temperatura minimă de procesare pentru sistemul TECEflex este de 
0°C. Pentru temperaturi sub 0 °C, capetele ţevilor se vor încălzi cu 
ajutorul unui feon industrial până la atingerea unei temperaturi 
suportabile pentru manevrarea manuală .  

Protejarea şi izolarea fittingurilor 

Pentru toate tipurile de instalaţie realizate cu fittinguri aparţinând 
sistemului TECEflex se recomandă protejarea acestora folosindu-se 
materiale de izolare adecvate.  

Trebuie evitat contactul fittingurilor TECEflex cu elemente de 
construcţie ca: zidărie, ciment, ghips / ipsos, şapă, agenţi de întărire 
rapidă pentru ciment sau alţi agenţi asemănători. În conformitate cu 
cerinţele DIN 4109 şi VDI 4100 cu privire la etanşarea fonică, 
trebuie evitat contactul direct al fittingului cu structura de rezistenţă 
a construcţiei. 

Îndoirea accidentală sau deformarea ţevilor TECEflex 
În situaţia în care pe parcursul realizării instalaţiei apar accidental 
sau ca urmare a unei procesării incorecte, îndoiri sau deformări ale 
ţevilor tip TECEflex, acestea se vor remedia imediat, după care se  
poate continua operaţia de asamblare a instalaţiei. 

Utilizarea ţevilor şi componentelor TECEflex în aplicaţii ce 
implică acoperirea pardoselilor cu asfalt 

Temperaturile ridicate rezultate în timpul asfaltării (aprox 250 °C) 
distrug ţevile TECEflex imediat ce stratul de asfalt topit întră în 
contact cu acestea; acelaşi lucru este valabil şi pentru sistemele de 
tip ţeavă-în-ţeavă. Drept urmare, pentru astfel de aplicaţii, se 
recomandă aplicarea unui sistem de protejare termică a ţevilor 
înainte de începerea operaţiunii de turnare a stratului de asfalt.   

În situaţia în care pardoseala ce urmează a fi acoperită cu asfalt este 
realizată din beton neprelucrat (umed) iar sistemele de tip ţeavă - în - 
ţeavă sunt montate prin canale practicate în beton, o protecţie 
termică suficientă se poate obţine prin acoperirea reţelei de ţevi , 
înainte de începerea operaţiunii de asfaltare, cu plăci de izolare 
amplasate pe partea superioară a canalelor. 

Este important de reţinut faptul că spre deosebire de zonele libere, 
punctele de trecere ale ţevilor din stratul de beton neprelucrat în 
construcţia de cărămidă sunt deosebit de problematice. În această 
situaţie, protecţia ţevilor se realizează prin folosirea unei folii 
izolatoare în care sunt înfăşurate ţevile, lăsându-se între folie şi ţeavă 
un spaţiu ce va fi umplut cu nisip. Înaintea efectuării operaţiunii de 
asfaltare, se recomandă verificarea eficienţei măsurilor de siguranţă, 
evitându-se astfel situaţii dezastruoase. Se recomandă ca în timpul 
asfaltării, prin ţevile TECEflex instalate, să fie recirculată apă rece.  

Utilizarea ţevilor şi componentelor TECEflex în aplicaţii ce 
implică montarea acestora pe suprafeţe acoperite cu bitum 

Amplasarea ţevilor TECEflex pe suprafeţe acoperite cu bitum sau 
tencuială având un anumit conţinut de solvent se efectuează numai 
după ce acestea au fost perfect uscate. Se recomandă observarea 
atentă şi respectarea strictă a timpului de uscare recomandat de 
producătorul stratului de acoperire a pardoselii.  

Contactul cu solvenţi  

Se va evita contactul direct al componentelor TECEflex cu solvenţi 
sau substanţe tratate cu solvenţi ca de exemplu: vopsele, lacuri, 
spray-uri, benzi adezive – aceştia corodând materialul din care este 
realizat TECEflex.    

Legături echipotenţiale 

Ţevile compozite multistrat TECEflex nu sunt adecvate folosirii sub 
formă de conductoare împământate pentru echipament electric. A se 
vedea VDE 0100. 

Notă: Ţevile de metal destinate trasportului de gaz nu pot fi 
întrebuinţate ca ţevi de protecţie pentru cabluri sau conectori 
electrici şi nici ca electrozi de împământare. În cazul înlocuirii parţiale 
a unui sistem de instalaţii alcătuit din ţevi de metal cu ţevi TECEflex 
(de obicei în cazul instalaţiilor sanitare)  este necesară verificarea 
împământării sistemului.  

Protecţia împotriva îngheţului 

Ţevile TECEflex, parte integrantă a instalaţiilor în stare de funcţionare  
necesită asigurarea protecţiei împotriva îngheţului. Se pot folosi ur-
mătorii agenţi anti-înghet în concentraţiile specificate: 

■ Cellosolve (Antifrogen N): Poate fi folosit într-o concentraţie 
maximă de 50%. TECE recomandă limitarea concentraţiei la 35%. 
O concentraţie de 50% oferă protecţie contra îngheţului la o tem-
peratură de -38°C. O concentraţie de 35% oferă protecţie contra 
îngheţului la o temperatură de -22°C. În cazul în care se depăş-
eşte concentraţia maximă admisă, se obţin efecte contrare celor 
dorite, gheaţa (particule de gheaţă în suspensie) formându-se  la 
temperaturi sub -25°C.  

■ Propilenglicol: Poate fi folosit într-o concentraţie maximă de 25%. 
Propilenglicolul este folosit în special în industria alimentară. O 
concentraţie de 25% este recomandată pentru temperaturi de 
până la -10°C. În cazul depăşirii concentraţiei de 25% apar 
fisurări în materialul PE-Xc.  15 

Element de conectare de tip “T”, 
realizat din cupru şi nichelat la 
exterior. 
Cod produs:   

7 150 14;  
7 150 16;  
7 150 20;  
7 155 16 

În cazul în care traseele de ţevi, tur-retur, ale 
instalaţiei de încălzire nu sunt poziţionate sub 
radiator, se recomandă utilizarea elementelor 
unghiulare de conectare, realizate din cupru şi 
placate cu nichel la exterior.  

Realizarea conexiunii dintre ţevile TECEflex şi radiator prin intermediul  
elementelor unghiulare de conectare. 

Element unghiular de conectare , 
realizat din cupru şi nichelat la 
exterior. 
Cod produs:  

7 140 14;  
7 140 16;  
7 140 20;  
7 145 16 

6.4 Realizarea conectării la radiator în situaţia în care 
ţeava este instalată prin pardoseală şi peretele prezintă o 
nişă tehnologică realizată în vederea racordării. 
În situaţia în care la locul de montaj, din motive estetice, se doreşte 
ca în zona de instalare a radiatorului şi de jur împrejurul acestuia, 
să nu se vadă decât finisajul peretelui - acesta permiţând crearea 
unei nişe tehnologice - se recomandă, datorită proprietăţilor de 
îndoire specifice, utilizarea ţevilor compozite TECEflex.  

Designul nişei tehnologice va asigura realizarea unei raze de 
curbură minime si optime a ţevilor.  

Realizarea conexiunii dintre ţevile TECEflex şi radiator prin intermediul  
nişei tehnologice realizate în perete 

6.5 Realizarea conectării la radiator în situaţia în care 
peretele este prevăzut cu nişă tehnologică şi pentru 
probele de presiune se utilizează seturile de montaj HK 
Setul pentru montarea radiatorului este prevăzut cu o consolă 
solidă destinată realizării unei instalări precise a cadrului de montaj. 
Tehnologia de îmbinare TECEflex face posibilă conectarea directă a 
ţevilor în interiorul cadrului de montaj. Nu necesită utilizarea altor 
elemente suplimentare de îmbinare. 

Realizarea conexiunii prin intermediul setului de montaj pregătit pentru 
testul de presiune 
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Etapa 5  -  Executarea operaţiunii de presare axială 

Se alege setul de capete de presare în conformitate cu diametrul 
ţevii şi se montează atât adaptorul pe dispozitivul automat de 
presare ( cu ajutorul unui şurub de blocare ) cât şi setul de capete 
de presare pe adaptor. Montarea capetelor de presare pe adaptor 
este corectă atunci când între acestea şi adaptor nu există joc. Se 
culisează manşonul de compresie pe capătul ţevii şi se pozitionează 
atât fittingul cât şi manşonul de compresie între capetele de 
presare. 

În timpul executării operaţiei de presare se recomandă menţinerea 
dispozitivului de presare în poziţie paralelă cu ţeava.  

Acţionându-se dispozitivul electric de acţionare al sculei automate 
se presează manşonul de compresie şi se blochează inelele de 
etanşare. În majoritatea cazurilor se obţine un spaţiu gol de 0.5mm 
între fiting şi manşon – acesta nesemnificând o operaţie de 
îmbinare incorectă.   

Rolul tehnologic al acestui spaţiu este de a compensa dilatarea 
axială a ţevii în exploatare. 

Notă: Întotdeauna, înainte de schimbarea sau montarea capetelor 
de presare, se va decupla electric dispozitivul de acţionare. 

3.3 Refolosirea fittingurilor metalice 

În anumite circumstanţe este necesară efectuarea de intervenţii sau 
modificării asupra instalaţiilor deja funcţionale sau abia finalizate. 
Atât pentru uşurarea muncii instalatorilor cât şi pentru asigurarea 
unor costuri scăzute, fittingurile metalice aparţinând sistemului 
TECEflex au fost astfel concepute încât să poată fi refolosite fără a 
afecta în vreun fel buna funcţionare a instalaţiei. Astfel dacă este 
necesar, demontarea lor din instalaţie se poate face relativ uşor prin 
încălzire.  

Această operaţie se efectuează, cu un feon industrial, prin aplicarea 
unei temperaturi de aproximativ 180 °C asupra îmbinării. 

Pe toată durata acestei operaţii de demontare sau înlocuire trebuie 
avute în vedere următoarele recomandari: 

■ Refolosirea este recomandată doar în cazul fittingurilor metalice 
(nu este posibilă refolosirea fittingurilor PPSU) 

■ Fittingul ce urmează a fi refolosit se va separa complet de ţeavă, 
în aşa fel încât instalaţia propriu-zisa să nu fie supusă unei 
temperaturi mai mari de 110 °C. În cazul fittingurilor cu mai 
multe ieşiri (ca de exemplu teuri, coturi) este obligatorie 
decuplarea tuturor elementelor conectate prin intermediul 
acestora.   

■ Manşonul de compresie nu este refolosibil.  

■ Anterior refolosirii, fittingul trebuie răcit suficient.  

■ În procesul de încălzire este strict interzisă utilzarea flacării 
deschise.  

■ Capătul de ţeavă încalzit se va îndepărta numai cu ajutorul 
cleştilor, niciodată cu mâna! Manşonul de compresie se va culisa 
pe ţeavă cât mai departe posibil de capătul acesteia, iar fittingul 
se va introduce în cleştii dispozitivului de presare. 

Realizarea conexiunii prin intermediul setului de montaj pregătit pentru 
testul de presiune şi racordat la supapa (robinetul) cu 2 căi al radiatorului. 

Realizarea conexiunii prin intermediul setului de montaj SLHK, ţeava fiind 
mascată cu canal aparent. 

Ca urmare a utilizării setului de montaj cu fixare pe perete (Cod 
produs: 7 149 05), circulaţia apei între ţevile tur-retur este posibilă 
şi testul de suprasarcină al instalaţiei de încălzire poate fi efectuat 
fără ajutorul elementelor de conectare la radiator.  
La montarea radiatorului, ţeava în forma de U este ajustată prin 
tăiere la lungimea corespunzătoare şi apoi conectată la supapa  
(robinetul) cu 2 căi al radiatorului printr-un element de conectare în 
diagonală (biconic) (Cod produs 7 175 01).  
Ca alternativă se poate utiliza setul de montaj cu fixare în 
pardoseală (Cod produs 7 149 01). Acesta ca şi setul cu montaj pe 
perete permite atât efectuarea testelor de presiune a instalaţiei cât 
şi racordarea la radiator prin intermediul ajustării la lungime a ţevii 
în formă de U şi a folosirii elementelor de conectare în diagonală 
(Cod produs 7 175 01). 

Element HK de conectare la 
radiator , realizat din cupru şi 
nichelat la exterior, cu fixare pe 
perete. 
Cod produs: 7 149 05 

Element HK de conectare la 
radiator , realizat din cupru şi 
nichelat la exterior, cu fixare în 
pardoseală. 
Cod produs: 7 149 01 

6.6 Realizarea conectării la radiator în situaţia în care 
ţeava se va monta aparent prin canal de protecţie 

Pentru conectările de radiator prin extindere dintr-un canal aparent 
de protecţie, TECEflex oferă un element de conectare ce include 
coturi de conectare şi racorduri de ocolire. În cazurile în care 
igienizarea instalaţiei de încălzire este esenţială, radiatoarele pot fi 
conectate fără a se efectua lucrări majore de tăiere.  

Pentru realizarea de instalaţii având ţevile montate aparent şi 
mascate cu ajutorul unui canal de protecţie se recomandă folosirea 
exclusivă a ţevilor multistrat compozite TECEflex.   

TECE recomandă utilizarea canalelor de protecţie produse de firma 
HZ. 

Unitate de conectare preasamblată 
SLHK -  pentru  ţeavă multistrat 
compozită TECEflex. 
Cod produs: 7 301 10 ; 7 301 15; 
         7 301 20 ; 7 301 25; 
         7 301 30 ; 7 301 35 

Cot SLHK de conectare la 
radiator , realizat din cupru şi 
nichelat la exterior. 
Cod produs: 7 300 25 

Cot SLHK, prevăzut cu racord 
terminal, de conectare la 
radiator , realizat din cupru şi 
nichelat la exterior, cu fixare pe 
perete. 
Cod produs: 7 300 10 
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În cazul în care dispozitivul automat de presare pe care doriţi să îl 
folosiţi nu este listat în tabelul de mai sus, se impune testarea aces-
tuia pentru a se determina compatibilitatea cu sistemul TECEflex şi 
puterea de presare.  

În cazul utilizării de dispozitive mai vechi şi/sau uzate, pentru  
obţinerea unei asamblări perfecte a fittingului cu ţeava sau cu alt 
element de racordare, este permisă şi chiar indicată efectuarea în 2 
sau mai multe repetări a operaţiunii de presare . 

Notă: Îmbinarea este efectuată corect atunci când manşonul de 
compresie se deplasează spre zona de îmbinare dintre ţeavă şi fit-
ting. Efectuarea corectă a îmbinării prin presare nu depinde deci, 
atât de condiţia uneltelor de lucru, cât de cea a manşonului de com-
presie, poziţia acestuia fiind hotărâtoare în efectuarea unei îmbinări 
corecte.  

Marea majoritate a uneltelor de presare standard dispune de elemente 
intermediare pentru presare şi dilatare (în imagine: dispozitiv automat 
pentru presarea manşoanelor de compresie,  SB301). 

