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• RAILJET - system ścienny i sufitowy

Budowa

Railjet jest systemem mokrym i nadaje się do montażu w tynku. 
Głównymi elementami jest rura wielowarstwowa Purmo PE-RT/
Al/PE-RT 14x2 mm oraz plastikowa listwa z uchwytami łączona 
na zatrzask. System mocuje się na surowej ścianie lub suficie za 
pomocą kołków i pokrywa 3 cm warstwą tynku z zatopioną tkaniną 
zbrojącą (np. Knauf GITEX). W systemie nie ma izolacji pod rurami, 
aby warstwa tynku była możliwie najlepiej zespolona ze ścianą lub 
sufitem. Zapewnia to większą trwałość powierzchni grzewczej. Dzięki 
temu nie ma również potrzeby stosowania taśm dylatacyjnych 
lub pozostawiania szczelin dylatacyjnych przeznaczonych do 
wypełnienia silikonem (inaczej niż w systemie suchym).

Wydajność ogrzewania ściennego jest zbliżona, a niekiedy nawet 
większa niż ogrzewania podłogowego. Wynika to z małej grubości 
tynku w stosunku do grubości jastrychu oraz wyższej temperatury 
powierzchni grzewczej (podłoga max. 29 °C, ściana 35 °C).

Rury układa się w formie meandra (zazwyczaj poziomo) zasilaniem 
od dołu, wciskając ją w zaczepy na listwie Railjet. Taki układ sprzyja 
późniejszemu odpowietrzeniu obiegów. Zaleca się dodatkowe 
mocowanie rury na łukach pojedynczymi uchwytami. Standardowy 
rozstaw rur wynosi 100 lub 150 mm. Przyłącza do rozdzielacza 
należy prowadzić w otulinie, np. z pianki PE. Najbardziej polecana 
rura to PE-RT/Al/PE-RT 14x2 mm, PexPenta 14x2 mm - max 80 mb. 
Inne dostępne: PE-RT/Al/PE-RT 16x2 - max 100 mb.

Wysokość ściany do jakiej układa się rury powinna zawierać się 
pomiędzy 2,2-2,5 m przy wyższych pomieszczeniach. Należy 
pamiętać, że wysokość znacząco wpływa na opory przepływu, zatem 
większe wysokości pociągną za sobą koszty związane z większą 
pompą!

Zastosowanie

System Railjet znajduje zastosowanie np. w budynkach zabytkowych, 
gdzie nie można zainstalować ogrzewania podłogowego z  powodu 
cennych posadzek, w pomieszczeniach, gdzie podgrzewanie 
innych powierzchni byłoby szkodliwe, ale również w przypadku, 
gdy ogrzewanie podłogowe nie jest w stanie samo pokryć 
zapotrzebowania na ciepło. W dzisiejszym budownictwie jest ono 
stosowane jako indywidualne ogrzewanie pomieszczenia.

Ogrzewanie ścienne Purmo może być montowane zarówno na 
ścianach wewnętrznych jak i  zewnętrznych. Ogrzewanie ścienne 
na ścianach zewnętrznych wymaga ułożenia izolacji termicznej po 
zewnętrznej stronie.

SYSTEM ŚCIENNY I SUFITOWY

Railjet budowa systemu

Rura do systemu railjet: np. PE-RT/AL/PE-RT 14x2 mm

Listwa do sysyemu railjet

OGRZEWANIE PŁASZCYZNOWE
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SYSTEM ŚCIENNY I SUFITOWY

zdjęcie opis wymiar
[mm]

kod 
zamówienia

ilość 
w dostawie jedn. cena

[PLN]
grupa

dostaw

Railjet 
- listwa do montażu rury łączona na zatrzask 
dla rur 14-17

200x40 FA9IP08114170000 100 szt. 2,13   A

Uchwyt do rur 
pojedynczy z tworzywa

Uchwyt do rur 
podwójny z tworzywa

8x90

9x90

FAZTA00FB53085P0

FAZTA00FB53086P0

50 

50 

szt. 

szt.

1,06  

 
1,28      

A

A

Prowadnica rury 
przy rozdzielaczu - kolanko

14-17
20

FBWAMPP017014000
FBWAMPP020018000

1 szt.
5,20   
7,90       

A
B

Akcesoria:
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