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Systémy vykurovania a rozvodov vody
na rôzne použitie
Rodinný dom, byt
• podlahové vykurovanie 1.2.3, TAC, KB 12
• stenové a stropné vykurovanie/chladenie WR 8, WR 12, KPI 10
• rozvody vykurovania a vody
• pripojenie vykurovacích telies

Administratívna budova
• podlahové vykurovanie 1.2.3, TAC
• stenové a stropné vykurovanie/chladenie WR 8, WR 12, KPI 10
• rozvody vykurovania a vody
• pripojenie vykurovacích telies

Priemyselná hala
• priemyselné podlahové vykurovanie
• podlahové vykurovanie 1.2.3
• rozvody vykurovania a vody
• pripojenie vykurovacích telies

Športová hala
• podlahové vykurovanie

Trávniky a otvorené plochy
• podlahové vykurovanie
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Systém stenového a stropného vykurovania/chladenia
Charakteristika
Stenové a stropné vykurovanie a chladenie je dôležitý krok na dosiahnutie
najvyššieho komfortu, tepelnej pohody, hygienickej prevádzky a významne
znižuje náklady na vykurovanie stavieb.
Systémom stenového a stropného vykurovania a chladenia s rúrkami
gabotherm® hetta ponúka firma Wolf Slovenská republika s.r.o. patentovanú
inováciu v oblasti moderného vykurovania. Systém teplovodného stenového
vykurovania spĺňa dve základné požiadavky:
1. Na dosiahnutie optimálnej klímy v obytnom priestore, čo je stále dôležitejšie,
využíva infračervené žiarenie ako hlavnú zložku, ktorá sa podieľa na vytváraní
tepelnej pohody. Dosiahnutá tepelná pohoda sa dá porovnať s vykurovaním
veľkoplošnou kachľovou pecou.

2. Pripravované legislatívne normy kladú čoraz vyššie nároky na účinnejšie
a hospodárnejšie systémy na vykurovanie a klimatizáciu.
Systém stenového a stropného vykurovania a chladenia vytvorený
z polybuténovej tenkostennej rúrky gabotherm® hetta je revolučný nápad
v oblasti vykurovania a chladenia, ktorý spája požiadavku na ekonomickú
prevádzku a tepelnú pohodu do ideálnej kombinácie.
Systém stenového a stropného vykurovania a chladenia s rúrkami gabotherm®
hetta predstavuje moderné spojenie ekológie, úspor energie a tepelnej pohody.

Princípy vykurovania
Historicky najstaršie systémy s otvoreným ohniskom pozostávali zo sálajúceho
ohňa, okolo ktorého sa zhromaždili ľudia, aby sa zohriali. Ohnisko s otvoreným,
neustále udržiavaným ohňom umiestnené v jaskyni zabezpečilo aj ohrev
vzduchu a stien. Tepelná kapacita stien bola vysoká a v jaskyni sa naakumuloval
dostatok tepla na prežitie v zimných mesiacoch, ak stále udržiavali oheň.
Vývoj vykurovania môžeme chronologicky usporiadať približne takto:

• Systém podlahového vykurovania pozostáva už iba z jednej veľkej plochy,
ktorá vyžaruje teplo. Ohrev a prúdenie vzduchu pritom prirodzene smerujú
nahor, dochádza k ohrevu stien, čiastočne aj sálaním z podlahy. Teplota
podlahy je však obmedzená na hodnotu teploty v miestnosti zvýšenú o 9 K.
Vo veľkej miere sa uplatňuje akumulácia pomerne objemnej vrstvy poteru.
Reakcia na zmeny teploty vykurovacej vody trvá hodiny až desiatky hodín.

• Piecky na pevné palivá (už v uzatvorených miestnostiach) boli tak isto
založené na princípe ohrevu vzduchu a stien. Sálavá plocha bola relatívne
malá a mala často vyššiu povrchovú teplotu ako 150 °C.

• Systém stenového vykurovania je taký typ veľkoplošného sálavého zdroja,
ktorý vytvára úplne iný spôsob vnímania tepla a chladu. Množstvo tepla, ktoré
človek vydáva smerom k teplejším stenám, sa znižuje, vplyv teploty vzduchu
už nie je taký podstatný.

• Veľkopovrchové kachľové pece s obsluhou mimo obývaných miestností boli
založené na systéme ťahových prieduchov, ktorý umožnil rovnomerné
prehriatie celého povrchu. Pri tomto type pece dochádza k podstatnému
zväčšeniu účinnej sálavej plochy a súčasne k zníženiu teploty vzduchu.
• Pomerne odlišným typom sú teplovzdušné systémy založené na vzostupnom
prúdení vzduchu z najnižšie položených a výdatne vykurovaných miestností.
Tento spôsob vykurovania prinášal tepelnú pohodu len vo veľmi malej miere
a aj to len v blízkosti prúdiaceho vzduchu.

• Kombináciou podlahových a stenových resp. stropných vykurovacích systémov
s vyrovnanou teplotou povrchov v stavbách s vysokým tepelným odporom a bez
citeľného prúdenia vzduchu sa dosiahne optimálny stav tepelnej pohody pre
človeka i všetky teplokrvné živočíchy.

• Systémy s vykurovacím telesom (kde teplonosnou látkou je zvyčajne voda)
ohrievajú vzduch a prostredníctvom vzduchu aj steny. Postupne sa s vývojom
poznatkov v odbore tepelnej techniky zväčšuje sálavá plocha telesa a súčasne
klesá stredná teplota vykurovacej vody.

Popis funkcie stenového vykurovania
Pri klasickom vykurovaní vykurovacími telesami je teplo odovzdávané do
priestoru predovšetkým prúdením vzduchu – konvekciou. Ohrieva sa iba vzduch,
steny zostávajú chladné, prípadne sa ohrievajú len málo a veľmi pomaly.
Subjektívny pocit tepelnej pohody človeka priamo zavisí od teploty vzduchu
a od teploty stien, resp. plôch ohraničujúcich miestnosť, v ktorej sa nachádza.
Systémom stenového vykurovania s rúrkami gabotherm® hetta sa
prostredníctvom relatívne vysokej teploty povrchu stien dosahuje rovnomerná
teplota vzduchu, ktorá môže byť výrazne nižšia ako napr. pri vykurovaní
vykurovacími telesami. Tak sa so stenovým vykurovaním dosahuje tepelná
pohoda pri nižšej spotrebe energie (úspora až do 10 % v porovnaní s klasickým
vykurovaním vykurovacími telesami). Zvyčajne sa dá dosiahnuť subjektívne

porovnateľná tepelná pohoda pri nižšej teplote vzduchu o 2–3 °C ako pri
vykurovaní klasickými vykurovacími telesami. Zníženie teploty vzduchu o 1 °C
predstavuje úsporu nákladov na vykurovanie asi o 3 %.
Systém stenového vykurovania s rúrkami gabotherm® hetta tvoria vykurovacie
registre pod omietkou alebo v sadrovláknitých doskách. Polybuténovými
rúrkami gabotherm® hetta môže prúdiť vykurovacia, ale aj chladiaca voda bez
akéhokoľvek zásahu do koncepcie systému. Takto môže systém hexatherm® plniť
v lete i funkciu klimatizácie bez nepríjemného prievanu.