Îmbinarea cu ajutorul seturilor de scule automate cu acţionare elec-
trică se efectuează urmărind acelaşi algoritm ca şi în cazul asam-
blării realizate cu setul de scule acţionate manual. 

Etapa 1 -  Debitarea la lungime a ţevii multistrat 
 
Debitarea  la lungime a ţevii, pentru ţevile de diametru cuprins între 
Ø 32 mm. şi Ø 63 mm., se execută cu ajutorul cutterului circular 
(cod produs 80042).  

Notă:  Ţevile sistemului TECEflex trebuie procesate cu dispozitive de 
tăiere aflate în condiţii foarte bune de funcţionare – de exemplu 
acestea trebuie sa fie foarte bine ascuţite pentru a se evita apariţia  
bavurilor. În caz contrar există riscul ca ţeava să se deterioreze în 
urma operaţiunii de dilatare.  

13 

Etapa 2  -  Culisarea pe ţeava debitată a manşonului de compresie 

Se culisează manşonul de compresie pe capătul ţevii, avându-se în 
vedere ca partea netedă a manşonului (partea fără inel exterior) să 
fie orientată înspre fitting. 

Etapa 3  -  Executarea operaţiunii de dilatare a ţevii 
 
Se alege capul de lărgire în conformitate cu diametrul ţevii , se intro-
duce în dispozitivul lărgire şi se fixează cu ajutorul bolţului de blo-
care. Se introduce capul de lărgire în interiorul ţevii, fără a forţa, şi 
se procedează la dilatarea acesteia, prin acţionarea electrică a 
sculei automate. Aceasta trebuie manevrată cu fermitate, avându-se 
în vedere menţinerea nemişcată şi perfect aliniată axial cu ţeava ce 
urmează a fi dilatată. 

Etapa 4  -  Executarea operaţiunii de pregătire în vederea îmbinării prin 
presare axială 
 
 
Se introduce fittingul în ţeava TECEflex până în punctul în care ca-
pătul terminal al ţevii şi ultima striaţie a fittingului formeză o singură 
secţiune transversală. Nu este necesară atingerea punctului maxim, 
de vreme ce adâncimea necesară este deja obţinută cu ajutorul 
dilatării.  

7 Sistemul de încălzire prin pardoseală 

Sistemul TECEflex de încălzire prin pardoseală poate fi folosit în 
principal ca un sistem de încălzire completă a camerei, datorită 
faptului ca standardele de izolare termică aplicabile clădirilor 
moderne au redus necesitatea utilizării de temperaturi ridicate, 
camerele fiind încălzite suficient doar cu ajutorul unei creşteri relativ 
scăzute a temperaturii pardoselii. Temperatura maxim admisă a 
pardoselii fiind rareori atinsă, chiar şi în zilele cele mai friguroase de 
iarnă.  

Sistemul de încălzire prin pardoseală TECEflex este un sistem de 
distribuţie, de joasă - temperatură în interiorul spaţiilor de locuit 
aferente atât clădirilor noi, cât şi celor renovate. 

 
7.1 Condiţii de instalare necesare din punct de vedere al 
construcţiei clădirii 
Anterior montajului sistemului de încălzire prin pardoseală TECEflex, 
se va verifica, din punct de vedere al construcţiei clădirii, 
îndeplinirea şi/sau existenţa următoarelor:  

■ Definitivarea montajului de ferestre şi uşi; 

■ Efectuarea lucrărilor de tencuire interioară a pereţilor în 
conformitate cu DIN4725/T4; 

■ Efectuarea în toate încăperile a marcajelor aferente sistemului 
de încălzire în pardoseală ; 

■ Existenţa racordurilor de apă şi electricitate, precum şi 
disponibilitatea acestor medii; 

■ Existenţa unei baze suport, solidă şi uscată, aferente planşeului 
pardoselii; 

■ Păstrarea toleranţei de planeitate în conformitate cu DIN 18202 

■ Realizarea unei etanşării (izolaţii) a clădirii în conformitate cu 
DIN 18195; 

■ Existenţa şi/sau instalarea cadrului (şasiului) de montaj pentru 
distribuitorul circuitului de încălzire şi pentru ţevile aferente 
sistemului de încălzire prin pardoseală. 

 
7.2 Cerinţe de instalare necesare la montajul sistemului de 
încălzire prin pardoseală 
Anterior montajului sistemului de încălzire prin pardoseală TECEflex, 
se va verifica, dacă:  

■ Există un proiect aferent sistemului de încălzire prin pardoseală 
incluzând schiţe de montaj precise cu poziţionarea clară atât a 
radiatoarelor cât şi a distribuitoarelor; 

■ Planul (schiţa) de montaj este executat în conformitate cu DIN 
18560 / T2; 

■ Distribuitorul principal al circuitului de încălzire este instalat; 

■ Există acord scris şi semnat între proprietar şi executant privind 
valoarea temperaturii standard pentru fiecare cameră; 

■ Se cunoaşte tipul de finisare al pardoselii pentru fiecare cameră 
(a se avea în vedere combinaţiile de materiale atunci când este 
vorba de finisaje multiple! – de exemplu parchet şi gresie). 

 

Cerinţe de izolare suplimentară 

Sistemul TECEflex de fixare cu cleme corespunde pe deplin 
cerinţelor pentru izolare fonică. În cazul unor cerinţe de etanşare 
suplimentară, acestea se vor executa în conformitate cu DIN 18650 
şi nu necesită izolare fonică suplimentară. Se pot utiliza de exemplu:  

■  EPS 035 DEO (fost PS 20, WLG 035) placă de etanşare termică 
din spuma de polistiren, rigidă cu supravegherea calităţii conform 
DIN EN 13163 şi DIN 4108 ; este caracterizată de o tensiune de 
compresie la 10% compresie ≥ 150 kPa şi aparţine clasei de 
materiale B1 în conformitate cu DIN 4102 

■ EPS 040 DEO (fost PS 20, WLG 040) placă de etanşare termică 
din spuma de polistiren, rigidă cu supravegherea calitătii conform 
DIN EN 13163 şi DIN 4108 ; este caracterizată de o tensiune de 
compresie la 10% compresie ≥ 100 kPa şi aparţine clasei de 
materiale B1 în conformitate cu DIN 4102 

■ PUR WLG 025 placă de etanşare termică din spuma de 
poliueretan fără CFC (cloroflurocarbon) cu supravegherea calităţii 
conform DIN EN 13165 şi DIN 4108, placată cu aluminiu pe 
ambele suprafeţe; aparţ ine clasei de materiale B2 în 
conformitate cu DIN 4102 

Gama TECEflex nu include materiale de etanşare aditională, acestea 
procurându-se separat.  
Notă: Pentru o distribuţie clară şi precisă a sarcinilor de lucru în 
vederea prevenirii suprapunerii proceselor de execuţie, se 
recomandă consultarea broşurii specializate “Standarde de 
coordonare interfaţă pentru sisteme de încălzire prin 
parodseală” (Noiembrie 1989) emisă de Asociaţia germană pentru 
încălzire şi climatizare. 
 

7.3 Gama de produse aferentă sistemului de încălzire prin 
pardoseală TECEflex 

Deşi având un număr redus de elemente componente, sistemul de 
încălzire prin pardoseală TECEflex face faţă cu succes majorităţii 
aplicaţiilor de instalaţii destinate clădirilor rezidenţiale. Combinaţia 
optimă a componentelor TECEflex asigură nu numai o planificare 
rapidă şi o estimare corectă a materialelor necesare, dar şi o 
instalare rapidă şi curată a întregii instalaţii.  

Banda de izolare pentru zona de îmbinare dintre pereţi şi 
pardoseală 

Banda de izolare se aşează în rânduri consecutive şi paralele 
începându-se de la marginea laterală, superioară a pardoselei şi 
continuând cu suprafaţa de parodseală finisată. Banda de izloare se 
aplică în linie continuă de-a lungul tocurilor de uşă, a scărilor sau a 
coloanelor. Aplicarea pe pereţii tencuiţi se face cu ajutorul părţii 
adezive existente pe spatele benzii.  

Aplicarea benzii izolatoare în zona de 
îmbinare dintre pereţi şi pardoseală 
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Se alege capul de lărgire în conformitate cu diametrul ţevii şi se 
înşurubează pe dispozitivul de lărgire (cod produs 7 200 56). Se 
introduce capul de lărgire în interiorul ţevii, fără a forţa, şi se 
procedează la dilatarea acesteia, prin acţionarea repetată a 
dispozitivului manual de lărgire. 

Etapa 4  -  Executarea operaţiunii de pregătire în vederea îmbinării prin 
presare axială 

Se introduce fittingul în ţeava TECEflex până în punctul în care ca-
pătul terminal al ţevii şi ultima striaţie a fittingului formeză o singură 
secţiune transversală. Nu este necesară atingerea punctului maxim, 
de vreme ce adâncimea necesară este deja obţinută cu ajutorul 
dilatării.  

Etapa 5  -  Executarea operaţiunii de presare axială 

Se alege setul de capete de presare în conformitate cu diametrul 
ţevii şi se montează pe dispozitivul manual de asamblare (cod 
produs 7 200 50) cu ajutorul unui şurub de reglare. Se culisează 
manşonul de compresie pe capătul ţevii şi se inserează fittingul între 
capetele dispozitivului manual de asamblare.  

Folosindu-se dispozitivul manual de asamblare se strânge manşonul 
de compresie şi se blochează inelele de etanşare. În majoritatea 
cazurilor se obţine un spaţiu gol de 0.5mm între fiting şi manşon – 
acesta nesemnificând o operaţie de îmbinare incorectă.   

Rolul tehnologic al acestui spaţiu este de a compensa dilatarea 
axială a ţevii în exploatare. 

Notă: Înainte de începerea operaţiunii de presare, se va asigura 
poziţia corectă a dispozitivului de presare. Fittingul trebuie poziţionat 
corect în dispozitivul de presare pentru a se evita deteriorarea sa. 

Executarea îmbinării prin presare axială:  
 A -  poziţionare corectă  ;    B -  poziţionare incorectă 

( A ) ( B ) 

3.2 Asamblarea manşoanelor de compresie cu ajutorul setu-
lui de scule cu acţionare electrică 

Dispozitivele automate de lărgire şi presare: PMA 14 - 40 şi PMA 40 - 
63 sunt seturi de unelte specializate TECEflex utilizabile pentru ţevi 
cu diametre cuprinse intre Ø 14 mm. şi  Ø 63mm.   

Mecanismul de acţionare necesită o maşină de presare standard 
caracterizată de o forţă de presare de cel puţin 32 kN, dar nu mai 
mare de 38 kN. In caz contrar setul de scule poate suferi deteriorări. 
În cazul unor forţe mai mari este posibilă chiar avarierea maşinii în 
timpul presării. Tabelul de mai jos prezintă producătorii de dispozitive 
de acţionare electrică compatibile cu seturile de scule automate 
TECEflex.  

Dispozitive electrice de acţionare, compatibile cu setul de scule automate 
TECEflex 

Firma Producătoare
Model dispozitiv electric de 

acţionare

UAP 1 ( UP63, UP75 )

UAP 2

UNP 2

UP2EL ( UP50EL )

UP2EL14 ( UP50EL )

EFP 2

ECO 1

ACO 1

NUSSBAUM Typ 2

Akkupress

Power - Press ACC

Power - Press E

Power - Press 2000

ROTHENBERGER Romax Pressliner ( Eco )

GEBERIT PWH 75

KLAUKE

NOVOPRESS

REMS / ROLLER

La montarea benzii izolatoare se va ţine cont de faptul că marginile 
acesteia, prin intermediul stratului de adeziv existent , trebuie lipite 
atât pe perete cât şi pe placa de izolaţie termică cu care este 
placată pardoseala, astfel încât apa rezultată din condensarea 
pereţilor sau din materialul de bază al şapei să nu pătrundă în zona 
de îmbinare dintre pereţi şi pardoseală. 
 

Placa de montaj prevăzută cu folie de armare 

Placă de montaj prevăzută cu folie 
de armare. Cod produs: 7 211 03 

Placa de montaj prevăzută cu 
folie de armare este realizată 
din folie PS în relief şi este 
caracterizată de rezistenţă 
împotriva incendiilor conform 
clasei B2 – DIN 4102. Partea 
superioară este prevăzută cu 
nuturi speciale de susţinere şi 
ghidare a ţevii de încălzire prin 
pardoseală, în conformitate cu 
EN 1264.  

Plăcile sunt montate pe un strat izolator extern, fiind recomandate 
atât pentru renovarea şi igienizarea instalaţiilor de încălzire din  
clădiri vechi cât şi pentru realizarea de instalaţii în clădiri nou 
construite.  
Fixarea plăcilor se face cu ajutorul clemelor de montaj (se utilizează 
un sistem de fixare similar pieselor unui joc Lego) realizându-se 
astfel o suprafaţă rezistentă la infiltrarea apei în şapă. Ţevile de 
încălzire prin pardoseala şi/sau de încălzire instalate prin şapă, se 
pot instala prin utilizarea profilului de îmbinare TECE. Plăcile de 
montaj sunt compatibile cu ţevile de Φ 14 şi Φ 16mm.  

Fixarea ţevilor TECEflex cu ajutorul plăcii de montaj cu nuturi 

Rola de izolaţie termică şi fonică 
Rola de izolaţie poăte fi utilizată atât ca izolaţie termică cât şi ca 
izolaţie fonică subsonică (de impact). Este realizată din spumă de 
polistiren, cu supravegherea calităţii conform EPS-EN  13163-T4-L1-
W1-S1-P4-DS(70)3-BS50-SD20-CP2, cu domeniu de aplicare DES, în 
conformitate cu DIN 4108/10. Din punct de vedere constructiv, 
peste stratul de bază al rolei este laminată o folie având o rezistenţă 
mare la rupere, ce permite o fixare sigură a ţevilor de încălzire cu 
ajutorul clemelor de montaj.  

Rola de izolaţie asigură 
cerinţele de izolaţie 
termică a încăperilor în 
conformitate cu DIN EN 
1265/3, fiind caracteri-
zată R = 0.75 sqm K/W. 
Se recomandă a se utiliza 
pentru izolarea atât a 
pardoselilor din zonele de 
trecere cât şi a zonelor în 
care se impune comparti-
mentarea uneia sau mai 
multor camere.  

Rola de izolare este caracterizată de clasa de rezistenţă împotriva 
incendiilor B2 conform DIN 18164. Cu o sarcină maximă de 
supraîncărcare de  3,5 kN/sqm rola de izolaţie este recomandată la 
izolarea spaţiilor rezidenţiale şi de birouri. Având o lăţime de 1m şi o 
lungime de 10 m, rola de izolaţie este ideală pentru montaj în spaţii 
de locuit pentru una sau mai multe familii. 
 
La montaj, rola de izolaţie se va tăia la lungimea camerei şi se va 
monta pe suprafaţa pardoselii paralel cu direcţia longitudinală a 
camerei. Marcajele cu care rola este prevăzută ajutând astfel la o 
direcţionare corectă şi uşoară a ţevii în timpul instalării. Colţurile 
camerei şi zonele de trecere sau nişele se vor acoperi ulterior cu 
bucăţile rămase. 

