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1 НОВОСТИ  
  ИНОВАЦИИ В СГРАДНАТА ТЕХНИКА
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RAUTHERM SPEED – БЪРЗА СИСТЕМА С ЕДИН 
МОНТАЖНИК

RAUTHERM SPEED - е новата генерация на лъчистото водно отопление с лесна и бърза концепция за закрепване чрез залепване.

  90% по-малки 
 обеми при транспорт

  До 30 % 

  по-гъвкава тръба

До 30 % 

по-бързо полагане

Намалени складови площи благодарение на новото RAUTHERM 
SPEED plus покритие (дебелина 3 мм)

Благодарение на новата обвивка на тръбата

С новата бърза система с един  монтажник, осъществете 3 вместо 2 
инсталации в еднофамилни къщи.

* В сравнение с обикновените инсталации с лъчисто водно отопление.
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СТАЕН РЕГУЛАТОР

Дали ново строителство или саниране: иновативният регулатор на стайна температура Nea Smart дава възможност за мобилен достъп през Интернет. 
Възможно е да се управлява дистанционно или чрез кабел.

  Управление чрез смартфон,  
 когато сте на път

  До 20% 

 спестяване на енергия 

  Без замърсяване 
 без зацапване

Пълен контрол и достъп по всяко време и от всяко място. 

Без презареждане поради интелигентно и прецизно управление. 

При варианта с дистанционно управление отпадат строителните 
работи при окабеляването.
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RAUTOOL A-LIGHT2 KOMBI

 
 Само 1 инструмент 

 за разширяване 
 и пресоване

 
 Лесна смяна 

 на разширителните 
 глави.

По-малко инструменти на строителнага площадка - инструмент „2 в 
1“ за размери от 16 до 40 mm.

Байонетното заключване оптимира смяната на разширителните 
глави. 

RAUTOOL A-light2 Kombi прави възможно 
бързото свързване на тръбите само с 
един инструмент.

  Без 

 настройване. 

Благодарение на тристепенните пресоващи челюсти не е 
необходимо преоборудване за размери 16, 20 и 25 mm.
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RAUTITAN - ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА И 
ОТОПЛЕНИЕ. 

25 години опит: иновативни компоненти допълват доказаната система. 

Фитинги Mepla-Fix 16  
RAUTITAN RX
По-сигурно и бързо свързване без 
инструмент - подходящо за преход 
към Geberit Mepla-Fix. 

REHAU санитарна кутия
Подходяща при монтаж при сухо 
и мокро полагане, предварително 
конфекционирани и изолирани 
кутии с RAUTITAN и RAUPIANO PLUS 
- за точен до милиметър монтаж и 
до 70 %  по-бърза инсталация. 

Тръби RAUTITAN stabil и flex 
Размери 16 - 32 мм се доставят 
заводски предварително 
изолирани - за по-кратко 
монтажно време. 

Дъга - тройник RAUTITAN RX
По-добра хигиена при планирано 
по-рядко използвани точки на 
преминаване, чрез хидравлично 
оптимиран вътрешен контур  - без 
нужда от поддържка поради липса 
на подвижни части. 

Тройник с външна резба с 
преход RAUTITAN RX
100 % гъвкавост - осъществявате 
връзки в различни посоки при 
арматури под мазилка.

Присъединителен плок към 
отоплително тяло с RAUTITAN
По-дълга извивка на тръбите и 
оптимирана и улеснена връзка 
на отоплителните тела откъм 
стената - топлоизолиране до 100 
%  според EnEV.
.Къси стенни колена с преход 

RAUTITAN RX
за 100 % гъвкавост при различни 
видове стенни монтажи на 
извитата инсталация за питейна 
вода - с впечатляващи Zeta - 
стойности. 

Отоплителен колектор от 
благородна стомана
Колектор от висококачествена 
благодорна стомана - особено 
компактен чрез редуцираните 
изходни отстояния. 
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RAUGEO ЗЕМНИ СОНДИ

За максимална сигурност, REHAU Ви предлага новите RAUGEO PE-Xa сонди, първите 
земни сонди от високорезистентен омрежен полиетилен без заваряване на петата. 