Stropné vykurovanie/chladenie
Systém stropného vykurovania/chladenia je ideálny na vytváranie zdravého
a maximálne komfortného prostredia. Jeho základom je zostava rúrok upevnených pod stropom, ktorými prúdi voda. Tá rovnomerne chladí, poprípade
vykuruje priestor. Najväčšou výhodou je, že nedochádza k citeľnému pohybu
vzduchu a tým pádom k víreniu prachu. Systém je nehlučný, bezúdržbový
a energeticky úsporný. Podľa výsledkov výskumu je to najlepší klimatizačný
systém vo vzťahu k príjemnému prostrediu.
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Systém je schopný zabezpečiť tepelnú pohodu veľmi efektívne. Inštaluje sa
predovšetkým v kancelárskych priestoroch s vysokými nárokmi na pohodlie.
Okrem toho sa využíva v zdravotníctve, v prevádzkach s vysokými nárokmi
na klimatické podmienky ako sú obchodné domy, odbavovacie priestory
na letiskách a podobne.

Systém stenového a stropného vykurovania
Tepelná pohoda
Všetci potrebujeme k životu teplo. Metabolizmus pokojného alebo spiaceho
175 cm vysokého človeka s hmotnosťou 75 kg sa rovná tepelnému výkonu
cca 80 W, čo pri povrchu tela 1,9 m2 predstavuje 42 W.m-2. Spôsob vnímania
tepla je podrobne popísaný v odbornej literatúre; pre naše potreby použijeme
dôležitú rovnicu, ktorá vyjadruje pocit telesnej pohody človeka a vychádza
z priemeru teploty vzduchu tV v obývanom priestore a strednej teploty povrchov
tP, plôch, ktoré tento priestor ohraničujú:
18 ÷ 20 = tO = 0,5 . (tV + tP) [R1]
Ak je teplota vzduchu 20 °C a teplota stien, stropu a podlahy je takisto 20 °C,
potom priemer je 20 °C a môžeme konštatovať, že v danom priestore s týmito
teplotami panuje teoreticky najvyššia dosiahnuteľná tepelná pohoda.
V skutočnosti je takto definovaný stav iba ideálny, ovplyvňuje ho ešte vlhkosť
vzduchu, barometrický tlak a ďalšie fyzikálne veličiny.
Pri vykurovaní miestností je výsledný efekt tepelnej pohody závislý najmä od
spôsobu ohrevu stien a vzduchu v priestore, vrátane rozdelenia teplôt a tvorby
teplotných zón trvalého charakteru. Na tvorbu teplotných zón má pomerne
veľký vplyv aj prúdenie vzduchu (nevhodné škáry v rámoch okien, vetranie
prievanom a pod.).

a tie sa postupne ohrievajú. Teplota povrchu steny sa mení s výškou steny.
Podiel sálavého tepla je v tomto prípade pomerne malý, steny zostávajú
relatívne chladné. Telo vydáva teplo smerom k chladným plochám stien
podlahy a stropu, pričom teplo prijíma len z malej plochy vykurovacieho
telesa. S týmto stavom sa musí vyrovnať krvný obeh človeka. Teplota stien resp.
plôch ohraničujúcich miestnosť je rôzna, strop môže mať v závislosti od
spôsobu vetrania a tepelnej straty objektu (miestnosti) teplotu povrchu aj
o 10 K vyššiu, ako je teplota podlahy. Dôležité je aj umiestnenie
vykurovacieho telesa, často aj vzhľadom na prípadné rozmiestnenie nábytku
v miestnosti.
Lepšia situácia je pri podlahovom vykurovaní. Teplo stúpa od podlahy smerom
k stropu, vzduch sa rovnomernejšie prehrieva a sálaním z podlahy sa ohrieva
strop a čiastočne aj steny. Teploty stien sú už vyrovnanejšie. Čím je menšia
tepelná strata miestnosti, tým môže byť nižšia teplota podlahy, a tým sú teploty
jednotlivých plôch ohraničujúcich miestnosť vyrovnanejšie. Stenové
vykurovanie je založené na tomto princípe. Pri zvýšenej teplote povrchu stien
sa aj pri nižšej teplote vzduchu dá dosiahnuť tepelná pohoda, pretože na prenos
tepla sa využije vzduch len minimálne.

Pri použití vykurovacích telies vyžaruje relatívne malý členitý povrch teplo
do priestoru, kde sa ohrieva vzduch, ktorý prúdením prenáša teplo k stenám,

Tabulka 4 – charakter priestoru a činnosti
Typ priestoru

Druh činnosti

Kúpele, kryté bazény

Vysoká vlhkosť vzduchu, potrebná vyššia teplota vzduchu a intenzívna výmena vzduchu, treba obmedziť
prúdenie vzduchu. Pri zvýšení teploty stien sa vplyvom zníženia toku tepla od osôb k stenám môže znížiť teplota
vzduchu a pritom nevzniká pocit chladu. Znížením teploty vykurovacej vody sa dá dosiahnuť značná úspora
energie.

Sanatóriá, nemocnice,
ležiaci pacienti

Pacienti väčšinou bez pohybu, nutnosť častejšej výmeny vzduchu, nevhodné intenzívnejšie prúdenie
vzduchu.

Spálne

Vnímanie pocitu tepla aj pri nižšej teplote vzduchu podporuje hĺbku dýchania a tým lepšie prekrvenie mozgu.

Obývacie miestnosti

Pri pobyte v obytných miestnostiach je pohyb minimálny, zníženie teploty vzduchu má vplyv na dýchanie
aj na krvný obeh.

Posluchárne, školy

Zníženie teploty vzduchu podporuje mozgovú činnosť, menej sa prejavuje únava, zvyšuje sa pozornosť
a predlžuje sa doba sústredenia.

Administratívne priestory

Zníženie teploty vzduchu podporuje mozgovú činnosť, menej sa prejavuje únava, zvyšuje sa pozornosť
a predlžuje sa doba sústredenia. Využíva sa aj teplo vyprodukované používanou kancelárskou technikou.

Fitcentrá, telocvične

Zvýšený výdaj tepla pri cvičení je odvádzaný chladnejším vzduchom bez toho, aby sa prejavil pocit chladu,
znižuje sa nebezpečenstvo „prechladnutia z prievanu”.
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Systém stenového a stropného vykurovania
Pre jednotlivé opísané prípady sa určuje priemerná teplota plôch, ktoré ohraničujú miestnosť takto:

Vykurovanie vykurovacím telesom
Ohraničujúca plocha
Stena S1
Stena S2
Stena S3
Stena S4
Strop
Podlaha
Priemer
Teplota vzduchu podľa rovnice [R1]

17,00 °C
17,00 °C
17,00 °C
17,00 °C
20,00 °C
17,00 °C
17,50 °C
22,50 °C

teplota vzduchu

Vykurovanie podlahovou stenou
Ohraničujúca plocha
Stena S1
Stena S2
Stena S3
Stena S4
Strop
Podlaha
Priemer
Teplota vzduchu podľa rovnice [R1]

19,00 °C
19,00 °C
19,00 °C
19,00 °C
21,00 °C
29,00 °C
21,50 °C
19,50 °C

Vykurovanie stenou
Ohraničujúca plocha
Stena S1
Stena S2
Stena S3
Stena S4
Strop
Podlaha
Priemer
Teplota vzduchu podľa rovnice [R1]