Rolă de izolaţie termică si fonică. 
Cod produs: 7 210 01 

Montarea rolei de izolaţie termică şi fonică TECEflex 

După acoperirea integrală a pardoselii cu izolaţie termică şi fonică se 
va proceda la lipirea cu bandă adezivă atât a tronsoanelor de izolaţie 
între ele cât şi a celor din vecinătatea pereţilor de marginea rămasă 
liberă a benzii izolatoare (Cod produs: 7 219 01). 

Lipirea cu bandă adezivă atât a tronsoanelor intre ele cât şi a marginii 
benzii izolatoare. 
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3. Note asupra procesului de asamblare 
Asamblarea elementelor componente aparţinând sistemului 
TECEflex se va face numai cu ajutorul sculelor şi uneltelor speciale 
furnizate de către producător împreună cu sistemul. Este 
contraindicată utilizarea altor ţevi şi fittinguri ce nu aparţin 
sistemului. Reclamaţii cu privire şi în perioada de garanţie sunt 
acceptate numai în cazul respectării condiţiilor de utilizare  
specificate în Capitolul 1 – Descriere Sistem.  

3.1 Asamblarea componentelor sistemului cu ajutorul 
seturilor de scule TECEflex 

Asamblarea elementelor sistemului se poate face astfel: 

■ Pentru diametre cuprinse între Ø 14 şi Ø 32mm., cu ajutorul 
seturilor de scule cu acţionare manuală; 

■ Pentru diametre cuprinse între Ø 40 şi Ø 63 mm., cu ajutorul 
seturilor de scule acţionate electric.  

Setul de scule cu acţionare manuală TECEflex: dispozitiv manual de 
lărgire a ţevii multistrat, incluzând caseta cu capete de lărgire pentru 
diametre cuprinse între Ø14 - Ø32 mm.; cleşte pentru debitare manuală 
ţevi; dispozitiv manual de presare a manşoanelor de compresie, incluzând 
caseta cu capete de presare în “U” pentru diametre cuprinse între Ø14 - 
Ø32 mm. 

Realizarea unei asamblări corecte a componentelor sistemului se 
face respectând următoarele etape: 

Etapa 1 -  Debitarea la lungime a ţevii multistrat 

11 

Debitarea ţevii la lungime, pentru diametre cuprinse între Ø 14 şi Ø 
32mm se poate realiza cu ajutorul cleştelui pentru debitare manuală 
(cod produs 7 200 05). Pentru dimensiuni mai mari de 32mm se 
recomandă utilizarea unui cutter circular (cod produs 80042). 

Notă:  Ţevile sistemului TECEflex trebuie procesate cu dispozitive de 
tăiere aflate în condiţii foarte bune de funcţionare – de exemplu 
acestea trebuie sa fie foarte bine ascuţite pentru a se evita apariţia  
bavurilor.   

Etapa 2  -  Culisarea pe ţeava debitată a manşonului de compresie 

Se culisează manşonul de compresie pe capătul ţevii, avându-se în 
vedere ca partea netedă a manşonului (partea fără inel exterior) să 
fie orientată înspre fitting. 

Etapa 3  -  Executarea operaţiunii de dilatare a ţevii 

Rola de izolaţie prezintă un strat protector amplasat pe una dintre 
părţile sale, acesta facilitând lipirea reciprocă a celor două elemente 
de izolare. Prin lipirea acestor două elemente se previne infiltrarea 
stratului izolator amplasat dedesubt de apa din şapă. Astfel stratul 
izolator propriu-zis este protejat de umezeală şi în acelaşi timp se 
obţine o etanşare fonică a structurii. 

Atât ţevile TECEflex PE-Xc, PE-MDXc cât şi cele compozite multistrat 
se vor fixa în stratul izolator conform reperelor de amplasare, cu 
ajutorul clemelor de montaj şi a dispozitivului de dispunere a 
clemelor de montaj.  

Aparat de dispunere a 
clemelor de montaj. 
Cod produs: 7 201 01 

Amplasarea şi fixarea de stratul 
izolator a ţevilor TECEflex prin 
intermediul clemelor de montaj. 

Carcasa de protecţie şi montaj pentru distribuitorul FBH - 
încastrabilă în perete, culoare albă, BT 110 
Carcasa de protecţie şi montaj BT 110 TECEflex este realizată din 
oţel galvanizat şi este prevăzută cu: 

■ Orificii laterale, care permit direcţionarea ţevilor circuitelor de 
încălzire;  

■ Elemente de fixare în perete; 

■ Uşă mobilă reglabilă pe adâncime, demontabilă prevazută cu 
balamale; 

■ Şină de montaj pentru profilul de îmbinare TECEflex; 

■ Placă deflectoare detaşabilă; 

■ Elemente de reglaj pe adâncime de la 115 la 170 mm; 

■ Picioare de sustinere si reglaj pe înălţime de la 700 la 810 mm; 

Profunzime 
carcasă

Cod produs

[ în mm ]

610 2 - 4 - 7 190 21

760 5 - 7 4 7 190 22

910 8 - 10 8 7 190 23

1210 12 12 7 190 24

Număr circuite de 
încălzire ce pot fi 
comandate prin 

utilizarea sistemului 
de acţionare 
electric (cod 

produs: 7 225 51)

Circuite de 
încălzire ce pot fi 
contorizate prin 
intermediul unui 
sistem prevăzut 

cu contor de 
energie termică

Tabel de selecţie a carcasei încastrabile BT110 în funcţie de numărul 
circuitelor de încălzire. 

Distribuitorul principal al sistemului de încălzire prin par-
doseală  
Distribuitorul principal al sistemului de încălzire prin pardoseală 
TECEflex include elemente de racordare pentru conducte de 
distribuţie de 1” cu posibilitate de conectare la ambele capete. 
Acesta este pre-montat pe un suport din oţel galvanizat, prevăzut cu 
elemente  de izolaţie fonică din cauciuc. Ansamblul este livrat cu 
robineţii de echilibrare preasamblaţi, distribuitorul de tur fiind 
echipat cu un capace de protecţie, iar cel pentru retur având 
posibilitatea de pre-reglare a debitului de agent termic. În plus 
fiecare ieşire este prevăzută cu un racord manual de golire şi un 
element terminal.  

Racordarea ţevilor la distribuitorul principal al sistemului de încălzire prin 
pardoseală. 

Pre - reglarea distribuitorului FBH 

La punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire prin pardoseală, 
pentru a se evita dezechilibrarea acesteia, se va avea în vedere 
egalizarea în prealabil a debitelor aferente tuturor circuitelor 
alimentate de distribuitor. În caz contrar, circuitul aferent camerei 
de baie poate primi o cantitate de agent termic mai mare decât cel 
aferent camerei de locuit. Acest dezechilibru este cauzat de 
diferenţa de lungime dintre cele două sisteme, şi ca atare, de 
rezistenţă opusă creşterii de volum a debitului de către circuitul 
camerei de locuit. Ca principiu universal valabil, apa alege traseul 
cel mai scurt.  

Distribuitorul se egalizează prin ajustarea tuturor circuitelor astfel 
încât să poată acoperi orice pierdere de presiune survenită în cadrul 
sistemului de circuite. Ajustarea este efetuată cu ajutorul supapelor 
instalate pe bara de retur.   
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2. Tehnologia de asamblare a compomentelor sistemului 

Tehnologia patentată de asamblare a componentelor sistemului 
TECEflex, prin manşon de compresie şi presare axială, este o 
tehnologie sigură, cu tradiţie în cadrul instalaţiilor sanitare şi de 
încălzire. Pe lângă alte aspecte şi caracteristici inovative această 
tehnologie se remarcă îndeosebi prin siguranţa sa funcţională, fiind 
garantată de omologarea DVGW – DW8501 AQ2007. 

 

2.1 Tehnica presării axiale 

Tehnologia de îmbinare TECEflex se bazează pe un sistem de 
îmbinare realizat prin utilizarea manşoanelor de compresie ce 
culisează axial peste ţeavă şi fiting. 

Etanşarea componentelor sistemului este realizată axial prin 
presarea manşoanelor de compresie peste teavă şi fitting şi nu 
radial prin intermediul inelelor de strângere de tip O-ring.  

Eliminarea inelelor de tip O-ring înlătură riscul de apariţie a fisurilor 
sau crăpăturilor, ce pot avea ca efect pierderi sau stagnări de lichid, 
cele din urmă având drept rezultat un grad ridicat de risc igienic.  

Sistem de asamblare a componrntelor sistemului TECEflex: 
 

1. Manşon de compresie şi ţeava TECEflex înaintea procedeului de 
presare axială; 

2. Manşon de compresie, ţeava compozită şi fitting după presarea 
axială; 

3. Efectul de memorie: efectul de etanşare al îmbinării dintre ţeava 
multistrat şi fiting este obţinut ca urmare a efectului de memorie, 
caracteristică conform căreia ţevile TECEflex revin la forma inţială 
după procesul anterior de dilatare. Se obţine astfel: o etanşare de 
calitate fără a se apela la inele de strângere tip O-ring, şi o mărire 
minimală a secţiunii transversale în zona de îmbinare.  

2.2 Pierderi controlate de lichid 

Tehnologia de îmbinare TECEflex este concepută în conformitate cu 
directivele DVGW – Fişa tehnică W 534 Paragraful 12.14 referitor la 
îmbinări cu neetanşeitate forţată. Astfel, conexiunile TECEflex ce nu 
au fost încă definitivate se pot observa cu uşurinţă în timpul testării 
de presiune datorită apariţiei pierderilor de lichid. În plus, la o 
verificare vizuală a instalaţiei se pot observa foarte uşor manşoanele 
de compresie ce nu au fost încă presate axial, datorită poziţiei lor 
relative la zona de îmbinare ţeavă / fitting. 

Pierderi controlate de lichid , în zona de îmbinare, acolo unde 
manşonul de compresie nu a fost înca presat axial. 

Procedeul de verificare a îmbinărilor prin pierderi controlate de lichid 
aferent sistemului TECEflex a fost testat şi certificat DVGW.  

Certificatele de omologare naţională şi internaţională a produsului 
pot fi obţinute prin solicitare directă de la Reprezentanţa pentru 
Romania a TECE GmbH.  
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Numărul de rotiri aferente reglajului supapei de retur 

Pre-reglarea supapelor de retur ale distribuitorului în vederea echilibrării 
debitelor. 

Determinarea volumului de agent termic aferent fiecărui circuit  se 
va face cu utilizarea ecuaţiei următoare: 

mHK = QHK / ΔT x 0,86 kg/h, 

unde: 

QHK = puterea termică necesară în W; 

ΔT     = diferenţă de temperatură în K. 
 
Pentru pre-reglarea supapelor de retur în vederea asigurării debitului 
determinat prin utilizarea ecuaţiei de mai sus se aplică următoarea 
procedură: 

1. Cu ajutorul unei chei Allen de 4 mm., elementul conic de 
reglare al supapei se roteşte spre dreapta până când 
aceasta se închide complet; 

2. Se repetă procedura de mai sus, dar de data aceasta cu 
utilizarea unei chei Allen de 5 mm; 

3. În urma calculului efectuat, pentru fiecare circuit în parte a 
rezultat o valoare a debitului masic necesar. În funcţie de 
valoarea acestuia din diagrama de mai sus se va obţine, de 
asemenea pentru fiecare circuit în parte, numărul de rotiri 
necesare pentru reglarea supapei. Pentru reglarea efectivă a 
supapei se va utiliza o cheie Allen de 5 mm. cu care se va 
învârti elementul conic al supapei spre stânga de un număr 
de ori egal cu valoarea obţinută din diagramă. 

4. În final se repetă procedura de la punctul 3, dar de data 
aceasta cu utilizarea unei chei Allen de 4 mm; 

 

Dispozitivul de comandă cu acţionare electrică TECEflex, 
cu alimentare direct din reţeaua de 1x220V 

Dispozitivul de comandă TECEflex este compatibil atât cu blocul 
electric terminal pentru sisteme de acţionare TECEflex 220V cât şi 
cu termostatul de cameră 220V.  

Dispozitivul de comandă TECEflex trebuie complet deschis înainte 
de efectuarea pornirii automate. Aceasta permite spălarea 
sistemului şi testarea pierderii de presiune cu ajutorul dispozitivelor 
de acţionare electrică. Dispozitivul de comandă cu acţionare 
electrică va intra în starea normală de funcţionare numai după ce va  
fi alimentat în prealabil cu energie electrică timp de 6 minute.  

Prima pornire a dispozitivului de comandă cu acţionare 
electrică. Cod produs: 7 225 01 

Din punct de vedere constructiv sistemul de acţionare electrică este 
compus dintr-un inel adaptor şi dispozitivul de acţionare propriu-zis. 
Pentru uşurarea procesului de montare, inelul adaptor poate fi 
înşurubat pe supapa distribuitorului, dispozitivul de acţionare 
cuplându-se ulterior prin presare peste aceasta. Pachetul de livrare 
al acestuia include marcaje ce pot fi folosite la identificarea 
circuitului de încălzire respectiv.  
 
Blocul electric terminal pentru dispozitive de comandă, ali-
mentare electrică 1x220 V 

Termostatul de cameră şi dispoziti-
vele de comandă cu  acţionare 
electrică comunică prin intermediul  
blocului electric terminal. Acesta 
protejează cele două elemente de 
efectele negative pe care le pot 
avea unul asupra celuilalt.  

În plus uşurează considerabil integrarea ulterioară a unui releu de 
timp sau a unui releu de comandă pentru pompa de circulatie.  

În verea simplificării  conectării electrice, blocul electric terminal este 
dotat cu un Euroştecher pentru 1x220V.  

Blocurile electrice terminale TECEflex 
sunt fixate în interiorul distribui-
torului cu ajutorul discurilor de 
etanşare şi a piuliţelor de tip  fluture. 

Sistemul standard de conectare 
aferent blocului electric terminal 
permite cablarea a două dispozitive 
de comandă cu acţionare electrică la 
un singur termostat de cameră.  

Punţile adiţionale fac posibilă 
cablarea mai multor dispozitive de 
comanda cu acţionare electrică la un 
singur termostat, ajungându-se până 
la 12 sisteme de acţionare pe bloc 
terminal.  
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1.6 Manşoane de compresie 
Atât îmbinarea dintre ţevile sistemului TECEflex şi elementele de 
conectare sau racordare, cât şi realizarea etanşării dintre cele două 
componente se face prin presare axială cu utilizarea manşoanelor 
de compresie. 
Este important de reţinut că aceste manşoane de compresie sunt 
produse în 2 versiuni constructive: 

■ O versiune având suprafaţa exterioară de culoarea alamei - 
versiune ce se va utiliza numai împreună cu ţeava universală 
multistrat compozită PE-Xc/AL/PE-Xc; 

■ O versiune având suprafaţa exterioară placată cu nichel -  
versiune ce se va utiliza împreună cu ţevile tip: PE-Xc si PE-MDXc 
5S. 

