
HYDRAULIC

Absoluut warmtecomfort

Het principe van vloerverwarming is eenvoudig. Een netwerk van buizen wordt in uw vloer 
gelegd. Door deze buizen stroomt het water dat uw vloer verwarmt of afkoelt. De warmte of koelte 
die uw vloer uitstraalt, is door de grote oppervlakte uiterst comfortabel. Giacoklima Floor is een 
volledig systeem van collector tot buizen over de kamerthermostaat. Met Giacoklima Floor kan 
de gewenste temperatuur zeer precies worden ingesteld voor uw comfort in elke afzonderlijke 
kamer.

De warmte straalt, en u ook!

Het grote voordeel van het vloerverwarmingssysteem ligt in de warmtestraling; een zachte  
warmte wordt gelijkmatig verdeeld over het vertrek. In tegenstelling tot een radiator die een 
zeer sterke warmte afgeeft via een klein oppervlak, werkt de stralingswarmte bij een lagere 
temperatuur om hetzelfde welbehagen te bieden als wanneer u in de zon zit… het is overal 
aangenaam!

Perfecte hygiëne

Het mooie aan stralingswarmte is dat het geen luchtstromingen veroorzaakt. Terwijl een 
klassieke radiator werkt met convectie, die gebruik maakt van de luchtstromingen om de warmte te 
verspreiden, verspreidt de stralingswarmte van de vloerverwarming zich rustig over de hele 
oppervlakte van uw vertrek, zonder luchtturbulentie te veroorzaken.

Voor de hygiëne is de stabiliteit van de lucht zeer belangrijk:
• Er is er geen beweging van stof en microben,...
• De luchtvochtigheid blijft behouden, wat een voorwaarde is voor het comfort en welbehagen.

Ten slotte vereenvoudigt vloerverwarming ook het onderhoud, want met radiatoren verdwijnen nu 
ook de voornaamste stofnesten…

Vloerverwarming GIACOMINI
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HYDRAULIC

FLOOR System 50/75

Vloerverwarming te plaatsen op voorgevormde mat

Concept
Het systeem 50 of 75 behoort tot de eenvoudigste die in de handel verkrijgbaar zijn… en 
waarschijnlijk ook tot de best presterende. Het bestaat uit een voorgevormde isolerende 
mat met noppen, waar de buizen gemakkelijk tussen gelegd kunnen worden. Deze laag wordt 
dan afgedekt met de dekvloer. Dit uiterst eenvoudige systeem biedt een opmerkelijke betrouw- 
baarheid en razendsnelle plaatsing.

Bijzonderheden
Isolerende noppenmat:
De vorm van de noppen is speciaal bestudeerd
• om de bevestiging van de buizen te vergemakkelijken. De noppen zijn voorzien van dwars-

verbindingen om ongewenste verschuivingen van de buizen te voorkomen (systeem 50).
• om de buizen op halve hoogte van de noppen te houden, zodat de dekvloer perfect om de

hele buis aansluit en het warmterendement verhoogt.

Gemakkelijke en snelle plaatsing:
• De taak van de installateur wordt verlicht door de uiterst soepele Pb-buis van GIACOMINI, de

haspel en het systeem 50/75. Één persoon kan in zijn eentje het hele systeem plaatsen!

Bescherming tegen vochtindringing:
• Het isolatiepaneel is voorzien van een dampscherm en wordt op deze manier beschermd tegen

indringend vocht.
• De panelen worden zo met elkaar verbonden dat dit dampscherm efficiënt blijft.

Voordelen
De voordelen van vloerverwarming:
• Ongeëvenaard comfort
• Energiebesparing
• Geen plaatsverlies
• Beperkt de circulatie van stof
• Vermijdt vervuiling van de muren

De voordelen van Systeem 50/75:
• Gemakkelijke en betrouwbare plaatsing
• Snelle plaatsing (het hele systeem kan door één persoon gelegd worden)
• De buizen liggen goed vast tussen de noppen en maken optimaal contact met de dekvloer
• Kan werken in warme of koude modus
• Systeem met een uitstekend rendement
• Isolatie en bevestiging van de buizen in één
• Kwaliteit van de plaatsing verzekerd

Systeem 75:
Isolatie H 30/60mm
Afstand tussen de noppen: 7,5cm
Hoogte dekvloer: ≥70mm
Verstevigingsnet: indien noodzakelijk

Systeem 50:
Isolatie H 10/32mm
Afstand tussen de noppen: 5cm
Hoogte dekvloer: ≥70mm
Verstevigingsnet: indien noodzakelijk
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HYDRAULIC