19,00 °C
19,00 °C
19,00 °C
19,00 °C
21,00 °C
29,00 °C
21,50 °C
19,50 °C

Ak sa pri stenovom vykurovaní zvýši teplota stien na 24 °C, na dosiahnutie
tepelnej pohody podľa [R1] môže teplota vzduchu klesnúť na 18 °C.
Toto je orientačný výpočet v modelovej miestnosti, v praxi je to väčšinou
zložitejšie. Množstvo plôch môže byť väčšie, pri vykurovaní vykurovacím
telesom je vysoká teplota časti plochy pri jednej stene.
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So zvyšujúcim sa rozdielom teplôt medzi jednotlivými plochami ohraničujúcimi
miestnosť sa zvyšuje aj jednostranný tok tepla z povrchu ľudského tela, a tým
sa narúša pocit tepelnej pohody. Ideálny stav by naopak nastal v prípade,
keby teplota všetkých plôch ohraničujúcich miestnosť bola blízka alebo
sa rovnala 20 °C.

Systém stenového a stropného vykurovania
Priebeh krivky tepelnej pohody vyjadruje konkrétnu závislosť strednej teploty
podľa rovnice [R1] pre 0,5 . (tV + tP) = tO = 19,5 °C.

Niektoré príklady aplikácie v závislosti od typu stavby a charakteru činnosti
sú uvedené v tabuľke 4 na strane 5.

Ľavá vyznačená oblasť, predstavuje oblasť „príliš chladno” a pás tolerancie
predstavuje jednotlivé osoby a ich činností.

graf tepelnej pohody

Podľa grafu tepelnej pohody sa dá určiť aj potrebné zvýšenie teploty povrchu
steny na udržanie pocitu tepelnej pohody pri vetraní chladným vzduchom.
Pásmo okolo krivky predstavuje rozdielne typy osôb (a ich vnímanie tepelnej
pohody) nachádzajúcich sa v modelovej miestnosti, ale aj charakteristiky
činností, ktoré sa môžu v miestnosti vykonávať.
Príklad: Pri strednej povrchovej teplote steny 24 °C začína ustupovať pocit
chladu už pri teplote vzduchu nad 13 °C a pocit prílišného tepla začína pri teplote
vzduchu 20 °C. Tento rozsah možnej teploty vzduchu charakterizuje aj druh
vykonávanej činnosti: napr. pri športovej činnosti postačuje nižšia teplota
vzduchu, pri odpočinku ležiacich pacientov je potrebná vyššia teplota vzduchu.

teplota povrchu stien °C

Pravá vyznačená oblasť, predstavuje oblasť „príliš teplo” a príslušný pás
tolerancie predstavuje rovnako jednotlivé osoby a ich činností.

Hodnoty sú ale vždy relatívne a sú závislé od pocitu konkrétneho jednotlivca.
Mnohé merania rôznych typov stavieb s rôznym využitím dokázali počas
dlhodobých výskumov vo všeobecnosti závislosť teploty povrchu stien a teploty
vzduchu.

Oblasti použitia
Systémy stenového vykurovania s rúrkami gabotherm® hetta boli vyvinuté na
základe dlhoročných skúseností. Z jedného stenového vykurovacieho systému,
určeného pôvodne pre masívne stavby, vznikli samostatné systémy pre
murované stavby, pre suché vnútorné zástavby, pre rekonštrukcie kostolov
a chránených historických pamiatok, ale aj pre jednoduché rekonštrukcie budov.
Vďaka rôznorodým optimalizovaným komponentom sa dá systém teplovodného
stenového vykurovania s rúrkami gabotherm® hetta použiť na všetky základné
typy stavebných konštrukcií. Systém je vhodný na steny, podlahy a na stropy
v murovaných stavbách, montovaných stavbách na „mokrý” aj „suchý” spôsob
aplikácie. Systémy sa naďalej vyvíjajú, rozširujú a ich vlastnosti sú
preukázateľné už na stovkách stavieb.
• Vďaka teoretickým i praktickým skúsenostiam s prípravou zostáv
komponentov je montáž racionálna a rýchla s minimalizáciou možných chýb,
čo je pre montážne firmy veľká výhoda.
• Pre stavebníkov, architektov a projektantov technologických a technických
zariadení budov existujú systémové riešenia pre všetky oblasti použitia.
• Konečnému používateľovi sa ponúka nadčasový vykurovací systém ohľaduplný
k životnému prostrediu, ktorý umožňuje zdravé bývanie v prostredí
s najvyššou tepelnou pohodou pri znížených nákladoch na výrobu tepla.
• Nízkoteplotný systém teplovodného stenového vykurovania je priam
predurčený na spojenie s perspektívnymi nízkoteplotnými energetickými
systémami (kondenzačná technika, solárna technológia, tepelné čerpadlá),
ktorým môžu tradičné konvekčné systémy len ťažko konkurovať.

Podľa typu použitia sa dajú aplikácie zoradiť nasledovne:
• Nízkoenergetické domy a stavby – stavby s minimálnou akumuláciou tepla
a maximálnym odporom konštrukcie proti prestupu tepla, pre murované ako
aj montované stavby. Pri týchto typoch je najnižšie riziko kondenzácie
vlhkosti v konštrukcii.
• Nové stavby s ťažšou konštrukciou s dostatočným tepelným odporom
konštrukcie (R > 3 m2.K.W-1). Pri týchto konštrukciách sa aplikáciou
stenového vykurovania posúva možná hranica kondenzácie k vonkajšej strane
konštrukcie.
• Existujúce stavby: aplikácia „mokrého” systému, ak sa staré omietky
nahrádzajú novými; aplikácia „suchého” systému priamo na existujúcu
omietku, príp. „suchého” systému spolu s dodatočnou izoláciou na zvýšenie
odporu konštrukcie na požadovanú hodnotu.
• Špeciálna aplikácia - aplikácia na povrch zariaďovacích predmetov, na
vyhrievané veľkopovrchové kozuby, stĺpy, lavice a niektoré sakrálne priestory.
Dá sa aplikovať aj na stropy a podlahy (klimatizované stropy a podlahy).
Pre správnu funkciu je potrebné inštalovať teplovodné stenové vykurovanie
na vnútornú stranu vhodnej ochladzovanej steny s potrebným tepelným
odporom konštrukcie. Na tej strane steny, odkiaľ sála teplo do vykurovaného
priestoru, nesmie byť nijaká zábrana, ktorá by obmedzila sálanie tepla, napr.
nábytok, deliaca stena alebo iné veľké predmety.

• Systém stenového vykurovania s rúrkami gabotherm® hetta od firmy Wolf
Slovenská republika s.r.o. tvoria špeciálne vyvinuté rúrky gabotherm® hetta.
Vynikajúce mechanické vlastnosti rúrok gabotherm® hetta umožňujú použiť
nezvyčajne malé priemery rúrok 8 x 1 mm a 12 x 1,3 mm a veľmi malé
polomery oblúkov 20–40 mm.
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Systém stenového a stropného vykurovania/chladenia
Výhody stenového a stropného vykurovania/chladenia
• Maximálny pocit tepelnej pohody. Zväčšenie sálavej vykurovacej plochy,
zníženie teploty vzduchu. Možnosť zvýšenia vlhkosti vzduchu bez následnej
kondenzácie a vyrovnanie teplôt stien, čo priaznivo pôsobí na ľudský
organizmus.