Utilizarea celor două versiuni diferite de manşoane de compresie 
este rezultatul diferenţei de diametru, de aproximativ 1 mm, dintre 
cele două tipuri de ţevi. Din punct de vedere constructiv manşonul 
de compresie este fabricat din aliaj de cupru CW614N (CuZn39Pb3 
conform EN 12164). 

Manşoane de compresie aparţinând sistemului TECEflex 

1.7 Limitări în utilizarea sistemului TECEflex 
Sistemul de ţevi şi fittinguri aferente TECEflex se va utiliza numai cu 
respectarea strictă a următoarelor condiţii limită: 

■ Temperatură maximă a fluidului vehiculat  95° C *; 

■ Presiunie maximă a fluidului vehiculat 10 bar* 

(* - în cazul ţevilor realizate din PE-MDXc 5S se recomandă ca tem-
peratura maximă de exploatare să nu depăşească 90° C, iar presi-
unea maximă 6 bar.) 

Este important de reţinut faptul că cele două limite: de temperatură 
şi presiune nu trebuie atinse simultan. Se recomandă a se  utiliza 
sistemul fie la temperatura maximă, fie la presiune maximă. 

Este exclusă utilizarea componentelor TECEflex la temperaturi de 
lucru mai mari de 110°C. De asemenea, este interzisă utilizarea 
focului deschis. Pentru îmbinări prin sudare cu ţevi de cupru, se 
efectuează întâi operaţiunea de sudare, se aşteaptă răcirea 
garniturii şi apoi se realizează orice fel de conexiune cu ţeava sau 
fittingurile TECEflex.  

1.8 Instalaţii de apă potabilă 

Sistemele de apă potabilă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, 
atât din punct de vedere igienic cât şi din punct de vedere al calităţii 
apei furnizare către consumator.  

Astfel se impune necesitatea folosirii unor elemente de instalaţie - 
ţevi şi fittinguri - realizate din materiale care să nu aibe în com-
poziţia chimică elemente toxice şi să nu afecteze calitatea apei.  

Este obligatoriu ca instalatorul să se asigure că sistemul ce urmează 
a fi instalat este în conformitate cu normele tehnice în vigoare. 
TECEflex este un sistem realizat şi omologat în conformitate cu 
DVGW. Omologarea DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas - und 
Wasserfaches) presupune: 

■ Testarea tehnică a elementelor componente; 

■ Testarea KTW şi testarea DVGW W270 
Certificatele de omologare naţională şi internaţională a produsului 
pot fi obţinute prin solicitare directă de la Reprezentanţa pentru 
Romania a TECE GmbH.  

Sistemul TECEflex este realizat în conformitate cu normele germane 
în vigoare cu privire la apa potabilă, şi deci compatibil cu toate tipu-
rile calitative de apă specificate de TVO. Conform normelor stabilite 
de TVO TECEflex nu poate fi folosit în situaţia în care: 

■ pH este mai mic de 6.5, sau duritatea totală (gH) mai mică de 
5° OdH (grade de duritate germane). 

Pentru realizarea instalaţiilor de apa potabilă sistemul TECEflex are 
disponibile: 

■ Elemente de conectare şi racordare realizate din PPSU; 
■ Elemente de conectare şi racordare realizate din alama CR 

rezistentă la cor oziune; 
■ Ţevi universale multistrat compozite PE-Xc/AL/PE-Xc; 

■ Ţevi multistrat  PE-Xc. 
Toate componentele menţionate anterior sunt recomandate de 
DVGW şi certificate la nivel european. 

1.9 Instalaţii de încălzire 
Utilizarea sistemului TECEflex în instalaţii de încălzire , clasică şi /
sau prin pardoseală este garantată de omologarea DIN CERTCO.  
Pentru realizarea acestor tipuri de instalaţii sistemul TECEflex  
furnizează: 

■ Elemente de conectare şi racordare realizate din PPSU; 
■ Elemente de conectare şi racordare realizate din alama CR 

rezistentă la cor oziune; 
■ Ţevi universale multistrat compozite PE-Xc/AL/PE-Xc; 

■ Ţevi multistrat  PE-Xc si PE-MDXc 5S. 
Toate componentele menţionate prezintă barieră împortiva difuziei 
oxigenului, în conformitate cu DIN 4726. 

Certificatele de omologare naţională şi internaţională a produsului 
pot fi obţinute prin solicitare directă de la Reprezentanţa pentru 
Romania a TECE GmbH.  

1.10 Instalaţii de alimentare cu gaz 
Sistemul TECEflex este realizat în conformitate cu cerinţele DVGW 
pentru instalaţii interioare de alimentare cu gaz, pentru presiuni ce 
nu depăşesc 100 mbar. TECEflex poate fi folosit local pentru 
instalaţiile de gaz numai după omologare în prealabil. 

Instalaţie de alimentare cu gaz realizată cu  sistemul TECEflex 

Pentru informaţii tehnice suplimentare vă rugăm sa consultaţi 
instrucţiunile de instalare aferente blocului electric terminal  
TECEflex 

 

Sistemul termostat de cameră - placă de bază TECEflex 

Termostatul de cameră 
TECEflex se montează 
întotdeauna numai 
împreună cu clichetul de 
sistem (placa de bază)  
TECEflex.  

Linia de alimentare electrică este integrată în clichetul de sistem.  

Montajul termostatului de cameră se efectuează numai după 
terminarea completă a lucrărilor de interior, pentru a se evita astfel 
contactul cu particule de praf sau de vopsea. Clichetul de sistem  
poate fi amplasat direct în perete sau pe o priză încastrată, de 55 
mm. Odată clichetul de sistem montat, termostatul de cameră va fi 
fixat şi blocat prin presare laterală în interiorul acestuia.  

Termostatul de cameră poate fi protejat împotriva unei eventuale  
demontări neautorizate prin schimbarea poziţiei comutatorului de 
blocare din “OPEN” în “CLOSE”. 

În partea din spate a comutatorului de blocare sunt amplasate două 
cleme de reper cu ajutorul cărora se poate defini limita maximă şi 
minimă a plajei de temperaturi ce urmează a fi utilizată:   

Notă: Procesul de instalare se va efectua de către un specialist 
autorizat în conformitate atât cu normele VDE în vigoare cât şi cu 
cele ale companiei locale de livrare a energiei elctrice.  

7.4 Sisteme de pardoseli în conformitate cu DIN 1264 
Sistemele de pardoseală trebuie realizate în conformitate cu normele 
minime de izolare specificate în DIN EN 1264 partea 4. Cerinţe 
suplimentare de izolare pot fi solicitate şi propuse numai în urma 
unei inspecţii amănunţite a întregii clădirii, proces efectuat în 
colaborare cu antreprenorul de construcţii implicat. 

DIN 18560  specifică grosimea obligatorie pentru şapa din ciment de 
tip (CT-F4) şi sulfat de calciu (CAF-F4). Un strat mai subtire de şapă 
decât cel conform DIN 18560 poate fi aplicat doar în cazurile în care 
acesta este absolut necesar şi numai cu respectarea normelor şi 
normativelor în construcţii locale, în vigoare la data executării lucrării. 

 

Structură de pardoseală încălzită, aflată în vecinătatea unor 
încăperi încălzite; sistem obţinut prin utilizarea rolei de 
izolaţie TECEflex şi ţevii de încălzire de 16 mm  

■ Grosime totală a pardoselii: 91 mm. fără finisajul acesteia 

■ Grosimea stratului izolator: 30 mm. 

■ Specificaţie izolaţie:  0,75 W/(m*K) 

finisaj pardoseală aprox. 10 mm. 

şapă de acoperire a ţevilor de 
încălzire de aproximativ 45 mm. 

ţeavă de încălzire TECEflex 16 mm 

rolă izolaţie TECEflex de 30 mm 

Structură de pardoseală încălzită, aflată în vecinătatea unor 
încăperi neîncălzite; sistem obţinut prin utilizarea rolei de 
izolaţie TECEflex şi ţevii de încălzire de 16 mm  

■ Grosime totală a pardoselii: 111 mm. fără finisajul acesteia 

■ Grosimea stratului izolator: 50 mm. 

■ Specificaţie izolaţie:  1,25 W/(m*K) 

finisaj pardoseală aprox. 10 mm. 

şapă de acoperire a ţevilor de 
încălzire de aproximativ 45 mm. 

ţeavă de încălzire TECEflex 16 mm 

rolă izolaţie TECEflex de 30 mm + 
placă de izolaţie PS de 20 mm. 

EPS 040 DEO 
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■ Etanşarea îmbinării dintre fitting şi manşonul de compresie se 
face fără inel de etanşare de tip O-ring, sau fără elemente 
adiţionale de etanşare; 

■ Secţiunea transversală rezultată în urma îmbinării dintre fitting şi 
ţeavă nu prezintă micşorări semnificative, permiţând curgerea 
liberă a fluidului; 

■ Toate fittingurile sistemului sunt realizate în conformitate cu 
standardul DVGW  W  534; 

■ Toate variantele constructive prezintă omologări atât naţionale 
cât şi internaţionale. 

Fittinguri din alamă 
Fittingurile din alamă aferente sistemului TECEflex sunt piese de 
legătură ce permit realizarea traseelor instalaţiilor  de apă rece/
caldă şi instalaţiilor de încălzire cu ţevi tip TECEflex (PE-Xc/AL/PE-Xc,             
PE-Xc/AL/PE-HD, PE-MDXc, PE-Xc), Pn 10 (Pn 6 pentru PE-MDXc), cu 
diametrul nominal exterior în domeniul Ø 14 ÷ Ø 63 mm.   
Parametrii limită de exploatare a instalaţiilor sunt: presiune maximă 
10 bar, temperatură maximă a fluidului + 95°C, (6 bar / 70°C, func-
ţie de model, tipul ţevii şi domeniul de utilizare). 

Gama de fittinguri TECEflex realizate din alamă include: 

■ fittinguri cu  îmbinare prin presare axială - fittinguri de trecere 
(mufe, nipluri, coturi, teuri, reducţii, adaptoare), cu capete pentru 
presare axială la ambele extremităţi – pentru racordarea între 
ele a ţevilor TECEflex, sau fitinguri finale, cu îmbinare prin pre-
sare axială la un capăt (pentru asamblarea cu ţeava TECEflex) şi 
racord cu sistem  de asamblare cu filet (filet interior sau filet 
exterior conform ISO 228/1 sau ISO 7/1)  

■ fittinguri cu lipire capilară (la fittingurile adaptoare cu ţeavă de 
racordare sau la fittingurile de tranziţie la ţevi din cupru)  

■ fittinguri cu set de strîngere mecanică, cu bucşă elasică la un 
capăt - pentru racordarea între o ţeavă TECEflex şi un alt ele-
ment al instalaţiei.  

Asamblarea fittingurilor cu ţevile tip TECEflex se realizează prin pre-
sare axială, fittingul conţinând elementele de asamblare (corp – cu 
elemente de asamblare / capete cu suprafaţă profilată, manşon de 
compresie). Asamblarea după montarea / poziţionarea elementelor 
(corp fiting, ţeavă,  manşon de compresie / presare) se realizează cu 
ajutorul unui dispozitiv special de presare axială.  

■ fittinguri / armături cu racordare prin intermediul seturilor me-
canice tip “Euro - con” la ţevi tip TECEflex. 

Din punct de vedere constructiv fittingurile sau elemente ale fittin-
gurilor sunt fabricate din: cupru dezoxidat cu fosfor - Cu – DHP 
(conform  standardului  ISO 1190/1); aliaje din cupru - CW614N 
(CuZn39Pb3 conform EN 12164), CW602N  (CuZn36Pb2As, con-
form EN 12164, EN 12165). 
Corpurile fittingurilor din alamă (CW602N) sunt fabricate prin 
turnare, urmată de prelucrare mecanică.   
Corpul fittingurilor pentru asamblarea prin presare axială cu ţeava 
TECEflex este prevăzut cu:  ştuţ  cu suprafaţă profilată la exterior (cu 
proeminenţe la exterior; care se montează la interior pe capul ţevii şi 
asigură blocarea ţevii după presare); umăr pentru fixarea dispoziti-
vului de presare axială. Corpul pentru asamblarea fittingurilor cu 
celelalte elemente ale instalaţiei este prevăzut la un capăt cu filet 
(filet interior sau filet exterior), cu ştuţ sau mufă pentru asamblarea 
prin lipire capilară sau cu element metalic (ştuţ de ţeavă) din aliaj de 
cupru. 

Fittinguri din PPSU 
Fittingurile din PPSU aferente sistemului TECEflex sunt piese de 
legătură având corpul fabricat din polifenilsulfon (PPSU), şi sunt 
destinate pentru realizarea traseelor instalaţiilor de apă rece/caldă 
şi instalaţiilor de încălzire cu ţevi multistrat tip TECEflex (PE-Xc/AL/
PE-HD, PE-Xc/AL/PE-Xc, PE-Xc, PE-MDXc, cu diametrul nominal exte-
rior în domeniul Ø 14 ÷ Ø 20 mm.   

Fittinguri din alamă aparţinând sistemului TECEflex 

Parametrii limită de exploatare a instalaţiilor sunt: presiune maximă 
10 bar, temperatură maximă a fluidului + 95°C (6 bar / 70°C, func-
ţie de tipul ţevii şi domeniul de utilizare). 

Fittingurile tip TECEflex sunt fittinguri de trecere (mufe, coturi, teuri, 
reducţii, adaptoare) – pentru racordarea între ele a ţevilor multistrat 
tip TECEflex, sau finale - pentru racordarea între o ţeavă tip TECEflex 
şi un alt element al instalaţiei.  

Fittingurile din polifenilsulfon (PPSU) se compun din următoarele 
elemente: corp şi manşon de compresie. Corpul fitingului este fabri-
cat, prin injecţie în matriţă, din polifenilsulfon (PPSU) – Radel R-5100 
BK 937, de culoare neagră. Corpul pentru asamblarea prin presare 
axială cu ţeava multistrat conţine următoarele elemente: niplu cu 
proeminenţe (care se montează la interior pe capul ţevii şi asigură 
blocarea ţevii după presarea axială); umăr pentru fixarea dispozitivu-
lui de presare axială.  

Materialul de bază – polifenilsulfon (PPSU) Radel R-5100 BK 937  – 
conferă produselor rezistenţă mecanică la solicitările din exploatare,   
rezistenţă la abraziune, rezistenţă la fluide cu temperaturi ridicate,  
rezistenţă chimică atât la acţiunea agenţilor agresivi din fluidul ve-
hiculat cât şi la acţiunea agenţilor corozivi din materialele de con-
strucţie, fiind recomandat datorită acestor proprietăţi de DVGW. 

Fittinguri din PPSU  aparţinând sistemului TECEflex 

Structură de pardoseală încălzită, aflată în vecinătatea 
unor pereţi exteriori, domeniul de temperaturi exterioare  
fiind cuprins între 5°C şi - 15°C ; sistem obţinut prin 
utilizarea rolei de izolaţie TECEflex şi ţevii de încălzire de 
16 mm  

■ Grosime totală a pardoselii: 141 mm. fără finisajul acesteia 

■ Grosimea stratului izolator: 80 mm. 