R553D
CODE L O J

R553D/2 4/4’’ x 18AA R553Y002 2 98 - 123
R553D/2 5/4’’ x 18AA R553Y022 2 98 - 123
R553D/3 4/4’’ x 18AA R553Y003 3 148 - 173
R553D/3 5/4’’ x 18AA R553Y023 3 148 - 173
R553D/4 4/4’’ x 18AA R553Y004 4 198 100 223
R553D/4 5/4’’ x 18AA R553Y024 4 198 100 223
R553D/5 4/4’’ x 18AA R553Y005 5 248 150 273
R553D/5 5/4’’ x 18AA R553Y025 5 248 150 273
R553D/6 4/4’’ x 18AA R553Y006 6 298 200 323
R553D/6 5/4’’ x 18AA R553Y026 6 298 200 323
R553D/7 4/4’’ x 18AA R553Y007 7 348 250 373
R553D/7 5/4’’ x 18AA R553Y027 7 348 250 373
R553D/8 4/4’’ x 18AA R553Y008 8 398 300 423
R553D/8 5/4’’ x 18AA R553Y028 8 398 300 423
R553D/9 4/4’’ x 18AA R553Y009 9 448 350 473
R553D/9 5/4’’ x 18AA R553Y029 9 448 350 473
R553D/10 4/4’’ x 18AA R553Y010 10 498 400 523
R553D/10 5/4’’ x 18AA R553Y030 10 498 400 523
R553D/11 4/4’’ x 18AA R553Y011 11 598 450 573
R553D/11 5/4’’ x 18AA R553Y031 11 598 450 573
R553D/12 4/4’’ x 18AA R553Y012 12 598 500 623
R553D/12 5/4’’ x 18AA R553Y032 12 598 500 623

R553D 4/4’’ x 18AA R553D 5/4’’ x 18AA
GxB 4/4’’ x 18AA 5/4’’ x 18AA
I 50 50
C 24 24
D1 66 75
D2 96/101 110/115
E 213 213
M 50 50
N 73 73
X 108 108
H 297 297
CODE R553Y002/R553Y012 R553Y022/R553Y032

Aantal uitgangen

Omschrijving 

De voorgemonteerde verdelerunit R553D wordt toegepast voor de aansluiting van 2 tot 12 kringen 
in vloerverwarmingsinstallaties, éénpijp- en tweepijpsystemen en voor zonesturingen en bestaat 
uit:

• 1 aanvoerverdeler R553S met geïntegreerde bedienings- en regelventielen en geheugen-
schroef uitgerust met één ingebouwd bedienings- en regelventiel per kring, afgeschermd aan de
bovenzijde door middel van een rood kunststof beschermdopje. Dit ventiel maakt een haarfijne 
voorinstelling mogelijk om elke kring individueel hydraulisch te regelen en eventueel af te sluiten. 
Ieder regelventiel is bovendien uitgerust met een blokkeerring (mechanisch geheugen) die toelaat 
de oorspronkelijke instelling van het ventiel terug te vinden, wanneer het ventiel werd afgesloten 
en nadien opnieuw wordt geopend.

• 1 terugvoerverdeler R553V uitgerust met één ingebouwd thermostatiseerbaar ventiel per kring.
Dit ventiel kan manueel bediend worden, maar kan eveneens uitgerust worden met het thermosta-
tisch regelelement R463 (voeler en bediening op afstand) of met de elektroventielen R473 (normaal
gesloten) en R478 (normaal open).

Voorgemonteerde verdelerunits R553D

Afmetingen (mm)
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HYDRAULIC

K369

R872D

K369
mm 8
mm 150

CODE K369Y021

R872D
m 2

CODE R872DY001

Voorinstelling van de aanvoerverdeler R553S 

De voorinstelling van de aanvoerverdeler R553S gebeurt door gebruik te maken van de instelsleu-
tel R558Y001 die aan het ene uiteinde is uitgerust met een schroevendraaier en aan het andere 
uiteinde met een zeskant-sleutel 5mm.
Uitgaande van een vooropgesteld debiet en een gewenste drukval wordt de Kv-waarde berekend 
en vervolgens  wordt de positie van de voorinstelling van het ventiel in de aanvoerverdeler R553S 
bepaald.
De voorinstelling gebeurt door eerst het rood kunststof beschermdopje op de bovenzijde van de 
verdeler te verwijderen en de blokkeerring volledig open te draaien met de schroevendraaier. Na-
dien met de zeskantsleutel 5mm het ventiel in de aanvoerverdeler volledig sluiten en daarna het 
gewenste aantal omwentelingen opnieuw openen. Tot slot met de schroevendraaier de blokkeer-
ring aandraaien tot tegen het ventiel en het rood kunststof beschermdopje terugplaatsen.

