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4.1 Οροφές ψύξης

4.1.1 Περιγραφή συστήματος

 - Υψηλή ισχύς ψύξης έως 66 W/m²

 - Κατάλληλες για θέρμανση και ψύξη

 - Υψηλός βαθμός κάλυψης με τέσσερα μεγέθη πλακών

 - Ευκολία στο χειρισμό χάρη στη σταθερή πολυστρωματική δομή

 - Εύκολη στερέωση χάρη στο προτρυπημένο ράστερ στερέωσης

 - Σύντομος χρόνος τοποθέτησης χάρη στο προκατασκευασμένο στοιχείο οροφής

4.1.1.1 Στοιχεία του συστήματος

 - Οροφή ψύξης

 - Στοιχείο οροφής 2000 × 1250 × 30 mm/2,5 m²

 - Στοιχείο οροφής 1500 × 1250 × 30 mm/1,88 m²

 - Στοιχείο οροφής 1000 × 1250 × 30 mm/1,25 m²

 - Στοιχείο οροφής 500 × 1250 × 30 mm/0,63 m²

 - Κοχλιωτή σύνδεση δακτυλίου σύσφιγξης 10

 - Ενδιάμεσο εξάρτημα με ρακόρ 10

 - Σταθερός σύνδεσμος 10

 - Πρεσαριστός δακτύλιος 10

 - Πρεσαριστός δακτύλιος 17, 20, 25, 32

 - Σύνδεσμος συστολικός 17–10, 20–10, 25–10, 32–10

 - Ενδιάμεσο εξάρτημα με εξωτερικό σπείρωμα 10–R ½ 

 - Ταφ 17–10–17/20–10–20/25–10–25/32–10–32

 - Κλιπαριστό ημικέλυφος 16/17/20/25/32

4.1.1.2 Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες

 - RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm

 - RAUTHERM S ως συνδετικός σωλήνας:

 - 17 × 2,0 mm

 - 20 × 2,0 mm

 - 25 × 2,3 mm

 - 32 × 2,9 mm

Εικ. 4–1 Οροφή ψύξης σε ξηρή κατασκευή

Εικ. 4–2 Διαθέσιμα μεγέθη πλακών

4.1.1.3 Περιγραφή

Τη βάση της οροφής ψύξης αποτελούν βιομηχανικές γυψοσανίδες κατά το 

DIN 18180/DIN EN 520 με ή χωρίς ενσωματωμένο γραφίτη. Η οροφή ψύξης 

αποτελείται από γυψοσανίδες με φρεζαρισμένες αυλακώσεις και ενσωματωμένους 

σωλήνες RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm σε απόσταση τοποθέτησης 45 mm ως 

διπλός μαίανδρος. Η τοποθετημένη στην πίσω πλευρά μόνωση πολυστυρένιου 

EPS 035 και οι λωρίδες ενίσχυσης από γυψοσανίδα εξασφαλίζουν μια απλή 

συναρμολόγηση. Με τέσσερα στοιχεία οροφής διαφορετικού μεγέθους μπορεί 

να επιτευχθεί ακόμα και σε πολύπλοκους χώρους υψηλός βαθμός κάλυψης με 

ενεργό επιφάνεια ψύξης. Οι ανενεργές περιοχές της ψευδοροφής μπορούν να 

καλυφτούν με συνηθισμένες πλάκες γυψοσανίδας με πάχος πλάκας 15 mm σε 

κατασκευή διπλής κάλυψης. Οι ημικυκλικές λεπτές ακμές HRAK στις παράλλη-

λες προς τις τοποθετημένες λωρίδες ενίσχυσης πλευρές καθιστούν δυνατή την 

απλή κατασκευή της ψευδοροφής.

4.1.1.4 Τομείς εφαρμογής

Η οροφή ψύξης προβλέπεται για την κατασκευή κρεμαστών ψευδοροφών για τη 

χρήση εντός των κτιρίων.

Η οροφή ψύξης ταξινομείται ως προς τη συμπεριφορά στη φωτιά στην κλάση 

B-s1, d0 κατά το DIN EN 13501. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για την κατα-

σκευή οροφών πυρασφάλειας της κατηγορίας αντοχής σε φωτιά F30 έως F90 ή 

ανώτερης! Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της προληπτικής κατασκευαστικής 

πυροπροστασίας ως προς τις εξόδους διαφυγής και κινδύνου!