■ Specificaţie izolaţie:  2,0 W/(m*K) 

finisaj pardoseală aprox. 10 mm. 

şapă de acoperire a ţevilor de 
încălzire de aproximativ 45 mm. 

ţeavă de încălzire TECEflex 16 mm 

rolă izolaţie TECEflex de 30 mm  

placă de izolaţie PS de 50 mm. 
+ EPS 040 DEO 

7.5 Algoritmul de calcul şi dimensionare 

Dimensionarea corectă a unui sistem de încălzire prin pardoseală 
este deosebit de importantă. În urma unei dimensionări incorecte, 
efectuate fără a se ţine seama atât de normele şi standardele în 
vigoare cât şi de caracteristicile meteorologice ale zonei de montaj, 
rezultă instalaţii neechilibrate caracterizate de camere încălzite 
excesiv, sau din contră, încălzite insuficient. 
 

Calcularea necesarului de caldură 

În procesul de dimensionare şi proiectare al unei instalaţii de 
încălzire prin pardoseală baza o constituie calculul necesarului de 
căldură pentru fiecare din zonele de construcţie în care se doreşte 
utilizarea acestui sistem de încălzire. Pentru obţinerea unor 
rezultate corecte acest calcul trebuie efectuat în conformitate cu 
DIN EN 12831.  

Necesarul termic al unei încăperi va fi astfel rezultatul diferenţei 
dintre valoarea standard determinată a încărcării termice a încăperii 
şi pierderea de căldură generată de pardoseala camerei respective: 

 
QN,ber = QN - QFB  [W] 
 

Determinarea densităţii fluxului de transfer de caldură 
qAusl : 

Densitatea fluxului de transfer de căldură se obţine prin raportarea 
necesarului termic al încăperii (QN,ber) la suprafaţa utilă (AF) a 
acesteia: 
 
qAusl = QN,ber / AF [W/m] 

Temperatura maximă a pardoselii, utilizabilă pentru insta-
laţii de încălzire prin pardoseală 
În conformitate atât cu DIN 4725, partea 2 cât şi în vederea obţinerii 
unui grad optim de confort atunci când temperaturile exterioare ating 
cele mai joase valori (funcţie de zonă), următoarele temperaturi 
maximale ale suprafeţei pardoselii trebuie menţinute: 
 
Zone rezidentiale (camere de locuit, etc) θF,max = 29°C 
Zone marginale    θF,max = 35°C   
Camere de baie    θF,max = θi + 9K 
 
 

Zone rezidenţiale şi marginale 

Dacă zona marginală este parte integrantă a unei încăperi, densita-
tea fluxului de transfer termic qAusl trebuie să fie distribuită atât pe 
suprafaţa zonei marginale AR cât şi pe suprafaţa zonei rezidenţiale 
AA.  

Din punct de vedere al dimensionării şi ţinând cont de proporţia celor 
două suprafeţe, se determină mai întâi densitatea fluxului de 
transfer pentru zona marginală şi apoi pentru zona rezidenţială: 

 
qAusl = AR/AF * qR + AA/AF * qA  
 
Notă: Sub nici o forma densitatile partiale ale fluxului de transfer de 
caldura nu trebuie sa depaseasca valorile marginale mentionate in 
diagramele de la capitolul 7.6 “Grafice de performanţă aferente 
sistemului de încălzire prin pardoseală TECEflex”. 
 

Finisaje de pardoseală 

Alegerea unui finisaj de pardoseală adecvat este deosebit de 
importantă pentru menţinerea capacităţii termice a sistemului de 
încălzire prin pardoseală. Spre deosebire de şapa de acoperire de 45 
mm aplicată deasupra ramificaţiei de ţevi, a cărei compoziţie şi 
consistenţă nu afectează capacitatea termică a sistemului de 
încălzire, utilizarea altui tip de finisaj decât cel pentru care s-a 
efectuat dimensionarea poate avea o influenţă negativă asupra 
transferului de căldură.  

Să considerăm pentru exemplificare că în faza de proiectare s-a 
optat pentru un finisaj din ceramică (Rλ,B ≈ 0,01 m² K/W) iar la 
finalizarea lucrării acesta a fost înlocuit din varii motive cu o mochetă 
confortabilă caracterizată în schimb de un coeficient de 
conductivitate termică mai scăzută (Rλ,B ≈ 0,15 m² K/W). În acest caz 
diferenţa de 0,14 m2K/W dintre cele două valori ale conductivităţii 
termice (Rλ,B) va influenţa în mod negativ transferul termic acţionând 
sub forma unei izolaţii termice nivelul pardoselii. 

Graficul următor evidenţiază clar diferenţele dintre principalele tipuri 
de finisaje pentru pardoseli. Pentru fiecare tip în parte şi în funcţie de 
materialul de bază al acestuia, valorile exacte ale coeficientului de 
rezistenţa la transferul de căldură se vor putea obţine de la firma 
producătoare.  

Notă: Deoarece tipul de finisaj ce urmează a fi utilizat în final nu se 
poate preciza cu exactitate în faza de proiectare, se recomandă, în 
conformitate cu DIN 4725/T3/Sectiunea 5.2, utilizarea unei valori a 
coeficientului de rezistenţă la conductibilitate termică de (Rλ,B = 0,1 
m² K/W),  
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Avantajele imediate ale utilizării ţevilor TECEflex - PE-Xc/EOVH 
pentru instalaţii sanitare: 

■ Rezistenţă deosebită la difuzia oxigenului, conform DIN 4726. 

■ Comportare excelentă la fluajul cauzat de compresia internă. 

■ Garantează o toleranţă ridicată în exploatare şi un montaj uşor 
datorită flexibilităţii şi capacităţii de menţinere a  formei 

■ Rată de defectare şi înlocuire în perioada de garanţie aproape 
nulă, garantată de sistemul strict de control intern şi extern a 
tuturor componentelor;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

■ Clasa 5, SDR 7,3 (PN 20) pentru ţeava de diametru Ø 20 mm. 

■ Clasa 5, SDR 11 (PN 12,5) pentru ţeava de diametru Ø 16 mm. 

■ Sistem omologat intrernaţional DIN CERTCO. 

■ Utilizabile într-un domeniu larg de temperaturi şi presiuni. 
Maxime de utilizare: 95 °C  sau 10 bar. 

 

1.4 Ţeava TECEflex - PE-MDX 5S, pentru instalaţii de   încăl-
zire prin pardoseală 

Ţeavă cu flexibilitate ridicată având structură multistrat, 5 straturi, 
realizată din politilenă de medie densitate reticulată (PE- MDXc) la 
interior şi exterior, şi prevăzută cu barieră împotriva difuziei oxigenu-
lui (EOVH, conform prevederilor DIN 4726) între cele două straturi 
realizate din PE- MDXc.  

Ţeava PE-MDXc destinată în principal încălzirii prin pardoseală, în 
conformitate cu DIN 16894/95, este rezultatul evoluţiei tehnice a 
ţevii PE-Xc. 

Aderenţa dintre materialul termoplastic (PE-MDXc) şi bariera EOVH 
(împotriva difuziei oxigenului) este realizată cu adeziv.  

Utilizare: 

■ Sisteme de încălzire prin pardoseală şi sisteme de încălzire 
clasică, Clasa 5, SDR 11 (PN12,5). 

Modalitaţi de livrare 

■ Ţevile PE-MDX 5S sunt livrate în 2 mărimi, cu dimensiunile 
(diametrul exterior x grosime perete tub interior din PE-MDXc) -   
Ø16 x 2 mm,  Ø 20 x 2,8 mm.  

■ Sub formă de rolă, sau tambur de 200 - 600 m. 

■ Pentru instalaţii de încălzire cu corpuri de încălzire ţeava  mări-
mea Ø16 este fabricată şi în variantă preizolată (cu tub din mate-
rial izolator la exterior din PE cu λR = 0,040 W/mK, sistem ţeavă 
în ţeavă, cu grosimea peretelui de 9 mm). 

 
Avantajele imediate ale utilizării ţevilor TECEflex - PE-MDXc 5S 
pentru instalaţii de încălzire în pardoseală: 

■ Flexibilitate deosebită. 

■ Rezistenţă deosebită la difuzia oxigenului, conform DIN 4724 

■ Barieră efectivă împotriva difuziei oxigenului, garantată de 
tehnologia utilizată la obţinerea celor 5 straturi ce formează 
ţeava. 

■ Utilizabilă până la o presiune maximă de exploatare de 6 bar, sau 
până la o temperatură maximă a fluidului  de 90°C (6 bar/ 70°C) 

 
Conductibilitate termică, dilatare liniară şi rugozitatea ţevilor sis-
temului TECEflex 

Ţevile sistemului TECEflex sunt caracterizate de:  

■ Coeficient de conductibilitate termică de 0,35÷0,41 W/mK, 

■ Coeficient de dilatare liniară de 0,026 mm/mK la ţevile  PE-Xc/
AL/PE-HD /  PE-Xc/AL/PE- Xc şi  de  0,15 ÷ 0,2 mm/mK la ţevile  
PE-Xc, PE-MDXc 5S.  

■ Rugozitate de 0.007 mm. 

Ţevile sunt  flexibile, permiţând  preluarea dilatărilor axiale prin com-
pensatoare de dilatare cu curbe la 90˚(cu braţe de dilataţie) sau prin  
compensatoare tip “U”.  
 

 1.5 Elemente de conectare şi racordare 

Sistemul TECEflex cuprinde pe lângă tipodimensiunile de ţevi 
prezentate anterior o gamă diversă de fittinguri, realizate atât din 
alamă rezistentă la dezincare cât şi din polifenilsulfon (PPSU), special 
concepute pentru a putea fi utilizate indiferent de tipul de instalaţie 
în care se utilizează sistemul. 
Din punct de vedere constructiv gama de fittinguri conţine două 
elemente principale: fittingul propriu-zis şi manşonul de compresie. 
Este important de reţinut că manşoanele de compresie sunt produse 
în 2 versiuni constructive: 

■ O versiune având suprafaţa exterioară de culoarea alamei - 
versiune ce se va utiliza numai împreună cu ţeava universală 
multistrat compozită PE-Xc/AL/PE-Xc; 

■ O versiune având suprafaţa exterioară placată cu nichel -  
versiune ce se va utiliza împreună cu ţevile tip: PE-Xc si PE-MDXc 
5S. 

Utilizarea celor două versiuni diferite de manşoane de compresie 
este rezultatul diferenţei de diametru, de aproximativ 1 mm, dintre 
cele două tipuri de tevi. 

 

Caracteristici şi proprietăţi: 

Fittingurile sistemului TECEflex sunt caracterizate în principal de: 

■ Interschimbabilitate - un singur tip de fitting poate fi utilizat 
pentru toate tipurile de ţevi aparţinând sistemului şi pentru toate 
tipurile de aplicaţii la care sistemul se pretează; 

Structura ţevii TECEflex -  PE-MDXc 5S, pentru instalaţii de încălzire 
în pardoseală 

Strat de bază, realizat 
din PE-MDXc 

Strat intermediar, median, 
EOVH cu funcţie de barieră 
împotriva difuziei de oxigen 

Strat exterior de protecţie,  
realizat din PE-MDXc 

Straturi intermediare de adeziv 
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Tipuri de finisaj pardoseală 

Rezistenţa la transfer termic în funcţie de tipul finisajului de pardoseală 

Determinarea temperaturii fluxului de căldură transferat 
TV,Ausl 
Conform normelor DIN 4725/T3, temperatura fluxului de căldură 
transferat TV,Ausl este calculată întotdeauna pentru camera cu cea 
mai mare densitate a transferului de căldură qmax, excepţie făcând 
camerele de baie. (Variaţia de temperatură apărută ca urmare a 
transferului de căldură se consideră a fi Δt ≤ 5K.) 

Cu ajutorul diagramelor următoare supratemperatura medie de 
încălzire ΔtH se poate determina cunoscându-se valoarea densităţii 
fluxului transferat qAusl.  

Valoarea temperaturii fluxului de căldură transferat se va obţine 
ulterior prin utilizarea următoarei ecuaţii: 

 TV,Ausl = ΔtH + Δt/2 + Ti  

 

7.6 Diagrame de performanţă aferente sistemului de încăl-
zire prin pardoseală TECEflex 

Diagramele de performanţă aferente sistemelor de încălzire prin 
pardoseală TECEflex au ca punct de referinţă aplicarea unei şape de 
acoperire de 45 mm  sub care sunt montate ţevile de încălzire. 
Curbele marginale, de 15 K pentru zona marginală (1) şi 9 K pentru 
zona rezidenţială, reprezintă limita maximă ce poate fi utilizată 
înainte de a se depăşi valoarea maxim admisă a temperaturii 
pardoselii la o temperatură interioară standard (Ti) a încăperii de 
20°C.  

Diagramele de performanţă următoare au aplicabilitate numai 
pentru ţeava TECEflex de încălzire prin pardoseală de Φ 16 mm. 
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Supratemperatura medie de încălzire ΔtH 

Rλ,B:     0           0,05       0,10        0,15 
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Diagrama de performanţă - pentru distanţă de montaj de 100 mm 
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Supratemperatura medie de încălzire ΔtH 

Diagrama de performanţă - pentru distanţă de montaj de 150 mm 
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■ Crează confort vizual prin utilizarea la exterior a unui înveliş de 
culoare albă; 

■ Prezintă o toleranţă ridicată în exploatare şi garantează un 
montaj uşor datorită flexibilităţii şi capacităţii de menţinere a  
formei; 

■ Instalaţiile realizate prin utilizarea sistemului prezintă rezistenţă 
ridicată atât la coroziune cât şi la posibila acţiune chimică a 
inhibitorilor termici ; 

■ Rată de defectare şi înlocuire în perioada de garanţie aproape 
nulă, garantată de sistemul strict de control intern şi extern a 
tuturor componentelor;                                                                                                                                                                                                                    

■ Rezistenţă deosebită la fisurarea cauzată de fluaj; 

■ Sistem omologat intrernaţional DVGW şi DIN CERTCO;  

■ Utilizabil într-un domeniu larg de temperaturi şi presiuni. Maxime 
de utilizare: 95 °C  sau 10 bar. 

 

1.2 Ţeava TECEflex - PE-Xc, numai pentru instalaţii sanitare 
Ţeavă realizată din politilenă reticulată (PE-Xc, conform DIN 16892),  
cu SDR 7,3 (Pn 20), cu grad ridicat de flexibilitate, utilizabilă până la 
o presiune  maximă de exploatare de 10 bar, sau până la o tempera-
tură maximă a fluidului  de  95 °C. Datorită caracteristicilor sale 
deosebite ţeava din polietilenă reticulată PE-Xc pentru instalaţii sani-
tare poate fi utilizată atât în instalaţii de distribuţie a apei potabile şi  
menajere în aplicaţii comerciale, domestice sau hoteliere; cât şi în 
cadrul sistemelor de instalaţii din pereţii falşi şi/sau cortină. 
 