• Bezúdržbová prevádzka. Po správnej inštalácii, uvedení do prevádzky
a dokonalom odvzdušnení systému nie je potrebný ďalší zásah počas celej
doby prevádzky.

• Maximálne hygienická prevádzka. Nedochádza k znečisťovaniu stien
a vykurovacích plôch prachom.

• Jednoduchá montáž a inštalácia.

• Zvýšenie kvality mikroklímy vykurovaných miestností.
• Možnosť použitia akéhokoľvek nízkoteplotného zdroja tepla (nízkoteplotné
a kondenzačné kotly, solárne kolektory, tepelné čerpadlá).
• Zníženie spotreby paliva ako výsledok poklesu teploty vykurovacej vody.
• Veľmi malý objem vykurovacej vody v systéme – cca 0,5 l na 1 m2 vykurovacej
plochy. Minimalizovaný priemer rúrky umožňuje – a to je zatiaľ v systémoch
teplovodného stenového vykurovania – jednovrstvové omietanie s hrúbkou
prekrytia rúrky v ideálnom prípade len 5 mm. Tým sa výrazne skracuje čas
potrebný na realizáciu a znižujú sa finančné náklady na celý systém.
• Vynikajúca regulovateľnosť, rýchla reakcia na pokyny regulácie (rádovo
v minútach).
• Absolútne rovnomerné rozloženie teploty po celej vykurovacej ploche, a teda
dosiahnutie optimálneho sálavého účinku vďaka extrémne pružným a proti
starnutiu odolným rúrkam gabotherm® hetta umožňujúcim vytvoriť oblúky
s polomerom 4–5 D a rozstupom rúrok 40–75 mm.
• Možnosť prispôsobiť vykurovanie jednotlivých miestností účelu ich
používania.

• Možnosť použitia v pamiatkovo chránených objektoch.
• Možnosť využitia aj na chladenie. Chladiaci výkon predstavuje
vo všeobecnosti asi 1/3 vykurovacieho výkonu.
• Pri použití rúrok gabotherm® hetta nie je potrebné pred ani počas omietania
systému temperovať alebo vykurovať. Tým je systém nezávislý od následných
stavebných a omietacích prác.
• Stropné vykurovanie / chladenie zabezpečuje maximálny komfort, pretože
mení teplotu prostredia rovnomerne a nedochádza k víreniu vzduchu. Systém
je bezhlučný, bezúdržbový a energeticky úsporný.
Aby systém prinášal úžitok a boli maximálne využité jeho prednosti, musia byť
zabezpečené niektoré požiadavky: Tepelný odpor konštrukcie, na ktorej má
byť stenové vykurovanie nainštalované, použitie kvalitných mikroodkalovačov
a mikroodlučovačov vzduchu, zabezpečenie voľného sálania vykurovacích
stien (nie je možné zakrytie napr. nábytkom) a použitie kvalitnej regulácie
vyššej generácie.
Rýchla montáž, zvýšený komfort používania, veľmi dobrá a rýchla
regulovateľnosť a zníženie nákladov na energiu sú tým najväčším
prínosom pre používateľa.

• Minimalizovanie vlhkosti stien, odstránenie plesní a mikroorganizmov, ktoré
sa šíria vo vlhkom prostredí, čím sa výrazne zníži riziko vzniku alergií.

Základné názvoslovie pre systémy stenového vykurovania
Pre ľahšie porozumenie nasledujúcich popisov systémov uvádzame definíce
niektorých použitých termínov:
• gabotherm® hetta 8 x 1 mm – Plastová rúrka z polybuténu s vnútorným
priemerom 8 mm a hrúbkou steny 1 mm. Prietokový priemer DN6,
porovnateľná tlaková trieda PN 10 do 60 °C. Rúrka oranžovej farby
s kyslíkovou bariérou. Potlač rúrky na ľahšiu inštaláciu
• ochladzovaná stena – stena, ktorej vonkajší povrch je orientovaný do
prostredia s najnižšou výpočtovou teplotou (nie vždy to musí byť vonkajšie
prostredie)
• vykurovaná stena – ochladzovaná stena, kde je na vnútronom povrchu
inštalovaný systém teplovodného stenového vykurovania niektorým
z ďalej uvedených spôsobov
• segment – čiastkový vykurovací okruh – vykurovacia plocha s jedným
vykurovacím registrom, alebo s jedným úsekom rúrky 8 x 1 mm konkrétnej
dĺžky, inštalovaná na stenu (alebo na podlahu, strop, členitý predmet)
a pripojená k spoločnému zbernému potrubiu. K zbernému potrubiu – jeden
vykurovací okruh – sa môže pripojiť viac segmentov – čiastkových
vykurovacích okruhov
• vykurovací okruh – súbor viacerých segmentov – čiastkových vykurovacích
okruhov – pripojených k jednému zbernému potrubiu. Na zabezpečenie
správnej funkcie musí byť každý pripojený segment – čiastkový vykurovací
okruh - zapojený systémom Tichelmann
• využiteľný rozdiel teplôt – rozdiel strednej teploty vykurovacej vody
a požadovanej teploty v miestnosti (napr.: teplota prívodu 52 °C, teplota
spiatočky 44 ° C = stredná teplota vykurovacej vody 48 °C; požadovaná
teplota v miestnosti 22 °C, využiteľný rozdiel teplôt 26 K)
• systém Tichelmann – zapojenie segmentov – čiastkových vykurovacích
okruhov – tak, aby súčet dĺžky rúrky prívodu a spiatočky každého segmentu
bol rovnaký. Pri riešení vykurovacích systémov s vysokými tlakovými stratami
sa musí použiť rovnoprietokové (rovnotlakové) zapojenie
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• oporné puzdro – z mosadze, s osadením na jednom konci. Po vsunutí
na koniec rúrky slúži na vystuženie steny pri spájaní rúrok zasúvacími
spojkami a zasúvacími kolenami
• zasúvacia spojka – vyrobená z plastu na rýchle a jednoduché spojenie rúrky
8 x 1 mm, príp. s pripájacím T-kusom na zbernom potrubí
• upevňovacia lišta – z plastu na upevnenie rúrok na stene v presných
rozstupoch
• držiak oblúka – z plastu na vytvorenie a upevnenie oblúka na stene
• sálanie, vyžarovanie (radiácia) – spôsob odovzdávania tepla z vykurovacej
plochy prostredníctvom infračerveného žiarenia
• vedenie (konvekcia) – spôsob odovzdávania tepla z vykurovacieho telesa
prostredníctvom prúdiaceho vzduchu
• vykurovacia voda (prívod) – voda na výstupe zo zdroja tepla s maximálnou
teplotou
• vratná voda (spiatočka) – voda na vstupe do zdroja tepla s najnižšou
teplotou
• rosný bod – teplota, pri ktorej dochádza ku kondenzácii vodných pár
• surová podlaha – úroveň konštrukcie, ktorá slúži na umiestnenie prívodných
potrubí na stenové vykurovanie. Po dokončení inštalácie sa na túto úroveň
nanášajú vrstvy samotnej podlahy (tepelná a protihluková izolácia, bariéra
proti vlhkosti, poter, nášľapná vrstva)

Systém stenového a stropného
vykurovania/chladenia WR 8, technické údaje
Systém stenového vykurovania pre masívnu stavbu (mokrý proces)
s polybuténovou rúrkou gabotherm® hetta 8 x 1,0 mm WR 8 uloženou v upevňovacích lištách
Krátka technická informácia
Optimálna tepelná pohoda vďaka sálavému teplu stenového vykurovania.
Tento typ vykurovania nevyvoláva vertikálne prúdenie vzduchu ako vykurovacie

telesá, a preto je vhodné aj pre alergikov. Nízkoteplotný systém je vhodný na
využitie s modernou vykurovacou technikou.