Τα στοιχεία οροφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οικίες και σε επαγγελμα-

τικούς χώρους, όπως π.χ. σε κτίρια γραφείων ή διοίκησης όπου δεν υπάρχει 

φορτίο υγρασίας. Το σύστημα δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε υγρούς χώρους 

οποιασδήποτε φύσεως, όπως είναι π.χ. επαγγελματικοί υγροί χώροι, σάουνες και 

πισίνες. Εξαίρεση αποτελούν τουαλέτες και χώροι τουαλετών χωρίς ντους, καθώς 

και λουτρά συνηθισμένης οικιακής χρήσης. 
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Μονάδα Οροφή ψύξης

Κανονική απόδοση ψύξης  
κατά το DIN EN 14240 (8 K)1) W/m² 51,7

Κανονική απόδοση ψύξης  
κατά το DIN EN 14240 (10 K)1) W/m² 66,0

Κανονική απόδοση θέρμανσης 
σύμφωνα με το DIN EN 14037 (10 K)1) W/m² 53,3

Κανονική απόδοση θέρμανσης 
σύμφωνα με το DIN EN 14037 (15 K)1) W/m² 82,6

Κατηγορία συμπεριφοράς στη φωτιά  
κατά το DIN EN 13501

– B-s1, d0

Επιφάνεια στοιχείου m² 2,50 1,88 1,25 0,63

Θερμικά ενεργή επιφάνεια στοιχείου m² 2,10 1,60 1,00 0,50

Μήκος2) (μεγάλη πλευρά) mm 2000 1500 1000 500

Πλάτος2) (μικρή πλευρά) mm 1250 1250 1250 1250

Πάχος2) mm 30 30 30 30

Βάρος στοιχείου kg 42,5 32,0 21,0 10,7

Μήκη σωλήνων m 48 37 23 11

Πτώση πίεσης στοιχείου με m = 25 kg/
m²·h

Pa  
(mbar)

17.800 
(178)

8.500 
(85)

2.700 
(27)

415 
(4)

Ψυκτική ισχύς στοιχείου (8 K)3) W 108 83 52 26

Ψυκτική ισχύς στοιχείου (10 K)3) W 138 105 66 33

Θερμαντική στοιχείου (10 K)3) W 112 85 53 27

Θερμαντική στοιχείου (15 K)3) W 173 132 82 41

1 Σύμφωνα με το πρότυπο θέρμανσης/ψύξης, οι τιμές αναφέρονται σε 1 m² ενεργής επιφάνειας
2 Οι αναφερόμενες διαστάσεις και ανοχές  αντιστοιχούν στις απαιτήσεις του DIN EN 520
3 Η ισχύς θέρμανσης/ψύξης αναφερόμενη στη συνολική επιφάνεια του στοιχείου

Ψυκτική ισχύς κατά το DIN EN 14240

Η ψυκτική ισχύς αναφέρεται σε 1 m² ενεργή επιφάνεια ψύξης.
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Μέση θερμοκρασιακή διαφορά ψύξης του νερού ψύξης δC (K)

Ψυκτική ισχύς σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14037

Η θερμαντική ισχύς αναφέρεται σε 1 m² ενεργή επιφάνεια θέρμανσης.
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4.1.2 Συναρμολόγηση

4.1.2.1 Κλιματικές συνθήκες τοποθέτησης

Η πολυετής πείρα έδειξε ότι για την επεξεργασία των γυψοσανίδων οι ευνοϊκότε-

ρες κλιματικές συνθήκες βρίσκονται μεταξύ 40 % και 70 % σχετική υγρασία του 

αέρα και με θερμοκρασία χώρου πάνω από +10 °C.

Οι εργασίες κάλυψης με προϊόντα με βάση τις γυψοσανίδες δεν πρέπει να 

εκτελούνται σε περίπτωση συνεχούς σχετικής υγρασίας του αέρα στο κτίριο πάνω 

από 70 %.

Μετά τη συναρμολόγηση πρέπει να προστατεύονται τα στοιχεία οροφής από 

μεγάλης χρονικής διάρκειας επίδραση της υγρασίας. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο 

εντός των κτιρίων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συναρμολόγησης να 

φροντίζει κανείς για έναν επαρκή αερισμό. Ένα απευθείας φύσημα της εμφανούς 

πλευράς της ψευδοροφής με καυτό ή θερμό αέρα πρέπει να αποφεύγεται. Όταν 

προβλέπεται καυτή άσφαλτος ως υπόστρωμα δαπέδου, οι εργασίες σπατουλαρί-

σματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται, αφού πρώτα κρυώσει το υπόστρωμα 

δαπέδου. Η γρήγορη, απότομη θέρμανση των χώρων το χειμώνα πρέπει να 

αποφεύγεται, επειδή διαφορετικά λόγω των αλλαγών του μήκους μπορούν να 

δημιουργηθούν ρωγμές ή εξογκώματα στην εμφανή πλευρά της ψευδοροφής.

Ιδιαίτερα οι εργασίες υποστρώματος δαπέδου και επιχρίσεως οδηγούν σε σημα-

ντική αύξηση της σχετικής υγρασίας του αέρα και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 

πριν από τις εργασίες ξηρής δόμησης.