Modalităţi de livrare 

■ Ţevile PE-Xc sunt livrate în 2 mărimi, cu dimensiunile (diametrul 
exterior x grosime perete tub interior din PE-Xc) - Ø16 x 2,2 mm. 
şi Ø 20 x 2,8 mm. 

■ Sub formă de rolă. 

■ Pentru limitarea pierderilor de căldură pe traseu, protecţia la 
acţiunea razelor ultraviolete sau evitarea apariţiei condensului, 
în funcţie de domeniul de utilizare, produsele pot fi livrate: cu 
manta de protecţie din PE de culoare neagră la exterior sau pen-
tru tipodimensiunea Ø 20 mm. în variantă preizolată cu tub exte-
rior din material izolator realizat din PE cu  λR = 0,040 W/mK, 
sistem ţeavă în ţeavă, cu grosimea peretelui de 9 mm.  

Structura ţevii TECEflex -  PE-Xc pentru instalaţii sanitare 

Avantajele imediate ale utilizării ţevilor TECEflex - PE-Xc pentru 
instalaţii sanitare: 

■ Rezistenţă deosebită la fisurarea cauzată de fluaj; 
■ Sigură din punct de vedere igienic, în conformitate cu cele mai 

stricte norme Europene; 
■ Permite realizarea de instalaţii convenţionale de tip ţeavă în 

ţeavă, prin şapă sau pereţi cortină , racordarea la celelalte 
elemente ale instalaţ iei realizându-se prin intermediul 
distribuitoarelor cu 2 sau mai multe căi şi/sau a conexiunilor 
formate prin interconectarea a 2 sau mai multe elemente  tip “T”. 

■ Sistem omologat intrernaţional DVGW  / DW-8311 AS 2139 
 
1.3 Ţeava TECEflex - PE-Xc / EOVH, pentru instalaţii de   
încălzire 
Ţeavă în construcţie multistrat, cu stratul interior realizat din poli-
etilenă reticulată (PE-Xc), cu barieră împotriva difuziei oxigenului la 
exterior (conform prevederilor DIN 4726). Aderenţa dintre materialul 
termoplastic (PE-Xc) şi bariera EOVH (împotriva difuziei oxigenului, în 
grosime de aproximativ 0,2 mm) este realizată cu adeziv.  
Ţevile la exterior au o culoare gri-argintie ce crează o diferenţiere 
uşoara faţa de sistemul de ţevi multistrat compozite PE-Xc/AL/PE-Xc. 

Modalitaţi de livrare 

■ Ţevile PE-Xc sunt livrate în 3 mărimi, cu diametrul nominal exte-
rior de Ø16 x 2mm. si Ø 20 x 2,8 mm., mărimea Ø20  cu  SDR 
7,3  (Pn 20) şi mărimea Ø16 cu SDR 11 (Pn 12,5), fiind utilizabile 
până la o presiune  maximă de exploatare de 10 bar, sau până la 
o  temperatură maximă a fluidului  de  95°C (6 bar / 90°C -  
pentru mărimea 16); 

■ Sub formă de rolă; 
■ Pentru limitarea pierderilor de căldură pe traseu, protecţia la 

acţiunea razelor ultraviolete sau evitarea apariţiei condensului, în 
funcţie de domeniul de utilizare, produsele pot fi livrate cu manta 
de protecţie din PE de culoare albastră sau roşie la exterior .  

Structura ţevii TECEflex -  PE-Xc / EOVH pentru instalaţii de încălzire 

Manta de protecţie de 
culoare neagră realizată 
din PE 

Ţeavă TECEflex PE-Xc 
pentru instalaţii sanitare 

Strat de bază, PE-Xc 

Strat exterior EOVH cu funcţie 
de barieră de difuzie a oxigenului 

Manta de protecţie de  
culoare roşie sau albastră 
realizată din PE 

Strat intermediar 
de adeziv 
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Supratemperatura medie de încălzire ΔtH 

Diagrama de performanţă - pentru distanţă de montaj de 200 mm 
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Rλ,B:     0           0,05       0,10        0,15 

Supratemperatura medie de încălzire ΔtH 

Diagrama de performanţă - pentru distanţă de montaj de 200 mm 
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Rλ,B:      0         0,05       0,10        0,15 

Supratemperatura medie de încălzire ΔtH 

Diagrama de performanţă - pentru distanţă de montaj de 300 mm 
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7.7 Testul de presiune în conformitate cu standardul DIN EN 
1264-4 

Înainte de turnarea şapei de acoperire, ţevile instalaţiei de încălzire 
prin pardoseală trebuie supuse obligatoriu testului de etanşare şi  de 
pierdere a presiunii. În acest scop, ţevile se vor umple cu apă şi  
aerisi foarte bine (se vor lua toate măsurile necesare şi suficiente în 
vederea excluderii posibilităţi de apariţie a fenomenului de îngheţ). 
Manometrul aferent testului de presiune se va conecta în punctul cel 
mai de jos al sistemului.  
Robineţii de izolare, instalaţi imediat înainte şi după distribuitor se 
vor închide, în aşa fel încât presiunea de testare să nu fie 
generalizată în intreg sistemul de încălzire al clădirii respective.  
În continuare, toate supapele de echilibrare aferente distribuitorului 
se vor deschide complet şi se va aplica o presiune de testare de 6 
bari. Pentru ca testul de presiune să fie efectuat în mod 
corespunzător aceasta presiune trebuie menţinută timp de 24 de 
ore. În final, după trecerea acestei perioade se va putea reveni la 
presiunea normală de operare a instalaţiei.   

 

7.8 Turnarea şapei de acoperire (de finisare) 
Ulterior montării sistemului de încălzire prin pardoseală TECEflex şi 
anterior turnării şapei de acoperire (finisare) nu se vor efectua nici un 
fel de lucrări în camerele respective. În timpul turnării şapei de 
finisare, circuitele de încălzire se vor menţine la presiunea de 
operare normală. Pe toată durata acestei operaţiunii se va utiliza 
numai material de şapă încălzit.   
Grosimea şapei, rezistentă la o sarcină dinamică aplicată de 1.5 kN/
m2 aferentă construcţiilor de locuinţe, trebuie să depăşească nivelul 
ţevilor de încălzire cu cel puţin 45 mm.  
Pentru sarcini dinamice cu valori ridicate impuse de destinaţia 
spaţiului în cauză, fie grosimea şapei de finisare va fi ajustată în 
conformitate cu DIN 18560 fie se vor folosi şape speciale. Turnarea 
şapei de finisare se va face la temperaturi de minim 5°C, aceasta 
urmând a fi protejată împotriva îngheţului pe toată durata perioadei 
de fixare / uscare definitivă.  
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Avantajele utilizării ţevilor din polietilenă reticulată prin 
procedeul de bombardare cu fascicul dens de electroni (PE-Xc) 

Rezistenţa deosebit de mare la solicitări mecanice, conferă 
urmatoarele proprietăţi ţevilor din polietilenă reticulată TECEflex: 

■ Comportare excelentă la fluajul cauzat de compresia internă 

■ Compoziţie chimică perfect stabilă până la o temperatură 
maximă de 95 °C 

■ Rezistenţă excelentă la procesul de îmbătrânire cauzat de 
temperaturi ridicate, excluzându-se astfel efectele termo-oxidării  

■ Rezistenţă mărită la fisurare în urma supunerii îndelungate la 
acţiuni de stress mecanic 

■ Rezistenţă chimică şi electrochimică bună, ţeava TECE flex ne 
fiind afectată de acţiunea apelor agresive; în plus, prezintă un 
grad ridicat de rezistenţă la acţiunea aditivilor adăugaţi în apă 
caldă (inhibitori) 

■ Poate fi montată la rece fără a se apela la tratament termic 

■ compoziţie chimică puţin influenţabilă de efectul razelor ultravio-
lete 

■ Imunitate ridicată la coroziune 

■ Suprafaţă internă cu rugozitate zero ce permite crearea unui 
strat limită uniform fără depuneri şi cu pierderi de sarcină foarte 
mici  

■ Rezistenţă mărită la abraziune şi la propagarea fisurilor 

■ Rezistenţă mărită la impact  în condiţii de temperatură scăzută 

■ Rezistenţă mărită la fenomenul de alungire generat de 
funcţionarea la temperaturi ridicate 

■ Utilizabilă pentru orice tip de apă potabilă 

■ Menţine caracteristicile fizico-chimice ale mediului transportat 
fără alterarea gustului şi/sau mirosului acestuia  

■ Se pretează condiţiilor dificile de montaj 

 

1.1 Ţeava multistrat compozită TECEflex -  PE-Xc/AL/PE-Xc 

Ţeava compozită TECEflex este o ţeavă multistrat realizată din 5 
straturi, confecţionată prin extrudarea a două straturi de polietilenă 
reticulată pe un tub de aluminiu. Stratul interior de polietilenă 
reticulată (PE-Xc) conferă ţevii TECEflex o rezistenţă mărită la 
presiune şi temperatură, eliminându-se astfel posibilitatea de difuzie 
a oxigenului prin pereţii ţevii. Tubul de aluminiu, realizat prin sudură 
cap la cap cu laser, imprimă o rezistenţă mecanică deosebită, iar 
stratul exterior de polietilenă reticulată contribuie la menţinerea 
proprietăţilor mai sus amintite. Designul special al ţevii TECEflex, 
face din aceasta o ţeavă deosebit de rezistentă la flambaj, ţeava 
putând fi îndoită sau procesată manual fără ajutorul arcului spiral.  

.Ţeava compozită multistrat  PE-Xc/AL/PE-Xc este o ţeavă multistrat 
cu inserţie de aluminiu prezentând posibilităţi nelimitate de utilizare 
– atât în cadrul sistemelor de instalaţii sanitare cât şi de încălzire – 
datorită stratului de aluminiu şi a învelişului de protecţie de culoare 
albă. 
Combinaţia unică de materiale folosite la realizarea TECEflex 
previne dilatarea termică longitudinală şi în acelaşi timp conferă 
stabilitate şi rezistenţă deosebită la deformare şi îndoire.  
Aceste proprietăţi sunt deosebit de importante în cadrul realizării 
sistemelor de instalaţii de încălzire prin pardoseală, sisteme ce 
necesită o tubulatură deosebit de lungă şi prezintă o multitudine de 
curbe. 

Structura ţevii universale, multistrat compozite TECEflex. 

Astfel ţevile sistemului  pot fi  utilizate: 

■ În instalaţii de distribuţie a agentului termic sau a apei potabile 
şi menajere în aplicaţii comerciale, domestice sau hoteliere; 

■ În instalaţii de distribuţie aferente subsolului clădirilor, prin 
intermediul sistemelor de instalaţii de suprafaţă sau a 
conductelor de alimentare  

■ În cadrul sistemelor de instalaţii din pereţii falşi şi/sau cortină 

■ ca element de conectare la radiator – permite conectarea 
uşoară a radiatorului la un robinet tur-retur 

■ În instalaţii  independente de încălzire prin pardoseală 

 
Modalitaţi de livrare 

■ Ţevile PE-Xc/AL/PE-Xc (HD)  sunt livrate în 8 mărimi, cu dimen-
siunile (diametrul exterior x grosime perete tub interior din PE-Xc) 
-   Ø14 x 2 mm,  Ø16 x 2,2 mm,  Ø 20 x 2,8 mm, Ø 25 x 3,5 
mm, Ø 32 x 4 mm,   Ø 40 x 4 mm,  Ø 50 x 4,5 mm,   Ø 63 x 6 
mm. 

■ Sub formă de rolă, bară sau tambur; 

■ Pentru limitarea pierderilor de căldură pe traseu, protecţia la 
acţiunea razelor ultraviolete sau evitarea apariţiei condensului, 
în funcţie de domeniul de utilizare, produsele pot fi livrate cu 
manta de protecţie din PE (de culoare neagră, tipodimensiunile 
14 ÷ 25)  la exterior sau în variante preizolate (cu tub din mate-
rial izolator la exterior realizat din PE cu  λR = 0,040 W/mK, sis-
tem ţeavă în ţeavă, cu grosimea peretelui de 9 sau 26 mm, la 
tipodimensiunile  16 şi 20).  

 
Avantajele imediate ale utilizării sistemului de ţevi compozite 
TECEflex - PE-Xc/AL/PE-Xc: 

■ Sistem universal, utilizând un singur fel de ţeavă pentru o gamă 
diversă de aplicaţii din domeniul instalaţiilor sanitare, de 
încălzire şi de alimentare cu aer comprimat sau gaz; 

■ Sistem caracterizat de dilatare termică longitudinală similară 
ţevilor realizate din materiale metalice; 

Strat de bază al ţevii compozite 
TECEflex, realizat din PE-Xc 

Strat intermediar realizat din tub 
de aluminiu sudat cap la cap. 
Funcţie suplimentară: “barieră 
împotriva difuziei de oxigen” 

Strat exterior de protecţie 
de culoare albă, realizat din 
PE-HD 

Straturi intermediare de adeziv 

Test pentru determinarea pierderilor de presiune pentru sisteme de încălzire prin pardoseală - în conformitate cu DIN EN 1264-4 

Presiune de operare maxim admisă: bar

Suprafaţa totală a sistemului: m2

m

Temperatură definită prin proiect: Tur: °C Retur: °C

Test de presiune

Început la: (Data) bar

Terminat la: (Data) bar

Da Nu

Da Nu

Datele sistemului de încălzire prin pardoseal

Proiect instalaţie de încălzire
Proiectant / Nr. / Din data

Beneficiar (Nume / Adresă / Număr 
de telefon):

Firma de specialitate responsabilă 
pentru realizarea testului de 
presiune:

Presiune de testare

Presiune de testare

Firma de specialitate responsabilă pentru 
realizarea testului de presiune 
(semnătura/ştampila)

(Oră/minut)

(Oră/minut)

Căderea de presiune măsurată pe durata testului a fost mai mare de 0,2 bar?

Beneficiar (semnătura/ştampila)

Înălţimea sistemului (valoare relativă în funcţie de cel mai de jos punct):

S-au constatat pierderi de lichid din sistem la încetarea testului de presiune?

Autentificare test de presiune
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Procedeul de reticulare a polietilenei prin bombardare cu fascicul 
de electroni 

Pentru a putea fi folosit la instalaţii de încălzire, apă potabilă şi gaz 
materialul de bază al ţevii TECEflex trebuie să îndeplinească cele 
mai riguroase cerinţe şi standarde cu aplicabilitate în domeniu.  

Prin intermediul tehnologiei aplicate în procesul de productie, atât 
din punct de vedere al realizării ţevilor aferente sistemului cât şi din 
punct de vedere al procedeului de reticulare utilizat, TECE conferă 
produselor sale nu numai proprietăţi mecanice deosebite şi un grad 
ridicat de rezistenţă la presiune şi temperatură, dar şi o rezistenţă 
chimică şi o durată de viaţă de minim 50 de ani.  