Omschrijving 

In een vloersysteem (verwarming en/of koeling) moet men steeds een «zwevende vloerstructuur» 
voorzien. Hiervoor wordt tegen alle opstaande bouwdelen zoals muren, kolommen, aflopen,… een 
randisolatie aangebracht die zich, zonder onderbreking, uitstrekt over de volledige omtrek van het 
lokaal (dus ook in de deuropeningen) en die moet reiken tot aan de bovenzijde van de vloerbedek-
king. De randisolatie vangt zo de spanning op die ontstaat tussen het vloerplateau en de opstaande 
bouwdelen wanneer bij opwarming van het vloerverwarmingssysteem de chape en de dekvloer 
opwarmen en uitzetten. Hierdoor worden scheurvorming en barsten voorkomen. Bovendien re-
duceert de randisolatie de warmtegeleiding naar de wanden toe en vermindert ze de overdracht 
van geluid tussen vloer en wanden. De randisolatie K369 kan eveneens toegepast worden in de 
«uitzetvoegen» van een vloersysteem.

De randisolatie K369 is vervaardigd uit polyethyleen, is 8mm dik en heeft een totale hoogte van 
15cm waarbij bovenaan reeds 5 stroken van 1cm zijn voorgesneden. De randisolatie K369 is aan 
één zijkant zelfklevend uitgevoerd (voor het hechten aan de opstaande bouwdelen), terwijl op de 
andere zijkant een transparante kunststof folie (vrije lengte 14cm) is aangebracht die op de bo-
venzijde van de isolatiepanelen wordt gelegd. Op deze manier vermijdt men dat bij het storten van 
de chape tussen randisolatie en isolatiepaneel chape kan doordringen. Dit zou aanleiding kunnen 
geven tot koudebruggen en temperatuurverschillen in de vloer waarbij op termijn zelfs scheurvor-
ming zou kunnen optreden.

Om het plaatsen van de randisolatie in de deuropeningen te vereenvoudigen bestaat de steun 
R872D (lengte 2m) die door middel van een kleefband, die zich op de onderzijde van de steun 
bevindt, wordt vastgekleefd op de draagvloer of egalisatielaag in de deuropening. Bovenaan in de 
steun zijn uitsparingen voorzien die toelaten om de kunststof leidingen van het vloersysteem door 
de deuropening te voeren.

Montage 

De onderzijde van de randisolatie wordt op de draagvloer of de egalisatielaag geplaatst (gelijk met 
de onderzijde van de isolatiepanelen) en wordt met de zelfklevende zijde vastgemaakt aan alle 
opstaande bouwdelen. De transparante kunststoffolie die zich aan de andere kant bevindt wordt 
zo naar de binnenzijde van het lokaal gericht en de voorgesneden stroken van 1cm bevinden zich 
bovenaan.

De isolatiepanelen worden tegen de randisolatie gedrukt en de transparante kunststoffolie wordt 
op de bovenzijde van het isolatiepaneel gelegd. Vervolgens worden de kunststofleidingen van het 
vloersysteem gelegd en onder druk getest. Na het aanbrengen van de chape en de vloerbedekking 
wordt de randisolatie op maat gesneden. De voeg die dan overblijft, wordt ter bescherming tegen 
vocht- en vuilindringing opgevuld met een elastisch materiaal.

Randisolatie en steun K369 + R872D

Dikte
Totale hoogte

Lengte

Voorgemonteerde verdelerunits R553D
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HYDRAULIC

K376
l 10

CODE K376Y500

Omschrijving 

Het toevoegingsmiddel K376 is een geconcentreerde oplossing die de vloeibaarheid van 
cementlagen of chapes aanzienlijk verhoogt en hierdoor bijzonder geschikt is voor toepassingen 
in vloersystemen. Door toevoeging van het middel wordt de chape vloeibaarder zodat ze beter 
bewerkbaar is en beter aansluit rond de kunststof leidingen en de isolatiepanelen (zelfs zonder 
trillen).