4.1.2.2 Αποθήκευση

Η οροφή ψύξης και τα παρελκόμενά της πρέπει να προστατεύονται από την 

επίδραση της υγρασίας. Τα προϊόντα γύψου πρέπει να αποθηκεύονται πάντοτε 

στεγνά. Για την αποφυγή παραμορφώσεων και θραύσης τα στοιχεία οροφής 

πρέπει να αποθηκεύονται σε επίπεδη θέση, π.χ. πάνω σε παλέτες ή πάνω σε 

δοκάρια εναπόθεσης σε απόσταση περίπου 35 cm. Η ακατάλληλη αποθήκευση 

των στοιχείων οροφής, όπως π.χ. η όρθια τοποθέτηση, οδηγεί σε παραμορφώ-

σεις, που μπορεί να εμποδίσουν την άψογη συναρμολόγηση.

Κατά την αποθήκευση των γυψοσανίδων μέσα στο κτίριο πρέπει να ληφθεί 

υπόψη η αντοχή των δαπέδων/οροφών. Είκοσι στοιχεία οροφής στις διαστάσεις 

2.000 x 1.250 mm έχουν ένα βάρος περίπου 850 kg. 

4.1.2.3 Διαδικασία συναρμολόγησης

1. Στερέωση του δικτύου των σωλήνων διανομής στην αδιαμόρφωτη πλάκα 

σκυροδέματος

2. Κατασκευή της υποδομής (σκελετός)

3. Στερέωση των ενεργών στοιχείων οροφής στην υποδομή

4. Σύνδεση των στοιχείων οροφής στους σωλήνες διανομής

5. Ξέπλυμα και εκτέλεση της δοκιμής πίεσης

6. Αν είναι απαραίτητο, πλήρης μόνωση των σωλήνων διανομής και σύνδεσης

7. Συναρμολόγηση των ανενεργών περιοχών της οροφής

8. Σπατουλάρισμα της εμφανούς πλευράς της ψευδοροφής

9. Επεξεργασία της επιφάνειας της εμφανούς πλευράς της ψευδοροφής

Υποδομή (σκελετός)

Η οροφή ψύξης είναι κατάλληλη για συναρμολόγηση πάνω σε μεταλλικές 

υποδομές σύμφωνα με το DIN 18181. Οι υποδομές (σύστημα ανάρτησης της 

ψευδοροφής) με βάση τα μεταλλικά προφίλ μπορούν να κατασκευαστούν σε δύο 

διαφορετικές παραλλαγές:

 - Απευθείας στερεωμένη μεταλλική υποδομή (σκελετός) (βλέπε Εικ. 4–3)

 - Κρεμαστή μεταλλική υποδομή (βλέπε Εικ. 4–4)

Η υποδομή (σκελετός) στον τύπο μεταλλικής υποδομής πρέπει να είναι κατάλ-

ληλη για να παραλάβει το βάρος ανά μονάδα επιφανείας της οροφής ψύξης που 

ανέρχεται περίπου στα 17 kg/m².
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Εικ. 4–3 Απευθείας στερεωμένη μεταλλική υποδομή κατά το DIN 18181 

Επιτοίχιες συνδέσεις βλέπε Εικ. 4–9

Εικ. 4–4 Κρεμαστή μεταλλική υποδομή κατά το DIN 18181 

Επιτοίχιες συνδέσεις βλέπε Εικ. 4–9

Έκδοση υποκατασκευής
Απευθείας στερεωμένη μεταλλική υποδομή 

(βλέπε Εικ. 3-3)

Κρεμαστή μεταλλική υποδομή

(βλέπε Εικ. 3-4)

Εξαρτήματα 
ανάρτησης

a 1000 mm 750 mm

Βασικό προφίλ b εκπίπτει 1000 mm

Φέρον προφίλ c
417 mm  
παράλληλο με τη μεγάλη πλευρά της πλάκας

417 mm 
παράλληλο με τη μεγάλη πλευρά της πλάκας

Πίν. 4-1 Αποστάσεις στήριξης σε μεταλλική υποδοχή για οριζόντιες επιφάνειες και κλίσεις στέγης 10–50°

Για την εκτέλεση της μεταλλικής κατασκευής συνιστάται η χρήση προφίλ CD 

60 × 27 × 0,6 mm

Για τις κρεμαστές κατασκευές οροφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνη-

θισμένα εξαρτήματα ανάρτησης σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18181, όπως 

αναρτήσεις πεταλούδας, σιδηροταινίες με τρύπες ή εγκοπές, ντίζες ανάρτησης 

ή απευθείας αναρτήσεις. Για τη στερέωση αυτών των υποδομών σε συμπαγείς 

οροφές πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα για κάθε περίπτωση χρήσης και 

φορτίου, εγκεκριμένα βύσματα και υλικά στερέωσης. 