Чрез новия неравен външен слой, тръбата перфектно се свързва със засипващия 
материал. 

Най-сигурната сонда на пазара!

  Уникална сигурност

 на продукта!

  100 %  
 oптимална ефективност  

10 години гаранция.

Максимална ефективност дори при ниска пропускливост на вода.

Без заваряване на петата
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РЕГУЛИРАЩА СИСТЕМА RAUMATIC HC BUS
КОМФОРТНА И ОРИЕНТИРАНА КЪМ БЪДЕЩЕТО

С продължаващото развитие на техниката за регулиране на системите 
за лъчисто отопление / охлаждане е реализирано комфортно и 
ориентирано към бъдещето управление. Системата за управление 
на REHAU - RAUMATIC HC BUS e бус базирана регулираща система. 
Всички компоненти в рамките на една система са свързани с един 
управляващ кабел – система с мрежова шина – така и при големи 
инсталации окабеляването остава малко. С помощта на уеб карта 
цялата инсталация за отопление и охлаждане може да се регулира и по 
интернет.

Описание на системата
 - Регулиращата система на REHUA RAHC BUS се използва за управление 
и регулиране на системите за лъчисто отоление и охлаждане в сгради.

 - При това може да изпълнява следните задачи:
 - Активиране на режимите отопление и охлаждане
 - Регулиране на входящата температура
 - Сигнал за отоплителния и охладителния агрегат
 - Регулиране на стайните температури
 - Управление на обезвлажнител и конвектори

 - лесно обслужване
 - интелигентно превключване между отопление и охлаждане - 
 - използва се при подово, стенно, таванно отопление / охлаждане и 
темпериране на бетона

 - гъвкаво разширяване
 - до 500 стайни регулатора HC BUS Room Units на инсталация
 - достъп през интернет чрез допълнителна Webcard 

HC BUS мениджър
HC BUS мениджърът е централната регулираща и управляваща 
единица на системата. Той поема регулирането на входящата 
температура (и), на стайните температури, както и управлението на 
обезвлажнител и/или конвектори.

HC BUS Room Unit
HC BUS Room Unit е инсталирания в помещенията стаен регулатор с 
датчик за стайна температура и влажност. 
Чрез копчето за обслужване и осветения дисплей потребителят може 
да промени зададената в момента стайна температура. Копчето за 
управление позволява промяна на степента на комфорт „нормална” и 
„намалена”, както и упраление на един конвектор.

НО
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ПОВЪРХНОСТНО ТЕМПЕРИРАНЕ НА БЕТОНА 
ЛЕСНО, ИНДИВИДУАЛНО И ГЪВКАВО 

Развитието на темперирането на бетона ВКТ до едно по-бързо 
реагиращо повърхностно темпериране оВКТ дава възможност за 
по-високо и по-бързо адаптиране на мощността, тъй като тръбите се 
полагат между повърхността на тавана и долната армировка на плоча. 
При съобразяване с монтажните линии на сухите стенни елементи 
са възможни гъвкави концепции за офисни помещения. От тук могат 
да се рализират и решения със стайни регулатори, което ще намали 
изискванията към вентилацията за отопление и охлаждане.

Описание на системата
Стоманена носеща мрежа с дебелина 3 мм
 - за различни модули (до 196 различни размери)
 - за закрепване на тръбите RAUTHERM S  

Интегрирани дистанционери в оВКТ модулите
 - за прецизно позициониране на модулите близо до повърхността
 - бетонови дистанционери при видим бетон и дистанционер от РЕ

 RAUTHERM S 14x1,5
 - стъпка на полагане 7,5 или 15 
 - на двоен менадър за равномерен температурен профил
 - стъпка 7,5 за по-висока мощност.
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 - висока охладителна мощност до 92 W/m²
 - по-бързо реагираща система
 - пожароустойчивост: REI120 по DIN EN 13501-2
 - с бетонови дистанционери при видим бетон
 - различни модули, съгласно обекта гъвкаво свързване
 - големи отоплителни/охладителни кръгове с малки съпротивления с 
RAUTHERM S 14 x 1,5