Vlastnosti systému
• Systém montovaný pomocou upevňovacej lišty pod omietku na masívne
steny.

• Ukladanie rúrok do meandrov priamo na mieste – umožňuje individuálne
varianty montáže.

• Polybuténová rúrka 8 x 1,0 mm s kyslíkovou bariérou, prípojka k zbernému
potrubiu z polybuténovej rúrky 15 x 1,5 mm alebo z MV rúrky 16 x 2,0 mm
pomocou pripájacieho press T-kusu (s lisovaným výstupom pre priemer
8 mm, popr. so zasúvacím spojom pre rúrku 8 mm).

• Montáž odlučovača vzduchu a odkalovača do prívodného potrubia.

Údaje o výkone
• Pri strednej teplote vykurovacej vody 45 °C a teplote v miestnosti 20 °C
dosahuje odovzdávanie tepla cca 158 W/m2 (presnejšie údaje pozri graf).

Ukladanie rúrok
• Rozstup rúrok 6 cm v tvare meandrov (zvisle alebo vodorovne), v oblasti
oblúka rúrky 8 cm pomocou držiaka oblúkov rúrky.
• Spotreba rúrok je cca 17 m/m2 pokrytej plochy pri vyššie uvedených
rozstupoch.
• Ukotvenie upevňovacích líšt podľa nasledujúceho obrázka napr. pomocou
zatĺkacích hmoždiniek.
• Maximálna vykurovacia plocha steny na jeden výstup rozdeľovača (vykurovací
okruh) je 8 m2 (rozdelená na jednotlivé čiastkové vykurovacie okruhy).

• Maximálna dĺžka rúrky na každom čiastkovom vykurovacom okruhu je 35 m,
čo zodpovedá 2,0 m2 pokrytej plochy. Rozdiel v dĺžke rúrok medzi jednotlivými
čiastkovými vykurovacími okruhmi nesmie byť väčší ako 10 %.
• Pripojenie čiastkových vykurovacích okruhov na zberné potrubie pomocou
lisovacieho T-kusu.
• Ukladanie zberných potrubí podľa systému Tichelmann.
• Nastavenie príslušného množstva vody priamo na rozdeľovači gabotherm®
pomocou regulačného ventilu a integrovaného prietokomeru.

Poznámky k omietke
• Vhodné pre vápenno-sadrové, vápenno-cementové alebo hlinené omietky.
• Teplota prívodu vykurovacieho obvodu v prípade omietok s obsahom sadry
max. 50 °C.
• Použitie vhodnej sklotextilnej sieťky.

• Cementové a hlinené omietky v dvoch vrstvách s trvanlivosťou podľa údajov
výrobcu a s prekrytím rúrky cca 10 mm.
• Celková hrúbka omietky cca 20 mm (14 mm upevňovacia lišta, vrátane
polybuténovej rúrky + 6 mm prekrytie omietkou, vrátané sklotextilnej sieťky).

• Žiadne zahrievanie pred omietaním ani po ňom.
• Jednovrstvová omietka v prípade sadrových omietok s prekrytím rúrok
cca 5–10 mm.
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Systém stenového a stropného
vykurovania/chladenia WR 8, technické údaje
Rozdelenie vykurovacieho okruhu na čiastkové vykurovacie okruhy
(dĺžka čiastkového vykurovacieho okruhu max. 35 m)

Prierez štruktúrou omietky stenového vykurovania WR 8
1 nástenná upevňovacia lišta GTH-WKS 8
2 polybuténová rúrka gabotherm® hetta 8 x 1,0 mm
3 sklotextilná sieťka
4 omietka
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Systém stenového a stropného
vykurovania/chladenia WR 8, technické údaje

odovzdávanie tepla
vonkajšou stenou qi vo (W/m2)

výkon qi v (W/m2)

Graf odovzdávania tepla WR 8 pre stenové vykurovanie

využiteľný rozdiel teplôt ΔϑH v (K)

stena, U = 0,35 W/m2.K
stena, U = 0,5 W/m2.K

Príklad čítania hodnôt z grafu odovzdávania tepla
1.)

Výpočet strednej teploty vykurovacej vody
prívodné potrubie + spätné potrubie napr. 45 °C + 37 °C
2

2.)

2

3.)

Výsledkom je využiteľný rozdiel teplôt
napr. 21 °K (hodnota pre graf)

4.)

Vyčítanie výkonu qi z grafu
napr. 132 W/m2 pri 21 °K = odovzdávanie tepla do miestnosti

= 41 °C

Odpočítanie teploty v miestnosti
napr. 41 °C - 20 °C = 21 °C

Pozor: Vyššie uvedené údaje o výkone platia iba pri ďalej uvedených
rozstupoch uloženia rúrok.

Technické parametre stropného vykurovania a chladenia WR 8
Prevádzka
Teplota v miestnosti (°C)
Stredná teplota vody (°C)
Stredná teplota povrchu (°C)
Max. vykurovací/chladiaci výkon (W/m2)
Hmotnostný tok (kg/hod.m2)
Teplotný spád (°C)

Vykurovanie

Chladenie

20
34 (36/32)
cca 27
60
18
3–4

26
17,5 (19/16)
cca 21
50
18
3–4

Tabuľka parametrov zberného potrubia
Zberné potrubie
2

Max. plocha vykur./chladiaceho okruhu (m )
Max. plocha segmentu (m2)
Max. počet segmentov
Max. hmotnostný tok (kg/hod)
Max. hmotnostný tok pre rozdeľovač (kg/hod)
Max. počet vykurovacích okruhov pre rozdeľovač

15x1,5 príp. 16x2,0 mm

20x2,0 mm

8 (4x2)
2
4
144/okruh
1 350
9

10 (5x2)
2
5
180/okruh
1 350
7

Doporučená max. tlaková strata cca 25 kPa.
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Systém stenového a stropného
vykurovania/chladenia WR 8, technické údaje
Graf tlakových strát pre polybuténové rúrky gabotherm® hetta 8 x 1,0 a 15 x 1,5 mm
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Systém stenového a stropného
vykurovania/chladenia WR 8, návod na montáž
Všeobecne o systéme
• omietkový systém s upevňovacími lištami

• spojenie registrového potrubia so zberným potrubím pomocou
lisovacích T-kusov (zalisovanie d8 pomocou ručných lisovacích klieští)

• montáž na masívne steny/stropy

• Princíp montáže je rovnaký pre steny i stropy.