Η σύνδεση των μεταλλικών κύριων δοκών και των δοκών στήριξης μεταξύ τους 

πρέπει να γίνεται με τα κατάλληλα εξαρτήματα των κατασκευαστών των προφίλ 

CD. Λεπτομέρειες για την κατασκευή θα βρείτε στα εκάστοτε τεχνικά εγχειρίδια 

των κατασκευαστών των προφίλ CD. 

Τις απαιτήσεις για τους διαφορετικούς τρόπους κατασκευής των υποδομών 

(σκελετών) ως προς τις διαστάσεις των κύριων και φερόντων προφίλ καθώς και 

των επιτρεπτών αποστάσεων στήριξης παρουσιάζει ο Πίν. 4-1.

Τα φέροντα προφίλ της υποδομής πρέπει να είναι πάντοτε παράλληλα προς τις 

τοποθετημένες λωρίδες ενίσχυσης της οροφής ψύξης. Η στερέωση των φερό-

ντων προφίλ επιτρέπεται να γίνει αποκλειστικά πάνω στις λωρίδες γυψοσανίδας 

που είναι τοποθετημένες στην επάνω πλευρά των στοιχείων της οροφής ψύξης. 

Εικ. 4–5 Συναρμολογημένο στοιχείο οροφής

Μεταφορά

Τα στοιχεία οροφής παραδίδονται πάνω σε παλέτες. Στο εργοτάξιο πρέπει να 

μεταφέρονται όρθια ή με κατάλληλα μεταφορικά μέσα.

Πρέπει να αποφεύγεται η μεταφορά των στοιχείων οροφής ψύξης με τη μόνωση 

πολυστυρένιου "προς τα κάτω".

1/3 a

a

a

max. 100 mm

c c c

max. 100 mm

1/3 a
a a

ccc

100 mm
b

b
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Στερέωση των στοιχείων οροφής ψύξης 

Για τη συναρμολόγηση των στοιχείων οροφής είναι σκόπιμη η χρήση ενός μηχα-

νικού ανυψωτήρα σανίδων. Με τη χρήση αυτής της συσκευής, ένα μόνο άτομο 

είναι αρκετό για τη συναρμολόγηση των στοιχείων ψύξης.

Η στερέωση της οροφής ψύξης επιτρέπεται να γίνεται μόνο με στάνταρ βίδες 

ξηρής δόμησης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά στις προβλεπόμενες γι’ αυτόν 

το σκοπό προκατασκευασμένες τρύπες στην εμφανή πλευρά:

 - Μήκος βίδας:  55 mm

 - Διάμετρος:  3,9 mm

 - Τύπος σπειρώματος: Χοντρό σπείρωμα

Χρησιμοποιήστε περίπου 20 βίδες ανά m².

Συνιστάται η χρήση μιας βίδας ξηρής δόμησης με αναστολέα βάθους.

Οι κοχλιωτές συνδέσεις εκτός των προβλεπόμενων σημείων στήριξης μπο-

ρούν να οδηγήσουν σε ζημιά των ενσωματωμένων σωλήνων RAUTHERM S 

10,1 x 1,1 mm. Η συναρμολόγηση των στοιχείων οροφής πραγματοποιείται με 

την εμφανή πλευρά των πλακών προς την πλευρά του χώρου. Η στερέωση των 

στοιχείων οροφής με βίδες ξηρών κατασκευών επιτρέπεται να γίνεται μόνο στην 

περιοχή των λωρίδων γυψοσανίδας που βρίσκονται τοποθετημένες στην πίσω 

πλευρά. Μια κοχλιωτή σύνδεση στις ζώνες της τοποθετημένης στην πίσω πλευρά 

μόνωσης πολυστυρένιου μπορεί να οδηγήσει στη θραύση της γυψοσανίδας.

Κατά τη συναρμολόγηση της οροφής ψύξης δεν επιτρέπεται να δημιουργούνται 

καθόλου σταυρωτοί αρμοί. Μια πλευρική μετατόπιση το ελάχιστο 400 mm 

πρέπει να τηρείται.

Εικ. 4–6 Σωστή στερέωση των στοιχείων οροφής

1 Μόνωση

2 Λωρίδες γυψοσανίδας

3 Προφίλ CD

Ανενεργές περιοχές της οροφής

Οι ανενεργές περιοχές της οροφής μπορούν να κατασκευαστούν με συνηθισμέ-

νες πλάκες γυψοσανίδας με πάχος s = 15 mm σε κατασκευή διπλής κάλυψης. 

Οι υποκατασκευές σε αυτές τις περιοχές πρέπει να διαθέτουν την αντίστοιχη 

αντοχή. 

Τα ενσωματωμένα στοιχεία, όπως π.χ. φωτιστικά, στόμια αέρα ή καταιονητήρες, 

μπορούν να ενσωματωθούν μόνο στις θερμικά ανενεργές περιοχές της οροφής. 

Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη έγκαιρα κατά το σχεδιασμό της εμφανούς πλευράς 

της ψευδοροφής.

Κατά τον προγραμματισμό των ενσωματωνόμενων στοιχείων πρέπει ενδεχομένως 

να τηρηθούν αποστάσεις ασφαλείας από τα στοιχεία οροφής ψύξης. Τα στοιχεία 

του κατασκευαστή των ενσωματωνόμενων στοιχείων πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Σπατουλάρισμα

Οι ημικυκλικές στρογγυλεμένες ακμές της οροφής ψύξης και οι κεφαλές των 

βιδών γενικά δεν πρέπει να σπατουλάρονται.  Οι εγκάρσιες ακμές των γυψοσανί-

δων πρέπει να κοπούν πλάγια και πριν το σπατουλάρισμα να καθαριστούν με ένα 

υγρό πινέλο ή σφουγγάρι. Βασικά όλοι οι αρμοί των γυψοσανίδων πρέπει να είναι 

χωρίς σκόνη.

Τη βάση για την οροφή ψύξης REHAU αποτελεί η γυψοσανίδα "LaPlura" της 

εταιρείας LaFarge. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται τα χρησιμοποιούμενα 

υλικά ανάλογα με το κάθε βήμα εργασίας.

Βήμα εργασίας Υλικό

1. Πρώτο σπατουλάρισμα LaFillfresh B45/B90

2. Τοποθέτηση των ταινιών ενίσχυσης Χάρτινες ταινίες ενίσχυσης1)

3. Δεύτερο σπατουλάρισμα LaFillfresh B45/B90

4. Εάν χρειαστεί Finish LaFinish
1 Οι χάρτινες ταινίες ενίσχυσης πρέπει να υγρανθούν πριν από τη χρήση τους, διαφορετικά 

δημιουργούνται φουσκάλες

HR AK-Kante

1. Spachtelgang

Bewehrungsstreifen

2. Spachtelgang

bei Bedarf Finish

Πλευρά HR AK

Εάν χρειαστεί φινίρισμα

Ενισχυτικές λωρίδες

1. Σπατουλάρισμα

2. Σπατουλάρισμα

Εικ. 4–7 Σπατουλάρισμα με ταινίες ενίσχυσης
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Ξέπλυμα, πλήρωση και εξαέρωση

Η διαδικασία του ξεπλύματος πρέπει να λάβει χώρα αμέσως μετά από τη 

συναρμολόγηση των ενεργών στοιχείων οροφής ψύξης. Στο τέλος της διαδικασίας 

πλήρωσης πρέπει να πραγματοποιηθεί μια υδραυλική εξισορρόπηση των ξεχω-

ριστών δεσμών των σωλήνων σε περίπτωση σύνδεσης με τη μέθοδο Tichelmann 

ή των ξεχωριστών κυκλωμάτων θέρμανσης σε περίπτωση απευθείας σύνδεσης σ’ 

ένα συλλέκτη κυκλωμάτων θέρμανσης. 

Για την απομάκρυνση των φυσαλίδων του αέρα πρέπει για τη διαδικασία του εξα-

ερισμού να είναι εξασφαλισμένη μια ελάχιστη τιμή για την ογκομετρική παροχή. 

Αυτή η τιμή ανέρχεται στα 0,8 l/min, που αντιστοιχεί με ταχύτητα ροής 0,2 m/s.

Έλεγχος της πίεσης

Ο έλεγχος της πίεσης πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά τον εξαερισμό του 

συστήματος των σωληνώσεων. Αυτός ο έλεγχος πρέπει να εκτελεστεί σύμφωνα 

με το πρωτόκολλο δοκιμής πίεσης θέρμανσης/ψύξης επιφανειών REHAU. Σε 

περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος πάγου πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, 

για την αποφυγή των ζημιών από τον πάγο στο σύστημα των σωληνώσεων. Αυτό 

μπορεί π.χ. να γίνει με μια θέρμανση του κτιρίου ή με τη χρήση αντιπηκτικών 

μέσων.

Ο εξαερισμός του συστήματος των σωληνώσεων καθώς και ο έλεγχος της πίεσης 

είναι υποχρεωτικές προϋποθέσεις για τη θέση σε λειτουργία των οροφών ψύξης.

4.1.3 Επεξεργασία επιφάνειας

4.1.3.1 Υπόστρωμα

Το υπόστρωμα, δηλ. η πλευρά του στοιχείου οροφής που είναι στραμμένη προς 

το χώρο μαζί με τους αρμούς, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις στην επιπεδότητα 

των επιφανειών σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18202. Επιπλέον πρέπει να είναι 

στεγνό, ανθεκτικό, χωρίς σκόνη και δίχως ρύπανση. 