Din punct de vedere chimic etena este o hidrocarbură aciclică 
nesaturată folosită în industria de sinteză la obţinerea materialelor 
plastice. Moleculele de etenă au proprietatea de a se uni între ele 
prin intermediul dublelor legături generând astfel procesul de 
polimerizare care la rândul său are ca rezultat obţinerea unui 
compus chimic nou - polietilena. 

Molecule de polietilenă înaintea aplicării procedeului de reticulare. 

Polietilena este un material plastic ce prezintă moleculele 
poziţionate liniar, fără a fi însă unite între ele, coeziunea necesară 
fiind obţinută prin intermediul forţelor de atracţie dintre ele. 

Această structură bidimensională favorizează procesul de topire al 
polietilenei. Atunci când polietilena este supusă unei temperaturi 
ridicate, lanţul de molecule începe sa oscileze. În momentul în care 
amplitudinea acestor oscilaţii atinge valoarea maximă, forţele de 
atracţie nu mai pot face faţă, plasticul devenind lichid.  

Prin procesul de reticulare, macro-moleculele de polietilenă sunt 
legate între ele formând astfel o reţea tridimensională cu proprietăţi 
fizico-chimice remarcabile, reţea în care lanţurile de molecule sunt 
interconectate prin intermediul unor forţe de coeziune foarte 
puternice. Structura tridimensională nou creată previne astfel 
apariţia fenomenului de topire sub acţiunea temperaturilor externe. 
Ca urmare a acestui fapt ţevile realizate din polietilenă nu se pot 
îmbina cu ajutorul sudurii.   

TECEflex sunt ţevi din polietilenă reticulată prin procedeul de 
bombardare cu fascicul de electroni, având o durată de viaţă 
îndelungată. Ţevile TECEflex sunt realizate atât în conformitate cu 
normele DVGW pentru sisteme sanitare şi de încălzire cu gaz, cât şi 
cu normele DIN CERTCO pentru instalaţii de încălzire. TECEflex sunt 
deasemenea testate de laboratoare certificate şi beneficiază de 
numeroase omologări din partea organizaţiilor Europene în drept.   

Structura moleculara a polietilenei după aplicarea procedeului de reticulare. 

Procedeul de reticulare a polietilenei prin bombardare cu fascicul  
dens de electroni, utilizat în procesul de producţie al tuturor ţevilor  
aferente sistemului TECEflex, este un procedeu strict fizic, realizat 
fără utilizarea oricăror aditivi de natură chimică.  

Identificarea şi marcarea ţevilor sistemului TECEflex 
Din punct de vedere al nomografiei utilizate în toată documentaţia 
tehnico-comercială TECE, prin PE-Xc se înţelege: PE = polietilenă ; X 
= reticulare ; c = procedeul fizic de reticulare. 
Ţevile multistrat tip TECEflex, pentru identificare sunt inscripţionate 
din fabricaţie, pe generatoare, din metru în metru, cu culoare nea-
gră,  cu următoarele date:  

■ Tipul ţevii; 

■ Domeniul de utilizare; 

■ Codul producătorului; 

■ Diametrul exterior x grosimea peretelui;   

■ Temperatura de operare [°C], presiunea de operare [MPa]; 

■ Marca de certificare şi numărul certificatului; 

■ Data fabricaţiei; 

■ Marcaj de lungime. 

Efectul de memorie 
Ţevile realizate prin reticulare tip “C” prezintă aşa-numitul “efect de 
memorie” – conform căruia în cazul unei deformări ţeava poate 
reveni cu uşurinţă la forma iniţială,  îndreptarea fiind posibilă chiar 
prin simpla utilizare a unui feon industrial. Spre deosebire de ţevile 
obişnuite, ţevile din polietilenă reticulată se constituie ca o ofertă 
deosebit de tentantă, fiind realizate dintr-un material deosebit de 
stabil din punct de vedere termic, ce nu poate fi topit sau modificat. 
Cu ajutorul acestui material sunt posibile:  

■ Îmbinarea fără garnitură de etanşare O-ring şi avantajele 
importante ce rezultă din aceasta;  

■ Menţinerea secţiunii circulare indiferent de presiunea la care 
este supusă ţeava în funcţionare, în limita celor 10 bar. maxim 
admişi;  

■ Garantarea unei siguranţe sporite şi a fiabilităţii tehnologiei de 
îmbinare.   

Raport de încercări şi funcţionare pentru sisteme de încălzire prin pardoseală TECEflex  
■ pentru şape din ciment în conformitate cu DIN EN 1264-4 

■ pentru şape anhidrite (din sulfat de calciu anhidru) -- dacă este necesar în conformitate cu recomandările producătorului  

Şapă din ciment Şapă anhidrită Produsă de:

(Data)

/ bar

Da Nu

Da Nu

Da Nu

Da Nu

Da Nu

Da Nu

Nu Da, de la data: până la data:

1. Temperatura debitului de agent termic a fost reglată la 25°C?

Proiect de construcţie / instalaţie de 
încălzire
Proiectant / Nr. / Din data

Beneficiar (Nume / Adresă / Număr de 
telefon):

Firma de specialitate responsabilă pentru 
realizarea instalaţiilor :

Firma de specialitate responsabilă pentru 
turnarea şapei :

Datele sistemului:

Data:

Încălzirea pardoselii s-a făcut cu întreruperi?

Pornirea instalaţiei de încălzire prin pardoseală ( pentru şapa de ciment cel 
mai devreme după 21 zile de la turnare; pentru şapa anhidrită cel mai 
devreme după 3 zile de la turnare):

Data:

Test de presiune şi pierderi de lichid

Data / durata testului

Încălzirea sistemului

Operaţiune de turnare şapă terminată la:

Presiune de testare

Condiţii de operare şi temperatura exterioară clădirii la data predării 
instalaţiei de încălzire prin pardoseală:

Oprirea instalaţiei de încălzire prin pardoseală:

2. Temperatura debitului de agent termic a fost menţinută timp de 3 zile?

Încălzirea pardoselii s-a făcut cu încăperea aerisită şi fără curenţi de aer în 
mişcare?

Suprafaţa pardoselii încălzite a fost liberă, neacoperită de materiale de 
construcţii, mobilier, etc.?

3. Temperatura maximă calculată a debitului de agent termic de ______°C 
a fost presetată ?

4. Temperatura maximă calculată a debitului de agent termic a fost 
menţinută în instalaţie timp de 4 zile ?

Autentificarea raportului
Firma de specialitate responsabilă 
pentru realizarea testului de 
presiune (semnătura/ştampila)

Beneficiar 
(semnătura/ştampila)

Constructor / Antreprenor 
(semnătura/ştampila)
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1. Descrierea Sistemului 

Sistemul de ţevi multistrat flexibile TECEflex este un sistem universal 
destinat realizării de aplicaţii din domeniul instalaţiilor sanitare (de 
alimentare cu apă potabilă şi de furnizare a apei calde menajere) , 
de încălzire şi de alimentare cu aer sub presiune sau gaz.  

Din punct de vedere constructiv sistemul este compus din ţevi 
multistrat, realizate din polietilenă reticulată cu 3 sau 5 straturi şi 
prevăzute sau nu cu barieră EVOH împotriva difuziei oxigenului, 
având diametrul nominal exterior în domeniul 14 ÷ 63 mm (conform 
ISO 161-1), fiind utilizabile până la o presiune maximă de operare 
de 10 bar şi o temperatură maximă  a fluidului  de   95 °C (6 bar / 
70°C, funcţie de model şi domeniul de utilizare).  Sistemul de ţevi 
poate fi livrat cu sau fără tub flexibil (corrugat) din PE pentru protec-
ţia ţevii (sistem ţeavă în ţeavă), cu sau fără izolaţie termică la exte-
rior,  şi pot fi  utilizate împreună cu fitingurile  tip TECEflex  la  re-
alizarea traseelor instalaţiilor de apă rece/caldă şi a instalaţiilor de 
încălzire. 

Asamblarea ţevilor cu fittingurile tip TECEflex ( fittinguri cu corpul 
realizat din material plastic – polifenilsulfon sau din aliaj din cupru) 
se efectuează prin presare axială, fittingul conţinând elementele de 
asamblare (corp – cu elemente de asamblare / capete cu suprafaţă 
profilată). Prin presarea axială a manşonului este realizată  şi etan-
şarea în zona de îmbinare, nefiind necesare inele de etanşare de tip 
O-ring.  

Asamblarea ţevilor cu celelalte elemente ale instalaţiei se realizează 
prin utilizarea fittingurilor de tranziţie (adaptoare) TECEflex, prevă-
zute cu elemente de sertizare la un capăt (pentru asamblarea cu 
ţeava multistrat/ ţeava termoplastică) şi racord metalic sau 
nemetalic (cu filet interior sau filet exterior; cu piuliţă olandeză; cu 
ţeavă, cu capete pentru lipire capilară) la celălalt capăt, pentru 
asamblarea cu celelalte  elemente ale instalaţiei. 

Carateristici principale ale sistemului TECEflex: 

■ Îmbinare şi etanşare a componentelor sistemului fără inele de 
etanşare din cauciuc de tip O-ring, obţinându-se astfel atât o 
reducere minimă a secţiunii transversale în zona de îmbinare cât 
şi o reducere la maxim a riscului de apariţie a pierderilor de 
lichid; 

■ Rezistenţa şi stabilitate ridicată a materialului în utilizare, până 
la o presiune maximă de operare de 10 bar şi o temperatură 
maximă a fluidului de 95 °C ; 

■ Nu permite apariţia şi dezvoltarea microorganismelor. Materi-
alele folosite la fabricare sunt nepoluante,  nehigroscopice, sta-
bile din punct de vedere chimic, nu degajă halogeni, nu conţin 
substanţe radioactive.  

■ Componentele sistemului  prezintă o rezistenţă ridicată la abrazi-
une, depuneri de orice fel şi coroziune. Produsele  sunt fabricate 
din  materiale  neinflamabile (22 ÷ 31 % din masă) – aluminiu şi 
materiale greu inflamabile  (69 ÷ 78 % din masă) – polietilenă 
(PE-Xc, PE-MDXc, PE-HD); 

■ Sistemul se pretează atât la realizarea de instalaţii aparente cât 
şi la realizarea traseelor prin pereţi frontali sau prin şapă; 

■ Ţevile sistemului sunt deosebit de stabile din punct de vedere 
dimensional, flexibile, prezentând efect de memorie; 

■ Sistemul utilizează un singur tip de fitting pentru 3 tipuri diferite 
de ţeavă, garantând astfel un proces de montaj simplu şi uşor 
de realizat, cheltuieli de depozitare reduse şi excluzând de ase-
menea posibilitatea de selecţionare eronată a tipului de fitting 
funcţie de tipul ţevii. 

Tipodimensiuni constructive şi aplicaţii ale ţevilor sistemului   
TECEflex: 

■ TECEflex–PE-Xc/Al/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-Xc – ţevi cu structură 
multistrat, din politilenă reticulată (PE-Xc, conform DIN 16892) 
la interior, având un strat intermediar de aluminiu (sudat longitu-
dinal cap la cap) şi polietilenă reticulată (PE-Xc) sau polietilenă 
de înaltă densitate (PE-HD) de culoare albă (mată) RAL 9010  la 
exterior. Ţevile multistrat (PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-HD), sunt  
ţevi universale (cu domeniu de utilizare – instalaţii sanitare, 
instalaţii de încălzire cu corpuri de încălzire, instalaţii de încălzire 
prin pardoseală), conforme cu prevederile normelor DIN 16892, 
fiind utilizabile până la o presiune maximă de exploatare de 10 
bar, şi până la o temperatură maximă a fluidului de 95 °C.  

■ TECEflex–PE-Xc pentru instalaţii sanitare – ţevi din politilenă 
reticulată (PE-Xc, conform DIN 16892), cu SDR 7,3 (Pn 20), cu 
grad ridicat de flexibilitate, fabricate în două mărimi, având dia-
metrul nominal exterior de 16 mm şi 20 mm, utilizabile până la o 
presiune maximă de exploatare de 10 bar, si până la o tempera-
tură maximă a fluidului de 95 °C, cu sau fără manta de protecţie 
din PE (de culoare neagră) la exterior, destinate pentru instalaţii 
sanitare. Tipodimensiunea 20 este fabricată şi în variantă cu 
izolaţie termică (cu tub din material izolator la exterior din PE cu 
λR = 0,040 W/mK, sistem ţeavă în ţeavă, cu grosimea peretelui 
de 9 mm).  

■ TECEflex–PE-Xc/EVOH pentru instalaţii de încălzire – ţevi în 
construcţie multistrat, cu stratul interior din polietilenă reticulată 
(PE-Xc), cu barieră împotriva difuziei oxigenului la exterior 
(conform prevederilor DIN 4726). Ţevile prezintă la exterior o 
culoare gri-argintiu şi sunt fabricate în trei mărimi, cu diametrul 
nominal exterior de 14 mm, 16 mm şi 20 mm;  mărimile 14 şi 
20  cu SDR 7,3 (Pn 20) şi mărimea 16 cu SDR 11 (Pn 12,5), 
utilizabile până la o presiune maximă de exploatare de  10 bar, 
şi până la o temperatură maximă  a fluidului  de  95°C (6 bar / 
90°C - pentru mărimea 16). Se pot livra cu manta de protecţie 
din PE (de culoare albastră sau roşie)  la exterior sau în variante 
preizolate (cu tub din material izolator la exterior din PE cu λR = 
0,040 W/mK, sistem ţeavă în ţeavă, cu grosimea peretelui de 9 
sau 26 mm). 

■ TECEflex–PE-MDXc 5S pentru instalaţii de încălzire prin par-
doseală – ţeavă cu flexibilitate ridicată având structură multis-
trat, realizată din politilenă de medie densitate reticulată (PE- 
MDXc) la interior şi exterior, şi prevazută cu barieră împotriva 
difuziei oxigenului (EOVH, conform prevederilor DIN 4726) între 
cele două straturi PE- MDXc. Ţeava tip PE-MDXc este fabricată în 
două mărimi, cu diametrul nominal exterior de 16 mm şi 20 mm,   
cu  SDR 11  (Pn 12,5), fiind utilizabilă până la o presiune  
maximă de exploatare de 3 bar, şi până la o temperatură 
maximă a fluidului de 90 °C (6 bar/ 70 °C). Sunt  destinate 
pentru instalaţii de încălzire prin pardoseală şi instalaţii de încăl-
zire cu corpuri de încălzire. Pentru  instalaţii de încălzire cu cor-
puri de încălzire ţeava având diametrul de 16 mm. este fabricată 
şi în variantă preizolată (cu tub din material izolator la exterior 
din PE cu λR = 0,040 W/mK, sistem ţeavă în ţeavă, cu grosimea 
peretelui de 9 mm). 

■ TECEflex–PE-Xc/Al/PE-HD – ţevi cu structură multistrat, din 
politilenă reticulată (PE-Xc, conform DIN 16892) la interior, 
având un strat intermediar de aluminiu (sudat longitudinal cap la 
cap) şi polietilenă reticulată (PE-Xc) sau polietilenă de înaltă 
densitate (PE-HD) de culoare galbenă  la exterior. Ţevile sunt 
prevăzute cu manta de protecţie din PE de culoare galbenă  la 
exterior fiind destinate realizării de instalaţii domestice de ali-
mentare cu gaz. 