 - REHAU техника за свързване с пресоващ пръстен
 - възможна е комбинация между повърхностно темпериране и 
класическо темпериране на бетона
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АКУСТИЧНИ ТАВАННИ ЕЛЕМЕНТИ
ИНТЕЛИГЕНТНО АБСОРБИРАНЕ НА ШУМА: ТЕМПЕРИРАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕТО 
С ВКЛЮЧЕН ДИЗАЙН

За оптимална акустика в помещението REHAU разчита на решение 
с нови акустични таванни елементи.
Описание на системата на РЕХАУ акустични таванни елементи:
 - основата на REHAU акустичните таванни елелменти са серийно 
произведени гипскартонени плочи по DIN 18180 / DIN EN 520 респ. DIN 
EN 14190 със или без интегриран графит

 - таванните елементи се състоят от две залепени една за друга 
гипскартонени плочи на дупки, при които отворите съвпадат точно една 
върху друга

 - в гипскартонените плочи има фрезовани линии, в които е вградена 
вече доказаната тръба RAUTHERM S 10x1,1 бяла на цвят

 - от задната страна на плочата е каширано черно акустично фолио
Три вида отвори:
 - 6/18R (на равни разстояние кръгли, диаметър 6 mm)
 - 8/18R (на равни разстояние кръгли, диаметър 8 mm)
 - 8/18Q на равни разстояние квадратни, диаметър 8 mm)

Три размера (B x L x H):
 - 1.188 mm x 1.998 mm x 20 mm (2,37m²)
 - 1.188 mm x 1.332 mm x 20 mm (1,58m²)
 - 1.188 mm x 666 mm x 20 mm (0,79m²)

Термични неактивни елементи:
 - 1.188 mm x 1.998 mm x 20 mm (2,37m²)
 - за акустични таванни елементи и високо ефективни акустични таванни 
елементи

 - налични са всичките три вида отвори

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

Акустика и темпериране от най-високо ниво:
 - подходящи за отопление и охлаждане
 - висока степен на поглъщане на шума 0,45 – 0,80 (в зависимост от 
вида на отворите), доказан от реномирани изпитателни институти

 - висока охлаждаща мощност 58 - 75 W/m² при VL/RL/RT 15/17/26°C
 - кратко време за реакция
 - добра съвместимост със съоръжения за частична и пълна 
климатизация

Атрактивни форми:
 - визуално атрактивен изглед на тавана, без фуги
 - гъвкави форми на полагане с 3 различни растера на отворите
 - лесна интеграция на елементи за вентилация, осветление и озвучаване

Оптимално време за полагане:
 - лесен и бърз монтаж със стандартни техники за обработка
 - висока якост на таванните елементи и лесно фиксиране с 
предварително пробити отвори за закрепване

 - три различни размери за различни ситуации на помещенията 
 - време за монтаж, вкл. и на свързващите тръби само около 50-60 мин/м2 

НО
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RAUPIANO PLUS – ТИХО ОТВЕЖДАНЕ НА ВОДИТЕ

1 КОМПАКТНО, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОМБИНИРАНЕ И 
УНИВЕРСАЛНО
Обхватната програма от тръби, фасонни  части и принадлежности е 
приложима от еднофамилни къщи до големи обекти. Всички размери от 
DN 40 до DN 200 се комбинират с обичайните HT- и KG- системи.
Хидравличното отвеждане на водите е идентично, което улеснява 
проектирането. RAUPIANO PLUS е подходящо за отвеждане на тежки 
води, полагане в земята и разводки за централна прахосмукачка. Също 
се прилага за вътрешно отвеждане на дъждовни води. 

2 ЗДРАВИНА И СИГУРНОСТ
Високата устойчивост против огъване прави тръбите здрави при 
транспорт, складиране и монтаж. Тя улеснява монтажа и намалява 
загубите в сравнение с монтираните под прав ъгъл тръби. Също и 
полагането в земята става безпроблемно поради изключителната 
здравина.

3 УСТОЙЧИВОСТ НА СТУД
Впечатляващата удароустойчивост при студ постига най-високи 
показатели на годност на строителната площадка при ниски 
температури. Устойчивостта на удар до -10 град С е доказана от SKZ 
Wuerzburg (изпитана според DIN 1451/1411).