Σε περίπτωση χρήσης ειδικής ταπετσαρίας, γυαλιστερών επιχρισμάτων, έμμεσου 

ή πλάγιου φωτισμού προκύπτουν ιδιαίτερες απαιτήσεις στην επιπεδότητα του 

υποστρώματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο ένα πλήρες σπατου-

λάρισμα της εμφανούς πλευράς της ψευδοροφής.

Οι οδηγίες εκτέλεσης των βαθμίδων ποιότητας Q3 ή Q4 πρέπει οπωσδήποτε να 

ληφθούν υπόψη. 

4.1.3.2 Αστάρι

Πριν από την περαιτέρω επίστρωση με χρώμα ή ταπετσαρία πρέπει να περαστεί 

κατάλληλο αστάρι στα στοιχεία οροφής και τις σπατουλαρισμένες επιφάνειες. 

Η διαφορετική συμπεριφορά απορρόφησης του υλικού σπατουλαρίσματος 

επιφανειών και αρμών εξομαλύνεται με το αστάρι. Όταν οι πλάκες γυψοσανίδας 

επιχρίζονται απευθείας με χρώμα διασποράς εσωτερικής χρήσης, τότε μπορούν 

να προκύψουν προβλήματα στο χρώμα και σκιές λόγω της συμπεριφοράς απορ-

ρόφησης. Σε περίπτωση επανειλημμένου επιχρίσματος μπορούν να παρουσια-

στούν σκασίματα του χρώματος. 

4.1.3.3 Ταπετσαρίες και σοβάδες

Πριν από την τοποθέτηση της ταπετσαρίας συνιστάται το βάψιμο με ένα ειδικό 

αστάρι αλλαγής ταπετσαρίας. Αυτό διευκολύνει στις μετέπειτα εργασίες επιδιόρ-

θωσης την απομάκρυνση της ταπετσαρίας. 

Κατά τις εργασίες τοποθέτησης της ταπετσαρίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά κόλλες στη βάση καθαρής μεθυλοκυτταρίνης.
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4.1.3.4 Χρώματα και βερνίκια

Η οροφή ψύξης μπορεί να επιχριστεί με σπατουλαριστό ή τριφτό σοβά με σύνδε-

ση συνθετικού υλικού. Για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθούν αστάρια ή 

επιχρίσματα πρόσφυσης σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή. 

Η μείωση της απόδοσης λόγω χρήσης σπατουλαριστού ή τριφτού σοβά πρέπει να 

ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό.

Τα περισσότερα συνηθισμένα χρώματα διασποράς είναι κατάλληλα. Το χρώμα 

μπορεί να επιχριστεί με πινέλο, ρολό ή με ένα πιστόλι ψεκασμού μετά από ένα 

επίχρισμα με αστάρι. 

Οι βαφές με ανόργανη βάση, όπως π.χ. ασβεστόχρωμα, χρώματα υδρυάλου και 

πυριτικά χρώματα δεν είναι κατάλληλα. 

Οι ίνες χαρτονιού, οι οποίες δεν έχουν σταθεροποιηθεί με το αστάρι, πρέπει να 

απομακρύνονται πριν την επίστρωση του χρώματος. Στα βερνικώματα συνιστάται 

μια επικάλυψη 2 στρώσεων, οι οδηγίες σχετικά με το ειδικό σπατουλάρισμα της 

βαθμίδας ποιότητας Q4 πρέπει να τύχουν οπωσδήποτε προσοχής. 

4.1.3.5 Εύρεση των σωλήνων του κυκλώματος

Οι σωλήνες του θερμοψυκτικού κυκλώματος μπορούν να βρεθούν μέσω θερ-

μομεμβράνης στα πλαίσια μιας διαδικασίας θέρμανσης. Γι’ αυτό τοποθετείται η 

θερμομεμβράνη πάνω στην αντίστοιχη περιοχή και το στοιχείο οροφής τίθεται σε 

λειτουργία. Οι θερμομεμβράνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές.

Εικ. 4–8 Εύρεση των σωλήνων του θερμοψυκτικού κυκλώματος μέσω θερμομεμβράνης

4.1.4 Αρμοί και συνδέσεις

Οι αρμοί και συνδέσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη ήδη στη φάση του σχεδιασμού. Οι 

βασικές αρχές για το σχέδιο αρμών εξηγούνται στο κεφάλαιο 4.2.4, σελ. 79. 

Πρέπει να προσέξετε τις ακόλουθες βασικές αρχές ως προς την κατασκευή και 

το σχεδιασμό:

 - Οι αρμοί διαστολής του κτιρίου πρέπει κατασκευαστικά να παραλαμβάνονται 

με την ίδια δυνατότητα κίνησης μέσω αρμών διαστολής ή αρμών διαστολής 

στην εμφανή πλευρά της ψευδοροφής.