• register rúrok z polybuténu s kyslíkovou bariérou – rúrky 8 x 1,0 mm

• zhotovenie na mieste, individuálne rozmery registra

Montáž systému WR 8
Stavebné predpoklady
Pri inštalácii registra stenového vykurovania treba dodržať nasledujúce poradie
prác:

• elektrické inštalácie (zhotovenie drážok, uloženie prázdnych potrubí atď.)
musia byť dokončené

• zabudovanie okien a dverí

• dbať na osadenia, primurovky atď.

Ukotvenie upevňovacích líšt, ukladanie rúrok
Pred montážou upevňovacích líšt treba na plochu steny preniesť naplánované
vykurovacie plochy.

Treba dbať na to, aby upevňovacie lišty dosadli na stenu celou plochou kvôli
bezpečnému a pevnému uchyteniu potrubia.

Ukotvenie upevňovacích líšt sa robí priamo na masívne steny, ako sú tehlové
steny, pórobetónové kvádre alebo betónové steny. Montáž stenového
vykurovania WR 8 sa robí prednostne na vonkajšie steny (aj na okenné
parapety) pri hodnotách U od 0,35 W/m2 K (v prípade novostavieb) príp.
0,5 W/m2 K (v prípade renovácií) a v prípade potreby aj na vnútorné steny
(napr. v sedacích kútoch), pričom sa zohľadní vnútorné zariadenie (skriňové
zostavy).

Pri montáži upevňovacích líšt sa musia dodržať vzdialenosti medzi
upevňovacími lištami, ktoré sú uvedené na nasledujúcom výkrese. Upevňovacie
lišty sa môžu montovať vodorovne aj zvisle. Vzdialenosť rúrok od surovej
podlahy by mala byť 150 až 200 mm s ohľadom aj na montáž krycích
podlahových líšt.
Vzdialenosť od rohov miestnosti, okenných hrán a pod. by mala byť
cca 100–150 mm (presah sklotextilnej sieťky).

Stena musí byť zbavená nerovností, zvyškov malty a pod., aby sa umožnila
optimálna montáž upevňovacích líšt a aby sa zabránilo prípadnému poškodeniu
rúrok!
Typy upevnenia
• zatĺkacími hmoždinkami
• vhodným termoaktívnym lepidlom (nanáša sa smerom od stredu upevňovacej
lišty, pištoľ na termoaktívne lepidlo s výkonom minimálne 200 W)
• alebo bežne predávaným stavebným lepidlom

Najdôležitejšie údaje – podrobnosti týkajúce sa montáže
a ukladania rúrok systému WR 8
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Systém stenového a stropného
vykurovania/chladenia WR 8, návod na montáž
Pri ukladaní rúrok treba dbať na:
• rozstup uloženia rúrok 6 cm v priamej vetve

• uloženie rúrky stenového vykurovania bez prekrútenia

• min. 8 cm v oblasti otočenia rúrky

• uloženie zberných potrubí podľa systému Tichelmann

• upevnenie v oblúku rúrky pomocou držiaka oblúka rúrky

Kurenárska prípojka, doby montáže
• maximálna vykurovacia plocha steny na každý vykurovací okruh 8 m2
(pri pripájacom potrubí 2 x 12,5 m)

• jednotlivé vykurovacie okruhy môžu vyhrievať rozlične veľké vykurovacie
plochy steny

• dĺžka rúrky čiastkových vykurovacích okruhov max. 35 m (= 2 m2), dĺžkový
rozdiel medzi čiastkovými vykurovacími okruhmi max. 10 % celkovej dĺžky
rúrky

• vzájomné vyrovnanie sa dá nastaviť na rozdeľovači pomocou regulačného
ventilu a prietokomeru

• ukladanie zberných potrubí podľa systému Tichelmann, dĺžka prívodného
potrubia a vratného potrubia max. 25 m (v opačnom prípade je potrebný
samostatný výpočet tlakových strát)

Upozornenie:
Pomocou rozdeľovača (GTF-VSV alebo VSS) sa dajú
kombinovať aj podlahové vykurovacie okruhy
so stenovými vykurovacími okruhmi. Príslušné
prietoky sa dajú bez problémov nastaviť na
prietokomere na rozdeľovači prívodného potrubia.

Doby montáže WR 8
Hodnoty v minútach na pracovnú skupinu (montér a pomocník, zaškolení
na systém gabotherm)!
Stenový vykurovací
systém

Kalkulované pracovné kroky

Priemerný montážny čas v minútách
na montážnu skupinu

Systém WR 8

Nástenné upevňovacie lišty sa namontujú na tehlovú stenu
pomocou zatĺkacích hmoždiniek, do nich sa upevnia rúrky
gabotherm® hetta 8 x 1,0 mm, namontujú a zalisujú sa
lisovacie T-kusy, uložia sa pripájacie potrubia pod registrami.

30 min/m2

Upozornenie: Ak sa na upevnenie nástenných upevňovacích líšt
použije termoaktívne lepidlo, usporia sa cca. 3 min na 1 m2.
Vo vyššie uvedenom priemernom montážnom čase na montážnu skupinu nie je
zahrnutá montáž rozdeľovača, prívodných potrubí k rozdeľovaču, regulačných
prvkov a ďalšieho príslušenstva.
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Systém stenového a stropného
vykurovania/chladenia WR 8, návod na montáž
Ukladanie zberných potrubí
Zberné potrubia treba ukladať na surovú podlahu (vkladajú sa do tepelnej
izolácie a izolácie proti krokovému hluku), aby sa dalo stenové vykurovanie
gabowall riadne tlakovo vyskúšať ešte pred nanesením omietok.
Treba sa vyhnúť ukladaniu zberných potrubí do poteru, lebo v takom prípade sa
väčšinou nedá urobiť tlaková skúška stenového vykurovania pred nanesením
omietky.

Vysvetlenie Tichelmannovho princípu
Zberné potrubia treba ukladať pod register podľa systému Tichelmann, čo
umožňuje dosiahnuť takmer rovnaký pokles tlaku vo všetkých pripojených
čiastkových vykurovacích okruhoch aj bez špeciálneho nastavovania, čím
sa zabezpečí rovnomerný prietok.

prívodné potrubie A + vratné potrubie A = prívodné potrubie B + vratné potrubie B = prívodné potrubie C + vratné potrubie C

Princíp fungovania sústavy rúrok podľa systému Tichelmann je bližšie
vysvetlený na výkrese hore.
V prípade pripojenia podľa systému Tichelmann je súčet dĺžok rúrok
v prívodnom a vratnom potrubí v každom registri rovnako veľký.