Op deze manier vermijdt men de vorming van luchtbellen die het rendement van de vloer- 
verwarming/vloerkoeling aanzienlijk verminderen. Het toevoegen van het middel verhoogt dus 
enerzijds de thermische geleidbaarheid van de chape terwijl anderzijds ook de ondoordring- 
baarheid of ondoorlaatbaarheid van de chape toeneemt. Bovendien kan de hoeveelheid water 
die nodig is bij het aanmaken van de chape met 20% verminderd worden, zodat de droogtijd 
aanzienlijk korter wordt en de inkrimping van de chapelaag tijdens het drogen verkleint.

Het K376 bevat geen bestanddelen die schadelijk zijn voor beton, metalen en kunststoffen en 
beïnvloedt de eigenschappen van beton niet, ook niet na lange tijd.

Door de witte kleur en specifieke eigenschappen kan het toevoegingsmiddel gebruikt worden in elk 
type cementlaag en voor elke type vloerbedekking, inclusief natuursteen.

Dosering 

Het toevoegingsmiddel kan bij het aanmaken van de chape onmiddellijk in de betonmolen 
worden toegevoegd. De dosering bedraagt 1 liter K376 per 100kg cement, of omgerekend 
0,025 liter K376 per vierkante meter vloeroppervlakte en per centimeter chapehoogte.

Verpakking en voorzorgsmaatregelen 

Het toevoegingsmiddel K376 wordt verpakt in kunststof bussen van 10 liter. Het product mag niet 
blootgesteld worden aan temperaturen beneden 0°C. Indien dit toch gebeurt, dient het product 
gemengd en eventueel lichtjes opgewarmd te worden alvorens het te gebruiken.
Het product is niet giftig. Elk contact met de ogen of het innemen van het product dient vermeden 
te worden. Het product steeds buiten bereik van kinderen bewaren en gebruiken!

Toevoegingsmiddel voor chape K376

PS isolatiepanelen met voorgevormde noppen R982

Omschrijving 

De hardschuimpanelen R982 zijn vervaardigd uit geëxpandeerd polystyreen met een dichtheid 
van 25 kg/m³ en worden toegepast in vloersystemen (verwarming en/of koeling) voor de 
beperking van de warmteverliezen naar onderliggende lokalen of naar de grond en ter voorkoming 
van koudebruggen die aanleiding zouden geven tot spanningen en scheuren in de vloer.

In de bovenzijde van de isolatiepanelen zijn noppen uitgespaard voor de bevestiging van kunststof 
leidingen ø16 mm tot ø18 mm, met een verlegafstand of pas die een veelvoud is van 75 mm. 
Deze noppen klemmen de buis stevig vast zodat het gebruik van bijkomende bevestigingsbeugels 
overbodig is.

Op de bovenzijde van de isolatiepanelen is een groen gekleurd polystyrol dampscherm of anti- 
diffusiescherm aangebracht tegen het doordringen van het aanmaakwater van de chape in het 
isolatiemateriaal (zoniet zou het isolatiemateriaal haar isolatie-eigenschappen verliezen).

De isolatiepanelen R982 zijn over de volledige omtrek uitgerust met een verankeringssysteem 
zodat de panelen onderling verankerd zijn en koudebruggen vermeden worden (het is aanbevolen 
om de isolatiepanelen steeds in dambord te leggen voor een maximale sterkte).

Inhoud
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HYDRAULIC

R982Y001

mm 1230 x 780
mm 1200 x 750
m² 0,90
mm 30
mm 30
mm 30
mm 60
mm Ø16 - Ø18
mm

10
m² 9
mm 1270 x 500 x 800
kg 12

PS AE
kg/m³ 25
kPa 200

W/m.K 0,035
m2.K/W 0,86

B1

B1
CODE R982Y001

AFMETINGEN
Totale afmetingen
Bruikbare afmetingen
Bruikbare oppervlakte
Breedte verankeringssysteem
Reële isolatiehoogte
Hoogte noppen
Totale hoogte
Geschikt voor kunststofleidingen
Legafstand kunststofleiding Veelvouden 75
VERPAKKING
Aantal panelen per verpakking
Oppervlakte panelen per verpakking
Afmetingen verpakking
Gewicht verpakking
ISOLATIEMATERIAAL
Materiaal Geëxpandeerd Polystyreen of Polystyrol hardschuim (PS)
Kwaliteit materiaal
Minimale dichtheid
Max. belasting bij 10% vervorming
Warmtegeleidingscoëfficiënt lambda
Warmteweerstand
Geluidsdemping Volgens DIN 18164 - deel 2
Bouwklasse volgens DIN 4102
Brandreactie Klasse 1
PS-SCHERM
Materiaal Geëxtrudeerd Polystyrol warm gelast op de panelen
Dampscherm Volgens DIN 18560
Kleur Groen
Bouwklasse volgens DIN 4102

Silaan vernette PE-Xb leidingen voor lagetempera-
tuursystemen met zuurstofdicht scherm R996T

Omschrijving 

De PE-Xb kunststofleiding met hoge flexibiliteit R996T wordt gebruikt in vloerverwarmings- 
installaties en vloerkoelsystemen met lage temperaturen. Ze is comform met EN ISO 15875 wat 
betreft fysische eigenschappen en afmetingen, en wordt gecontroleerd volgens EN ISO 15875 en 
DIN 16892.