 - Οι επιφάνειες της οροφής πρέπει να περιορίζονται κάθε 10 m σύμφωνα με το 

πρότυπο DIN 18181 τόσο στην κατά μήκος κατεύθυνση όσο και στην εγκάρσια 

κατεύθυνση μέσω αρμών διαστολής. 

 - Οι κρεμαστές επενδύσεις των οροφών πρέπει να χωρίζονται κατασκευαστικά 

από τα στηρίγματα και τα ενσωματωμένα τμήματα, όπως π.χ. φωτιστικά.

 - Σε περίπτωση σημαντικών διαφορών διατομής της εμφανούς πλευράς της 

ψευδοροφής, όπως π.χ. επεκτάσεις διαδρόμου ή προεξέχοντες τοίχοι, πρέπει 

να προβλέπονται αρμοί. 

Κατά την κατασκευή της οροφής ψύξης μπορούν να προκύψουν οι ακόλουθοι 

τρόποι αρμών ή τρόποι σύνδεσης για υλοποίηση.

4.1.4.1 Ολισθαίνουσα επιτοίχια σύνδεση

Η επιτοίχια σύνδεση των στοιχείων οροφής στις επιφάνειες που περικλείουν το 

χώρο πρέπει υποχρεωτικά να διαμορφωθεί σε ολισθαίνοντα τύπο. Η οριζόντια 

διαστολή λόγω της θερμοκρασίας των στοιχείων οροφής αντισταθμίζεται σε αυτές 

τις ολισθαίνουσες συνδέσεις. Το προφίλ σύνδεσης της οροφής στην περιοχή του 

ολισθαίνοντος αρμού είναι εμφανές. Η μετωπική ακμή της οροφής ψύξης μπορεί 

να καλυφτεί με ένα προφίλ ακμής. 

Τα φέροντα δοκάρια επιτρέπεται να απέχουν το πολύ 10 cm από τη γειτονική 

επιφάνεια του τοίχου. 

Εικ. 4–9 Ολισθαίνουσα επιτοίχια σύνδεση

1 Οροφή ψύξης

2 Μεταλλική υποδομή

3 Προφίλ ακμής

4 Προφίλ σύνδεσης

5 Στεγανοποίηση σύνδεσης

5

3

4

1

2

 ≤ 100 mm

 ≥ 15 mm
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4.1.4.2 Αρμός διαστολής

Στην περιοχή ενός αρμού διαστολής είναι απαραίτητος ο χωρισμός της συνολικής 

κατασκευής της οροφής. Αυτός ο αρμός χρησιμοποιείται κατά την επιγεφύρωση 

των κατασκευαστικών αρμών της κτιριακής κατασκευής ή σε περίπτωση που το 

μήκος της οροφής καθιστά απαραίτητη μια διαίρεση σε μικρότερες ενότητες. 

Αυτό είναι απαραίτητο το λιγότερο κάθε 10 m. 

Εικ. 4–10 Αρμός διαστολής (σε mm)

1 Οροφή ψύξης

2 Προφίλ ακμής

4.2 Σχεδιασμός

4.2.1 Βασικά στοιχεία σχεδιασμού

Για την εξασφάλιση της σωστής κατασκευής της οροφής ψύξης, πρέπει να λάβει 

χώρα ο σχεδιασμός πάνω σε ένα εναρμονισμένο μεταξύ αρχιτέκτονα και ειδικού 

μελετητή σχέδιο οροφής. Τα ενσωματωμένα στην οροφή στοιχεία, όπως π.χ. 

φωτιστικά σώματα, στόμια αέρα ή καταιονητήρες, πρέπει να ληφθούν υπόψη στο 

σχεδιασμό, για τον καθορισμό των απαραίτητων ενεργών περιοχών της οροφής 

ψύξης. Ένας συνολικός για όλη την οικοδομή, έγκαιρος συντονισμός είναι απα-

ραίτητος. Ο υπολογισμός του φορτίου θέρμανσης και ψύξης πρέπει να υπάρχει.

4.2.2 Απόδοση θέρμανσης/ψύξης

Η θερμική/ψυκτική ισχύς (απόδοση) της οροφής ψύξης έχει προσδιοριστεί σε 

ανεξάρτητο πιστοποιημένο ινστιτούτο ελέγχου για την περίπτωση της θέρμανσης 

σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14037 και για την περίπτωση ψύξης σύμφωνα 

με το πρότυπο DIN EN 14240.

Στην περίπτωση θέρμανσης περιορίζεται η μέγιστη επιτρεπτή συνεχής θερ-

μοκρασία λειτουργίας της οροφής ψύξης στους +45 °C. Τυχόν υψηλότερες 

θερμοκρασίες οδηγούν σε καταστροφή των στοιχείων οροφής.