Predpoklad:
Rovnako dlhé rúrky v zberných potrubiach. Rúrky prívodného a vratného
potrubia v príslušných registroch majú byť približne rovnako dlhé.
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Systém stenového a stropného
vykurovania/chladenia WR 8, návod na montáž
Ukladanie zberných potrubí na surovú podlahu
Montážne kroky
• uloženie zberného potrubia podľa systému Tichelmann

• spojenie registra s lisovacím T-kusom, popr. zasúvacou spojkou

• montáž tepelnej izolácie podľa EnEV nad zbernými potrubiami (ak sa podľa
EnEV neudáva minimálna hrúbka tesnenia, musia byť prívodné potrubia
vložené aspoň do ochrannej rúrky)

• tlaková skúška

• upevnenie potrubí na surovú podlahu pomocou príslušných kotviacich spôn

• izolovanie T-kusov a pod.
• nanesenie omietky

• montáž vodiaceho oblúka rúrky na surovú podlahu

• uloženie izolácie podlahy (vyrezanie potrubí napr. pomocou profilového rezného
nástroja, treba dodržať požiadavky na ochranu proti krokovému hluku)

• zalisovanie T-kusov do zberného potrubia

• nanesenie poteru

1 = polybuténová rúrka 15 x 1,5 alebo MV 16 x 2,0 mm
2 = minimálne ochranná rúrka SR 25 mm

Montáž vodiaceho oblúka rúrky pri prechode medzi plochou steny
a podlahou pomocou lisovacieho T-kusa.

Predpoklady na omietanie
• Systém stenového vykurovania treba pred nanesením omietky prepláchnuť
a podrobiť tlakovej skúške (pozri úlohy v bode 3.2 príp. protokol o tlakovej
skúške v prílohe)

• Rúrky stenového vykurovania netreba pri omietaní zahrievať
• Počas omietania má byť systém stenového vykurovania natlakovaný na
prevádzkový tlak (min. 1,5 bar)

Poznámky k omietke - vhodnosť rozličných
typov omietok
Stavebné predpoklady
• podklad pod omietku musí byť rovný, suchý, tvarovo stabilný, nosný a zbavený
napr. nečistôt zhoršujúcich jeho priľnavosť
• opatrenia na zlepšenie adhézneho podkladu musí posúdiť firma zodpovedná
za omietku
• omietanie sa musí robiť pri teplote v miestnosti vyššej ako +5 °C

Kvôli zlej tepelnej vodivosti nie sú vhodné tepelnoizolačné omietky. V prípade
silikátových omietok, kombinovaných omietok, omietok z polymérovej malty,
sanačných omietok a zvukovoizolačných omietok sa treba na ich vhodnosť
informovať u výrobcu a pri ich zhotovovaní sa treba riadiť predpismi výrobcov
omietok. Pri týchto druhoch omietok treba počítať so zníženým výkonom pri
odovzdávaní tepla.

Na omietanie systémov stenového vykurovania sú vhodné

Omietky s obsahom sadry/omietky z bieleho vápna

• vápenno-sadrové omietky
• vápenno-cementové omietky
• hlinené omietky

Tieto omietky sú veľmi vhodné na stenové vykurovanie kvôli malej náchylnosti
na zmršťovanie, dobrej regulácii vlhkosti a priestorovo-klimatickým vlastnostiam.
Táto omietka sa spravidla nanáša v jednej vrstve a je vhodná na prevádzkové
teploty do 50 °C. Zahrievanie sa robí po úplnom vyschnutí omietky, nie však
skôr ako približne po 7–14 dňoch (riaďte sa údajmi výrobcov omietok!).

Pri vyššie uvedených omietkach treba dbať kvôli optimálnemu prenosu tepla
na dobrú tepelnú vodivosť.
Bez ohľadu na ďalej uvedené údaje či smernice sa treba v každom prípade
riadiť predpismi výrobcov omietok!
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Firma Wolf Slovenská republika s.r.o. odporúča na stenové vykurovanie
sadrovú omietku Baumit MPI 20 alebo vápno-cementovú omietku
Baumit MPI 25. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii.

Systém stenového a stropného
vykurovania/chladenia WR 8, návod na montáž
Pozor: Ak je teplota v privádzacom potrubí vyššia ako 50 °C, nesmie sa
použiť žiadna omietka s obsahom sadry. Pri takomto teplotnom rozsahu
treba použiť vápenno-cementové omietky alebo špeciálne omietky odolné
proti teplote.

Hlinené omietky

Vápenno-cementové omietky

Hlinená omietka má viacero predností, predovšetkým je ekologická (neobsahuje
škodlivé látky, je hydroskopická, neškodí pokožke, má tepelnoregulačné
vlastnosti, prepúšťa pary a absorbuje zápachy), je to stavebný materiál na
stavbu ekologických domov.

Tieto omietky sa výborne hodia ako podklad na lepenie obkladačiek napr.
v kúpeľniach. Nanášajú sa spravidla v dvoch vrstvách a sú vhodné pri
prevádzkových teplotách do 70 °C, pričom treba brať do úvahy nebezpečenstvo
trhlín spôsobených zmršťovaním. Zahrievanie sa robí po úplnom vyschnutí
omietky, nie však skôr ako približne po 21 dňoch (riaďte sa údajmi výrobcov
omietok!).

Hlinené omietky sú vďaka svojej difúznej priepustnosti, vysokej kapilárnej
vodivosti a teplom vyvolávanej zmene dĺžky pre stenové vykurovanie veľmi
vhodné.

Táto omietka sa spravidla nanáša v dvoch vrstvách a je vhodná
pre prevádzkové teploty vyššie ako 50 °C. Ako výstuž sa môže použiť aj jutová
tkanina. Pokiaľ ide o zahrievanie, treba sa riadiť údajmi výrobcu omietky.

Skladba omietky pri WR 8

Omietanie systémov stenového vykurovania nespôsobuje v zásade nijaké
problémy a od normálnej omietky sa líši len hrúbkou omietky a pridaním
výstuže. Tieto výstuže zabraňujú vzniku trhlín a omietkár ich používa aj na
iných miestach, napr. pri roletových boxoch alebo na okenných hranách.
Skladba omietky WR 8
1 = upevňovacia lišta WKS 8
2 = polybuténová rúrka 8 x 1,0 mm (s kyslíkovou bariérou podľa DIN 4726)
3 = sklotextilná sieťka
4 = omietka

Pracovné kroky pri omietaní
1) Rúrky stenového vykurovania vrátane nástenných upevňovacích líšt sa
zakryjú omietkou tak, aby bol rúrkový register úplne zakrytý (cca 14 mm).
2) Upevní sa sklotextilná sieťka (veľkosť oka 8–10 mm) na celú plochu
v oblasti stenového vykurovania tak, aby v mieste otvorov v omietke
a nevykurovaných plôch presahovala cca o 20 cm.

3) Krycia vrstva sa nanesie tak, aby bola rúrka prekrytá približne 5–10 mm
(celková hrúbka omietky cca 20 mm). Ďalej sa treba riadiť príslušnými
normami DIN, pokynmi na spracovanie omietky od výrobcov, stavebnými
normami a predpismi platnými v SR a EU, smernicami na výrobu
vykurovaných stenových konštrukcií v bytovej výstavbe a výstavbe
nebytových a priemyselných stavieb.
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Systém stenového vykurovania WR 12,
technické údaje
Systém stenového vykurovania pre masívnu stavbu (mokrý proces)
s polybuténovou rúrkou gabotherm® hetta 12 x 1,3 mm WR 12 uloženou v upevňovacích lištách
Krátka technická informácia
Optimálna tepelná pohoda vďaka sálavému teplu stenového vykurovania. Tento
typ vykurovania nevyvoláva vertikálne prúdenie vzduchu ako vykurovacie telesá,

a preto je vhodné aj pre alergikov. Nízkoteplotný systém je vhodný na využitie
s modernou vykurovacou technikou.