Tijdens de extrusie wordt, overeenkomstig EN ISO 15875 en DIN 4726, een zuurstofdichte EVOH 
mantel aan de buitenzijde van de kunststofleiding aangebracht. De zuurstofdichte mantel vermin-
dert de hoeveelheid zuurstof die via de wand van de kunststofleiding in de installatie terechtkomt 
en vermindert zo eventuele corrosieproblemen. Nadien gebeurt de chemische vernetting op basis 
van silaan bij een temperatuur van 85°C gedurende 6 tot 8 uur.

Tot slot worden de rollen afzonderlijk verpakt in een verpakking die de kunststofbuis beschermt 
tegen zonnestralen en eventuele beschadigingen.

Toevoegingsmiddel voor chape K376

PS isolatiepanelen met voorgevormde noppen R982
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HYDRAULIC

Dtuyau 

d tuyau 

etuyau 

R996T
Y019 Y064 Y049 Y020 Y050

mm 16x2 16x2 18x2 18x2 18x2
mm 16 16 18 18 18
mm 12 12 14 14 14
mm 2 2 2 2 2
m 240 600 100 240 500

% >70 >70 >70 >70 >70
m/mK 1.9 10-4 1.9 10-4 1.9 10-4 1.9 10-4 1.9 10-4

g/cm³ 0.939 0.939 0.939 0.939 0.939
% 520 520 520 520 520

MPa 540 540 540 540 540
W/m.K 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Mpa 31 31 31 31 31

CODE R996TY019 R996TY064 R996TY049 R996TY020 R996TY050
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Afmetingen
Dleiding

dleiding

eleiding

Verpakking
Kleur rood rood rood rood rood
Vernettingsgraad
Lineaire uitzettingscoëff. alpha
Dichtheid
Rek bij breuk
Elasticiteitsmodulus bij 23°C
Warmtegeleidingscoëff. lambda
Trekweerstand

Tbedrijf (°C)
Tijd bij

Tbedrijf (jaar)
Tmax (°C)

Tijd bij
Tmax (jaar)

Tdef (°C)
Tijd bij
Tdef (u)

Klasse 4
Vloerverwarming/koeling

en radiatoren
op lage t°

Gebruiksvoorwaarden

Deze gegevens gelden voor continu gebruik gedurende 50 jaar volgens EN ISO 15875:

Drukverliesdiagram

Uitstekende prestaties in de tijd t.o.v. temperatuur en druk – zeer lange levensduur
Totale ongevoeligheid voor fysieke en elektrochemische corrosie
Kleine lineaire uitzettingscoëfficiënt a
Zeer grote flexibiliteit, zelfs bij grote koude
Beperkte zuurstofdoorlaatbaarheid door de zuurstofdichte mantel
De leiding kan koud geplooid worden zonder gereedschap, rekening houdend met volgende buigstralen:
- Bocht 90° - min. straal = 5 x Dleiding

- Bocht 180° - min. straal = 11 x Dleiding

Goede akoestische isolatie
Lage inwendige weerstand dankzij de gladde wanden, dus minder geluidshinder en afzettingen 
Toepassingen:
- In vloerverwarmings- en vloerkoelsystemen
- Andere toepassingen op aanvraag

De PE-Xb leidingen zijn geschikt voor het transport van water gedurende een periode van 50 jaar 
bij een bedrijfstemperatuur die overeenkomt met de toepassing en een werkdruk van 5 bar. De 
PE-Xb leidingen zijn geschikt voor transport van water gedurende een periode van 50 jaar bij een 
bedrijfstemperatuur van 20°C en bij een werkdruk van 10 bar.

Tbedrijf = bedrijfstemperatuur
Tmax = maximale bedrijfstemperatuur, toegestaan gedurende een korte periode
Tdef = maximale temperatuur bij defect van regelorganen, toegestaan gedurende 100 uur
1 bar = 100 KPa = 10193.7 mmWK

Dleiding

dleiding

e leiding

Q [l/u]
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