4.2.3 Σύνδεση

Εικ. 4–11 Σχηματική παράσταση της ξεχωριστής σύνδεσης

Εικ. 4–12 Σχηματική παράσταση της μεθόδου Tichelmann

2

25≥

ca. 100

20≤

25≥

20≤ 20≤

25≥

1
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Για την οροφή ψύξης η υδραυλική σύνδεση στο κεντρικό δίκτυο των ξεχωριστών 

στοιχείων οροφής είναι σκόπιμη στη μέθοδο Tichelmann. 

Η ξεχωριστή σύνδεση των μεμονωμένων στοιχείων οροφής ψύξης στους συλλέ-

κτες κυκλωμάτων θέρμανσης χρησιμοποιείται κανονικά μόνο σε περίπτωση πολύ 

μικρών ενεργών πεδίων ψύξης. 

Η σύνδεση στο κεντρικό δίκτυο με τη μέθοδο Tichelmann προϋποθέτει, ότι θα 

τοποθετηθούν μόνο στοιχεία οροφής ψύξης ενός μεγέθους ή πεδία με τα ίδια 

μήκη σωλήνων.

4.2.4 Βασικές αρχές για το σχέδιο αρμών

Οι αρμοί και συνδέσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη ήδη στη φάση του σχεδια-

σμού. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσέξετε τις ακόλουθες βασικές αρχές 

ως προς την κατασκευή και το σχεδιασμό:

 - Οι αρμοί διαστολής του κτιρίου πρέπει κατασκευαστικά να παραλαμβάνονται 

με την ίδια δυνατότητα κίνησης μέσω αρμών διαστολής ή αρμών διαστολής 

στην εμφανή πλευρά της ψευδοροφής.

 - Οι επιφάνειες της οροφής πρέπει να περιορίζονται κάθε 10 m σύμφωνα με το 

πρότυπο DIN 18181 τόσο στην κατά μήκος κατεύθυνση όσο και στην εγκάρσια 

κατεύθυνση μέσω αρμών διαστολής. 

 - Οι κρεμαστές επενδύσεις των οροφών πρέπει να χωρίζονται κατασκευαστικά 

από τα ενσωματωμένα τμήματα, όπως π.χ. στηρίγματα, φωτιστικά.

 - Σε περίπτωση σημαντικών διαφορών διατομής της εμφανούς πλευράς της 

ψευδοροφής, όπως π.χ. επεκτάσεις διαδρόμου ή προεξέχοντες τοίχοι, πρέπει 

να προβλέπονται αρμοί. 

Εικ. 4–13 Προεξέχων τοίχος

Εικ. 4–14 Ψευδοροφή με στηρίγματα

Εικ. 4–15 Οροφή διαδρόμου με εσοχές

4.2.5 Σύστημα αυτόματης ρύθμισης

Για τη λειτουργία της οροφής ψύξης είναι απαραίτητη η χρήση των ελεγκτών 

επιμέρους χώρων. Για την αποφυγή της δημιουργίας νερού υγροποίησης στη 

γυρισμένη προς το χώρο εξωτερική επιφάνεια της οροφής στην περίπτωση 

ψύξης, είναι απαραίτητη η επιτήρηση της θερμοκρασίας του σημείου δρόσου της 

κατάστασης του αέρα του χώρου. Στην περίπτωση ψύξης υπάρχει η αναγκαιότη-

τα να ρυθμίζεται η θερμοκρασία προσαγωγής για την οροφή ψύξης με απόσταση 

ασφαλείας +2 K από τη θερμοκρασία του σημείου δρόσου:

Tπροσαγωγή = Tσημείο δρόσου + 2 K

Η δημιουργία υγρασίας συμπυκνώματος στις επιφάνειες μπορεί να οδηγήσει σε 

ανωμαλίες στην επιφάνεια των γυψοσανίδων. Σε περίπτωση τακτικά εμφανιζόμε-

νης ύγρανσης της εμφανούς πλευράς της ψευδοροφής μπορεί αυτό να οδηγήσει 

μέχρι και την καταστροφή των στοιχείων ψύξης. 

4.2.6 Άνεση

Για την εξασφάλιση ευχάριστης ατμόσφαιρας του χώρου στην περίπτωση 

θέρμανσης κατά τη χρήση ακουστικής οροφής ψύξης και ακουστικής οροφής 

ψύξης υψηλής απόδοσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό οι 

θερμοκρασίες της επιφάνειας του στοιχείου οροφής.

Σε χώρους με καθαρό ύψος χώρου ≤ 2,6 m είναι απαραίτητος ο περιορισμός 

της θερμοκρασίας της επιφάνειας της οροφής ψύξης, της ακουστικής οροφής 

ψύξης και της ακουστικής οροφής ψύξης υψηλής απόδοσης για τη λειτουργία 

θέρμανσης στους +29 °C.

4.2.7 Εξαέρωση

Συνιστάται η χρήση συσκευών εξαέρωσης για να αφαιρεθούν υπολείμματα αέρα 

από το δίκτυο σωληνώσεων.
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