4 ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ
Използваният материал се отличава с висока химическа устойчивост при 
ph - стойности от 2 до 12. Нито оцет нито сода могат да причинят щети 
на тръбите. 

5 СТАБИЛНО И ФУНКЦИОНАЛНО
Изключително гладката и устойчива на износване вътрешна повърхност 
на тръбите намалява отлаганията. Специалното покритие повишава 
проводимостта на тръбната система. Складирането на открито е 
възможно в рамките на 2 години. Външният вид е гарант за качеството. 

Компактно, с възможност за 
комбиниране и универсално

Здравина и сигурност

Устойчивост на студ Химическа устойчивост

Устойчивост на студ

1

3

5

2

4

Гладка и устойчива на  
износване вътрешна 
повърхност от PP

Среден слой с най-висока здравина 
от минерално подсилен PP

Устойчив срещу удар 
външен слой от PP

  Укрепване с патентовано 
шумоизолиращо закрепване от 
REHAU

 Страндартно укрепване 

Нормативно изискване според 
 ÖNORM B 8115-2

Повишена шумозащита според 
ÖNORM B 8115-2

Максимално изискване според 
VDI - указание 4100:2007 
(жилищни сгради)

Резултати от измерването в сутеренен етаж, зад стената на инсталацията (източник: Фрауенхофер Институт за строителна физика, Щутгард, Доклад от изпитването 

P-BA 6/2009)

Обем на потока

Ни
во

 н
а 

ш
ум
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ат
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ар
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то
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За  обединяване  кръговете на сондите при почти всички 
размери, REHAU предлага разпределителни колектори RAUGEO 
CLICK, като едновременно с това и система с окомплектоващи 
се компоненти,   предварително  монтирани в завода .
Модулната Click - концепция дава възможност за максимална гъвкавост в логистиката и на строителната 
площадка. Цялостният монтаж на колекторите се постига почти без инструменти за няколко минути. 

Висококачествени материали, както и подобрената конструкция осигуряват сигурност при монтажа и 
дългосрочна употреба.

 - Предимства:
 - CLICK ДОПЪЛВАНЕ:  
Гъвкава, модулна, цялостна система

 - CLICK ЗАКРЕПВАНЕ:  
Монтаж на колекторите с едно завъртане на ръката

 - CLICK СВЪРЗВАНЕ:  
По-бързо свързване на кръговете на сондите

 - CLICK ЗАПАЗВАНЕ:  
Сигурност при монтажа и дългосрочна употреба  

 - CLICK ОСИГУРЯВАНЕ ПРОТИЧАНЕТО:  
Голям вътрешен диаметър - минимална загуба на 
налягане. 

 - CLICK ЗА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ВСИЧКО:  
Универсално приложими при всеки начин на 
добиване на топлина от земята, посредством тръбни 
разводки от РЕ и РЕ-Ха, при размери от d20 до d50.

RAUGEO CLICK: колектори: Иновацията в техниката на 

 Иновация в техниката 

 на разпределителните 

 колектори 

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ КОЛЕКТОРИ RAUGEO CLICK

Система с окомплектоващи се компоненти:
Системата на окомплектоващите се компоненти се състои по същество 
от три сета: основен, който е необходим за всеки разпределителен 
колектор, разширителен сет за разширение на колектора с по един 
допълнителен кръг, както сет за свързване на кръговете. В комбинация 
със следващия сет, напр. допълнителни стенни укрепители или 
сферични кранове за свързване към основната линия, е възможно да 
се монтира всеки вариант на колектор за по-кратко време. С това става 
възможно също да се съхранява по-малка складова наличност с висока 
пригодност спрямо всяко специфично изискване на строителния обект.

Предварително монтирани колектори:
RAUGEO CLICK колекторът е цялостно предварително монтиран и изпитан 
на налягане още в завода, при изпълнения от 2 до 12 извода. 

Принадлежности: 
Присъединителните комплекти за свързване на РЕ и РЕ-Х-тръби от 
d20 до d50 и принадлежности, като термоманометър довършват 
портфолиото на системата. 

НО
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