Sistem de distribuţie a apei potabile reci şi calde prin intermediul elementelor de racordare de tip “T” 

Diversele puncte de consum din cadrul băii 
se vor alimenta prin utilizarea unui singur 
circuit de ţeavă aferent fiecărui tip de apă, 
rece sau caldă. Distribuţia din ţeava princi-
pală către fiecare consumator se va realiza 
prin intermediul elementelor de racordare 
de tip “T”. Avantajul particular al acestui 
sistem constă în consumul redus de ţeavă. 

Tipuri de ţeavă TECEflex posibil de utilizat: 

■ ţeavă multistrat compozită, universală 
PE-Xc/Al/PE-Xc 

■ ţeavă multistrat pentru instalaţii de 
alimentare cu apă potabilă PE-Xc 5S 

■ ţeavă pentru instalaţii de alimentare cu 
apă potabilă - SDR 7,3 (PN20), PE-Xc 

Fittinguri TECEflex utilizate: 

1 . Cot cu fixare pe perete 

2 . Teu, realizat din alamă 
       

3 . Cot la 90°prevăzut cu  
      filet exterior şi realizat  
      din alamă 

4 . Cot la 90°pentru  
      alimentarea cu apă a  
      rezervorului tip WC 

5 . Unitate de instalare şi 
montaj, inclusiv coturi 
cu fixare pe perete 

6 . Unitate de racordare  
pentru lavoar, inclusiv 
coturi cu fixare pe perete, 
seria TECEprofil 

Sistem de distribuţie a apei potabile reci şi calde, cu alimentare individuală prin intermediul unui colector distribuitor 

Diversele puncte de consum din cadrul băii 
se vor alimenta prin circuite separate, 
aferente fiecărui tip de apă, rece sau caldă. 
Distribuţia este realizată prin intermediul 
unui colector distribuitor. Avantajele siste-
mului:  confort sporit, pierderi de presiune 
mici, proiectare uşoară, grad de interschim-
babilitare ridicat. Dezavantaj: consum relativ 
mare de ţeavă. 

Tipuri de ţeavă TECEflex posibil de utilizat: 

■ ţeavă multistrat compozită, universală 
PE-Xc/Al/PE-Xc 

■ ţeavă multistrat pentru instalaţii de 
alimentare cu apă potabilă PE-Xc 5S 

■ ţeavă pentru instalaţii de alimentare cu 
apă potabilă - SDR 7,3 (PN20),      PE-Xc 

Fittinguri TECEflex utilizate: 

1 . Cot cu fixare pe  
perete 

2 . Cot la 90°realizat  
      din alamă 

3 . Unitate de racordare  
pentru lavoar, inclusiv 
coturi cu fixare pe perete, 
seria TECEprofil 

4 . Cot la 90°pentru  
      alimentarea cu apă a  
      rezervorului tip WC 

5 . Unitate de instalare şi 
montaj, inclusiv coturi 
cu fixare pe perete 

6 . Distribuitor colector 



49 2 

■  8. Exemple de instalaţii realizate cu sistemul TECEflex                                                                                                                                                                                                              Cuprins  ■           

5. Planificare, dimensionare şi condiţii generale de utilizare a sistemului 21 

5.1 Izolarea ţevilor aferente instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă şi de încălzire 21 

5.2 Dimensionarea echipamentelor aferente instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă 23 

5.3 Valori standard şi timpi de montaj 32 

5.4 Spălarea echipamentelor aferente instalaţiilor sanitare de apă potabilă 32 

5.5 Teste aferente pierderilor de lichid şi/sau presiune 32 

   

   

6. Realizarea conexiunilor dintre sistemul TECEflex şi corpuri de încălzit 35 

6.1 Utilizarea fittingurilor cu circuite încrucişate 35 

6.2 Realizarea conectării la radiator a ţevilor TECEflex instalate prin pardoseală 35 

6.3 Realizarea conectării la radiator prin intermediul fittingurilor de tip “T” realizate din cupru şi nichelate la 
exterior 35 

6.4 Realizarea conectării la radiator în situaţia în care ţeava este instalată prin pardoseală şi peretele prezintă 
o nişă tehnologică realizată în vederea racordării 36 

6.5 Realizarea conectării la radiator în situaţia în care peretele este prevăzut cu nişă tehnologică şi pentru 
probele de presiune se utilizează seturile de montaj HK 36 

6.6 Realizarea conectării la radiator în situaţia în care ţeava se va monta aparent prin canal de protecţie 37 

   

   

7. Sistemul de încălzire prin pardoseală 38 

7.1 Condiţii de instalare necesare din punct de vedere al construcţiei clădirii 38 

7.2 Condiţii de instalare necesare la montajul sistemului de încălzire prin pardoseală 38 

7.3 Gama de produse aferentă sistemului de încălzire prin pardoseală TECEflex 38 

7.4 Structuri de pardoseală în conformitate cu standardul DIN EN 1264 42 

7.5 Algoritmul de calcul şi dimensionare 43 

7.6 Diagrame de performanţă aferente sistemului de încălzire prin pardoseală TECEflex 44 

7.7 Testul de presiune în conformitate cu standardul DIN EN 1264-4 45 

7.8 Turnarea şapei de acoperire (de finisare) 45 

   

   

8. Exemple de instalaţii realizate cu sistemul TECEflex 48 

Toate datele şi informaţiile menţionate în prezentul manual de Instrucţiuni Tehnice au fost procesate cu o deosebită 
atenţie, furnizând utilizatorului necesarul strict de informaţii pentru utilizarea eficientă a sistemului de ţevi multistrat 
TECEflex. TECE nu îşi asumă responsabilitatea pentru apariţia de deteriorări sau daune materiale ca urmare a nere-
spectării cerinţelor şi indicaţiilor cuprinse în prezentul set de instrucţiuni tehnice. 
 
© Copyright TECE GmbH, Hollefeldstraβe 57, D-48282 Emsdetten 

Sistem de distribuţie a apei potabile reci şi calde, cu alimentare în serie, pe grupe de consumatori 

Diversele puncte de consum din cadrul băii 
se vor alimenta prin utilizarea unui singur 
circuit de ţeavă aferent fiecărui tip de apă, 
rece sau caldă. Distribuţia apei către 
fiecare consumator se va realiza prin 
înserierea acestora. Avantajele sistemului: 
reducerea timpului de stagnare a apei în 
ţeavă, menţinerea unei temperaturi a apei 
calde aproape constante şi consum relativ 
scăzut de ţeavă. Recomandare: ţeava de 
apă caldă se va izola termic. 

Tipuri de ţeavă TECEflex posibil de utilizat: 

■ ţeavă multistrat compozită, universală 
PE-Xc/Al/PE-Xc 

■ ţeavă multistrat pentru instalaţii de 
alimentare cu apă potabilă PE-Xc 5S 

■ ţeavă pentru instalaţii de alimentare cu 
apă potabilă - SDR 7,3 (PN20), PE-Xc 

Fittinguri TECEflex utilizate: 

1 . Cot dublu cu fixare pe  
perete 

2 . Cot la 90°pentru  
      alimentarea cu apă a  
      rezervorului tip WC 

3 . Cot la 90°realizat din 
alamă 

5 . Unitate de instalare şi 
montaj, inclusiv coturi 
cu fixare pe perete 

6 . Unitate de racordare  
pentru lavoar, inclusiv 
coturi cu fixare pe perete, 
seria TECEprofil 

4 . Niplu de trecere filetat,  
 realizat din alamă 

Circuit orizontal, perimetral, de încălzire, cu racordare în paralel a corpurilor de încălzit 

În cazul utilizării circuitelor de încălzire perimetrale dis-
tribuţia de agent termic se va face, pe două ţevi - tur şi 
retur, de la coloanele principale ale clădirii până la ulti-
mul radiator din circuit, alimentarea radiatoarelor 
intermediare fiind realizată prin racordare în paralel. În 
funcţie de lungimea totală a circuitului, de la coloane 
se va porni cu un diametru mai mare de ţeavă, ce se 
va reduce treptat până la ultimul radiator.   

Tipuri de ţeavă TECEflex posibil de utilizat: 

■ ţeavă multistrat compozită, universală PE-Xc/Al/PE
-Xc - în cazul instalării aparente pe perete; 

■ ţeavă multistrat pentru instalaţii de încălzire de 
culoare argintie, PE-Xc 5S 

■ ţeavă pentru instalaţii de încălzire, de culoare gri-
argintie - SDR 7,3 (PN20) si sau SDR 11 (PN12,5), 
PE-Xc 

Fittinguri TECEflex utilizate: 
În funcţie de modul de instalare a ţevilor se pot utiliza 
următoarele combinaţii de fittinguri: 
■ instalare a ţevii aparent, prin canal de protecţie: (5) 

şi (6) 
■ prin şapă: (1) şi (2); (3) şi (2) sau (3) şi (4) 

■ prin şapă cu racordare directă la radiator: (4) 

1 . Element de racordare tip  
“T”, din cupru nichelat  

2 . Element de racordare 
în diagonala 1/2”AG 

3 . Fitting cu circuite 
încrucişate 

4 . Adaptor cu clemă 
de strângere 

5 . Unitate de conectare 
preasamblată SLHK -  
pentru  ţeavă multi-
strat.  

6 . Cot SLHK 
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1. Descrierea sistemului 3 

1.1 Ţeavă multistrat compozită TECEflex-PE-Xc/AL/PE-Xc  5 

1.2 Ţeavă pentru instalaţii sanitare TECEflex-PE-Xc 6 

1.3 Ţeavă multistrat pentru instalaţii de încălzire TECEflex-PE-Xc  6 

1.4 Ţeavă TECEflex-PE-MDXc pentru încălzire prin pardoseală  7 

1.5 Elemente de conectare şi racordare 7 

1.6 Manşoane de compresie 9 

1.7 Limitări în utilizarea sistemului TECEflex  9 

1.8 Instalaţii de apă potabilă  9 

1.9 Instalaţii de încălzire 9 

1.10 Instalaţii de alimentare cu gaz  9 

   

   

2. Tehnologia de asamblare a componentelor sistemului 10 

2.1 Tehnica presării axiale  10 

2.2 Pierderi controlate de lichid  10 

   

   

3. Note asupra procesului de asamblare 11 

3.1 Asamblarea componentelor sistemului cu ajutorul seturilor de scule TECEflex 11 

3.2 Asamblarea manşoanelor de compresie cu ajutorul setului de scule cu acţionare electrică 12 

3.3 Refolosirea fittingurilor metalice 14 

   

   

4. Instrucţiuni de instalare 15 

4.1 Note generale 15 

4.2 Raza de curbură minimă a ţevilor sistemlui TECEflex 16 

4.3 Dilatarea termică longitudinală 16 

4.4 Fixarea ţevilor TECEflex 18 

4.5 Etanşarea fonică 19 

4.6 Protecţia împotriva incendiilor 20 

Circuit de încălzire, prevăzut cu distribuitor - colector şi circuite independente de tur - retur 

În cazul utilizării circuitelor de încălzire prevăzute cu 
distribuitor - colector centralizat distribuţia de agent 
termic către radiatoare se va face pe două ţevi - tur şi 
retur de acelaşi diametru. Circuitul este caracterizat de 
pierderi de sarcină mici, de o posibilitate sporită de 
echilibrare - reglare a fiecărui circuit în parte şi de un 
consum relativ mic de fittinguri şi elemente de 
conectare.   

Tipuri de ţeavă TECEflex posibil de utilizat: 

■ ţeavă multistrat compozită, universală PE-Xc/Al/PE
-Xc 

■ ţeavă multistrat pentru instalaţii de încălzire de 
culoare argintie, PE-Xc 5S 

■ ţeavă pentru instalaţii de încălzire, de culoare gri-
argintie - SDR 7,3 (PN20) si sau SDR 11 (PN12,5), 
PE-Xc 

Fittinguri TECEflex utilizate: 

1 . Distribuitor colector 

2 . Adaptor de trecere de 
la ţeava TECEflex la 
distribuitor  

3 . Element unghiular de 
conectare 

4 . Element de racordare 
în diagonala 1/2”AG 

6 . Adaptor cu clemă 
de strângere 

5 . Element de protecţie 
şi cot înlocuitor 

Circuit de încălzire având distribuţia de agent termic realizată prin intermediul elementelor de racordare de tip “T” 

În cazul utilizării acestui tip de circuit distribuţia de 
agent termic, pornind de la coloanele principale se va 
realiza prin intermediul elementelor de racordare tip 
“T”. De regulă pentru asigurarea unui debit acoperitor 
ţevile circuitului se pot supradimensiona puţin. 
Consumul de ţeavă aferent realizării acestui tip de 
circuit este inferior celui prevăzut cu distribuitor -
colector. Racordarea ţevii la radiatoare se poate face: 
direct cu ţeava instalată prin şapă, sau prin inter-
mediul canalelor tehnologice prevăzute in pereţi.  

Tipuri de ţeavă TECEflex posibil de utilizat: 

■ ţeavă multistrat compozită, universală PE-Xc/Al/PE
-Xc 

■ ţeavă multistrat pentru instalaţii de încălzire de 
culoare argintie, PE-Xc 5S 

■ ţeavă pentru instalaţii de încălzire, de culoare gri-
argintie - SDR 7,3 (PN20) si sau SDR 11 (PN12,5), 
PE-Xc 

Fittinguri TECEflex utilizate: 

1 . Element unghiular de 
conectare 

2 . Element de racordare 
în diagonala 1/2”AG 

4 . Teu, realizat din alamă 
      placată cu nichel 

3 . Adaptor cu clemă 
de strângere 

5 . Element de protecţie 
şi cot înlocuitor 
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TECEquickpipe 
Sistem de ţevi realizate din Glastoferan®, aferente instalaţiilor 
sanitare, de încălzire şi industriale.  
Conectare rapidă prin îmbinare la rece .  
Dimensiuni cuprinse între  Ø 16 şi 110 mm. 

TECEspültechnik 
Bazine şi supape de spălare sub presiune atât pentru instalaţii 
sanitare uscate cât şi umede, sisteme de acţionare şi armături 
pentru WC. 

TECEregister 
Sisteme şi/sau camere de instalaţii finite. 

TECEsystembau 
Sisteme modulare preasamblate, livrabile la cerere cu tot cu 
sistemul de ţevi aferente. 

TECEprofil 
Sistem modular de panouri frontale, universale, destinat atât 
pentru realizarea de instalaţii sanitare noi cât şi pentru 
renovarea celor deja existente. 

TECEflex 
Sistem flexibil de ţevi multistrat, compozite, aferente instalaţiilor  
sanitare, de încălzire şi de încălzire prin pardoseală. Conectare 
rapidă la elementele de instalaţie prin intermediul manşoanelor 
de etanşare.  
Dimensiuni cuprinse între  Ø 14 şi 63 mm. 

Dragos Niculescu
Rectangle




