Montagehandleiding

Comfort Vite®

mei 2008

1.

Algemeen

Met het Comfort Vite droogbouw voorzet verwarmingssysteem kunt u een volledig vlak of een gedeelte daarvan van verwarming voorzien. De ondergrond kan een houten, een metalen regelwerk
en een massief vlak zijn. Omdat Comfort Vite zelfdragend is kan zij tegen wanden én plafonds
worden gemonteerd.
Hieronder wordt een montagemodel beschreven waarbij Comfort Vite op een massieve wand wordt
gemonteerd. Omdat in dit model een wand geïsoleerd wordt, wordt eerst een regelwerk op de
wand bevestigd.
De handleiding voor montage op een bestaande houten of metalen regelwerk begint bij 5.

2.

Aanbrengen kantlatten

Rondom het vlak dat u van Comfort Vite
wilt voorzien kantlatten aanbrengen ter
dikte van de toe te passen isolatie + 16
mm. (U kunt deze kantlat ook in twee
e
lagen aanbrengen: de 1 ter dikte van de
e
isolatie en de 2 16 mm dik (= dikte Comfort Vite).
Houd rekening met een onderbreking van
de kantlatten voor een eventuele aanvoer- en retourleiding.
De kantlatten vastzetten met slagpluggen,
spijkers of (pluggen en) schroeven afhankelijk van de ondergrond.

3.

Aanbrengen basislatten
De eventuele basislatten hebben minimaal de dikte van de isolatieplaat.
Houd rekening met een bochtruimte van minimaal 10 cm (zie beneden)
De eerste en de laatste basislat plaatsen op een afstand van circa
50 mm gemeten vanaf de zijkant van de later aan te brengen Comfort Vite profielen.
Hiertussen de basislatten plaatsen in overeenstemming met de
breedte van de isolatieplaten (bij Homatherm h.o.h. 60 cm)
Basislatten op dezelfde wijze vastzetten als de kantlatten.
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4.

Aanbrengen isolatieplaten
De isolatieplaten worden tussen het
raamwerk en de basislatten ingeklemd.
De isolatieplaten mogen niet voor de
regels uitkomen in verband met de druk
op de Comfort Vite (zie detail).

5.

Aanbrengen Comfort Vite profielplaat

Begin met het aanbrengen van bovenaf. Zorg dat de tekst "Comfort
Vite" rechtop te lezen is. De flenzen van de profielplaten moeten
elkaar overlappen. De flens van de onderste plaat altijd over de
hogere Comfort Vite plaat. Beide flenzen door-schroeven. Bij het
monteren van de Comfort Vite profielplaat minimaal 12 cm ruimte
houden vanaf de kantlatten links en rechts voor het lussen van de
Planbuis. Aan de boven- en onderzijde bij voorkeur een randvrije
zone aanhouden in verband met plinten en eventuele aanvoer- en
retourleidingen.
Bij montage van de profielplaat tegen bestaande houten of metalen
stijlen bij voorkeur een stijlafstand hart op hart 60 cm aanhouden.
Bij montage van de Comfort Vite
tegen een massieve ondergrond
minimaal elke 50 cm een bevestigingspunt (schroeven of schieten).
Vanzelfsprekend dient de ondergrond vlak en voldoende schroefof nagelvast te zijn.
Als de Comfort Vite platen verlengd moeten worden dan tussen de
kopse kanten van de Comfort Vite minimaal 50 mm ruimte houden
en de profielen zodanig monteren dat de leidingsleuven in elkaars
verlengde komen liggen. .
Let op!
Bij het aanbrengen van de Comfort Vite dient u er voor te zorgen
dat deze vlak gemonteerd wordt. Voorkom dat de plaat bol gaat
staan. Nooit schroeven in het leidingprofiel, alleen door de flenzen.

Houdt in het ontwerp zoveel mogelijk rekening met de standaard verkrijgbare lengtematen van de Comfort Vite profielplaat om onnodig afkorten te voorkomen. De hiernaast staande afmetingen zijn standaard

Warmteplan B.V. - Postbus 20 - NL 6970 AA Brummen
Tel. 0575 - 564805 - Fax 0575 - 564815
E-mail info@warmteplan.nl - Internet: www.warmteplan.nl

Afmeting in mm
804
320
1194
320
2004
320

Blad 3 Montagehandleiding Comfort Vite (mei 2008)

6.

Aanbrengen Planbuis
Begin te leggen vanaf de Distrunit.
Bij voorkeur met de retourleiding van
boven naar beneden de leidingen in de
Comfort Vite klikken.
Leg de bochten kort en rond: buitenwerks groter dan 9 cm en kleiner dan
12 cm.
Bij gebruik van de Distrunit is de maximale leidinglengte per groep 120 meter.
De maximale oppervlakte van Comfort
Vite wordt anders bepaald door het
debiet en de temperaturen.

7.

Aansluiten op de Distrunit
Monteer de Distrunit horizontaal.
Sluit elke planbuisleiding direct aan op de Distrunit of geef
deze een kleur (rood = aanvoer en blauw = retour) en een
nummer per groep (vermeld ook de ruimte ) zodat u de
leidingen en groepen later kunt herkennen.
Zie ook ons installatievoorschrift Distrunit.

8.

Afwerken met gipsvezelplaat

Monteer de warmtegeleidende gipsvezelplaat op de Comfort Vite profielplaat met behulp van gipsvezelplaatschroeven.
De gipsvezelplaten worden volgens bijgaand patroon op de Comfort
Vite geschroefd. Hiervoor zijn 47 schroeven per m² nodig.
De gipsvezelplaat onderling verlijmen en volgens voorschrift fabrikant
Leveringsmogelijkheden Warmteplan:








Comfort Vite profiel
Planbuis 16 x 2 mm
Distrunit en regeling
Kantlat 16 x 45 mm
Speciale warmtegeleidende gipsvezelplaat
Homatherm isolatieplaten
Eventueel Pro Clima dampremmer
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9.













Tips en aanvullende uitleg
Voorkom het afkorten van Comfort Vite. Indien de Comfort Vite plaat toch afgekort wordt deze
afbramen en de leidinguitgangen enigszins met de leidingbocht mee optrompen.
Monteer de retourleiding aan de bovenzijde en de aanvoer aan de onderzijde van en Comfort
Vite wand. Dit levert ca 2 % hoger rendement op.
Het aanbrengen van de profielen en de leidingen van boven naar beneden werkt het snelste.
Als er onverhoopt tijdens het aanbrengen knikken in de leidingen ontstaan (zijn), dan onherroepelijk de leiding ter plekke wegknippen tot een plaats met een recht stuk leiding en vervangen.
De Planbuis kan probleemloos doorgelegd worden met onze bij te leveren koppelingen.
Het goed monteren van de gipsplaat levert een beter contact en daardoor hogere warmteafgifte op.
Werk de Comfort Vite af met een dof materiaal in verband met de stralingsafgifte.
Comfort vite brengt stabiliteit in een wand.
Comfort Vite verhoogt de geluidsisolerende werking van een wand door de extra
2
massa (ca. 6 kg/m ) en het vervangen van een lijnverbinding tussen gipsplaat en stijlen door
een puntverbinding.
Comfort Vite draagt bij aan de brandwerendheid van een wand door het sprinklereffect van
gesprongen leidingen en de gesloten oppervlakte met staalplaat in het hart van een wand.
Op aanvraag kan onze Distrunit worden voorzien van een afsluiter waardoor de leidingen niet
te hoeven worden afgekoppeld voor het vullen.
Door de profielen overlappend te monteren en vervolgens elk afzonderlijk element te aarden,
wordt eventueel opgevangen straling geneutraliseerd. Hiertoe kan een perforatie in de flens
worden gebruikt.

Deze verwerkingsvoorschriften zijn afgestemd op de stand der techniek en kennis ten tijde van het
opstellen. Ook het Comfort Vite produkt wordt blijvend verder ontwikkeld en dientengevolge kunnen de ontwerp- en verwerkingsaanwijzingen veranderen. Vergewis u voor aanvang van het werk
het laatste exemplaar van de handleiding in uw bezit te hebben. Comfort Vite dient door vakmensen te worden geïnstalleerd. Warmteplan is niet aansprakelijk voor onvakkundig en afwijkend gemonteerde Comfort Vite systemen.
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