Vlastnosti systému
• Systém montovaný pomocou upevňovacej lišty pod omietku na masívne steny.
• Upevnenie potrubia v oblúku rúrky pomocou okrúhlych držiakov rúrok
pripevňovaných klincom (tehla) alebo hmoždinkových hákov (betón, pórobetón).

• Ukladanie rúrok do meandrov priamo na mieste – umožňuje individuálne
varianty montáže.

• Polybuténová rúrka s kyslíkovou bariérou 12 x 1,3 mm, pripojenie rúrky
priamo na rozdeľovač (bez dodatočných spojov).

Údaje o výkone
• Pri priemernej teplote vykurovacej vody 45 °C dosahuje vypočítané
odovzdávanie tepla cca 140 W/m2 (pre bližšie údaje pozri graf).

Ukladanie rúrok
• Rozstup rúrok 10 cm v tvare meandrov (zvisle alebo vodorovne), v oblasti
oblúka rúrky cca 12 cm vrátane upevnenia (treba dodržať minimálny polomer
ohýbania 6 cm) pri individuálnom ukladaní.
• Spotreba rúrok cca 10 m/m2 pokrytej plochy s rozstupom rúrok 100 mm.

• Register s približne 6,0 m2 sa pripája priamo k rozdeľovaču (nie je potrebné
žiadne zberné potrubie) alebo k havarijnému termostatu vratnej vody.
• Nastavenie príslušného množstva vody priamo na rozdeľovači pomocou
integrovaného prietokomeru.

• Ukotvenie upevňovacích líšt; vzdialenosť cca 35–40 cm napr. pomocou
zatĺkacích hmoždiniek.
• Maximálna dĺžka rúrky v jednom vykurovacom okruhu je približne 80 m,
čo zodpovedá cca 6,0 m2 pokrytej plochy (pri ΔϑH = 45 °C) vrátane približne
2 x 10 m pripojovacieho potrubia (pri rozpätí 8 K a Δp = 25 kPa)

Poznámky k omietke
• Vhodné pre vápenno-sadrové, vápenno-cementové alebo hlinené omietky.
• Teplota prívodu vykurovacieho obvodu v prípade omietok s obsahom sadry
max. 50 °C.
• Použitie vhodnej sklotextilnej sieťky.
• Žiadne zahrievanie pred omietaním ani po ňom.
• Jednovrstvová omietka v prípade sadrových omietok s prekrytím rúrok
cca 10 mm.

Systémové znázornenie stenového vykurovania WR 12
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• Dvojvrstvové cementové a hlinené omietky so životnosťou podľa údajov
výrobcu a prekrytím rúrok takisto o cca 10 mm.
• Celková hrúbka omietky približne 26 mm (16 mm upevňovacia lišta vrátane
polybuténovej rúrky + 10 mm prekrytie omietkou vrátane sklotextilnej sieťky).

Systém stenového vykurovania WR 12,
technické údaje
Prierez štruktúrou omietky stenového
vykurovania WR 12
Systém stěnového topení WR 12
Technická informace
1
2
3
4

nástenná upevňovacia lišta GTH-WKS 12
polybuténová rúrka gabotherm® hetta 12 x 1,3 mm
sklotextilná sieťka
omietka

odovzdávanie tepla
vonkajšou stenou qi vo (W/m2)

výkon qi v (W/m2)

Graf odovzdávania tepla WR 12

využiteľný rozdiel teplôt ΔϑH v (K)

stena, U = 0,35 W/m2.K
stena, U = 0,5 W/m2.K

Príklad čítania hodnôt z grafu odovzdávania tepla
1.)

Výpočet strednej teploty vykurovacej vody
prívodné potrubie + spätné potrubie napr. 45 °C + 37 °C
2

2.)

Odpočítanie teploty v miestnosti
napr. 41 °C - 20 °C = 21 °C

2

3.)

Výsledkom je využiteľný rozdiel teplôt
napr. 21 °K (hodnota pre graf)

4.)

Vyčítanie výkonu qi z grafu
napr. 115 W/m2 pri 21 °K
= odovzdávanie tepla do miestnosti

= 41 °C
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Systém stenového vykurovania WR 12,
technické údaje
Graf tlakových strát pre polybuténové rúrky gabotherm® hetta 12 x 1,3 mm
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Systém stenového vykurovania WR 12,
návod na montáž
Všeobecne o systéme
• rúrkový register z polybuténových rúrok s kyslíkovou bariérou 12 x 1,3 mm

• zhotovenie na mieste, individuálne rozmery registra

• omietkový systém s upevňovacími lištami

• spojenie vykurovacích registrov so zberným potrubím pomocou pripájacích
press T-kusov (zalisovanie d8 pomocou ručných lisovacích klieští)

• montáž na masívne steny
• priame pripojenie potrubia registra k rozdeľovaču (alebo havarijnému
termostatu vratnej vody odberu)

Montáž systému WR 12
Stavebné predpoklady

• dbať na osadenia, primurovky atď

Pri inštalácii registra stenového vykurovania treba dodržať nasledujúce poradie
prác:

• pokladanie rúrok do meandru priamo na mieste - umožňuje individuálne
varianty montáže

• zabudovanie okien a dverí
• elektrické inštalácie (zhotovenie drážok, uloženie prázdnych potrubí atď.)
musia byť ukončené

Ukotvenie upevňovacích líšt, ukladanie rúrok
Ukotvenie upevňovacích líšt sa robí priamo na masívne steny, ako sú tehlové
steny, pórobetónové kvádre alebo betónové steny.

Treba dbať na to, aby upevňovacie lišty dosadli na stenu celou plochou kvôli
bezpečnému a pevnému uchyteniu potrubia.

Stena musí byť na tento účel zbavená nerovností, zvyškov malty a pod., aby sa
umožnila optimálna montáž upevňovacích líšt a aby sa zabránilo prípadnému
poškodeniu rúrok!

Pred montážou upevňovacích líšt treba na plochu steny preniesť naplánované
vykurovacie plochy.

Typy upevnenia
• zatĺkacími hmoždinkami
• vhodným termoaktívnym lepidlom (nanáša sa od stredu upevňovacej lišty,
pištoľ na termoaktívne lepidlo s výkonom min. 200 W)

Pri montáži upevňovacích líšt sa musia dodržať vzdialenosti medzi
upevňovacími lištami, ktoré sú uvedené na nasledujúcom výkrese.
Upevňovacie lišty sa môžu montovať vodorovne aj zvisle.
Vzdialenosť od rohov miestnosti, okenných hrán a pod. by mala byť cca
100–150 mm (presah sklotextilnej sieťky).

• alebo bežne predávaným stavebným lepidlom

Najdôležitejšie údaje/podrobnosti týkajúce sa montáže a ukladania rúrok systému WR 12

Pri ukladaní rúrok treba dbať na:
• rozstup uloženia rúrok 100 mm v priamej vetve
• min. 120 mm v oblúku rúrky
• presah rúrky v ohybe rúrky cca 250 mm

• upevnenie v oblúku rúrky pomocou hmoždinkových hákov (betón/pórobetón)
alebo okrúhleho držiaka rúrky pripevneného klincom (tehlová stena)
• uloženie rúrky stenového vykurovania bez prekrútenia
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Systém stenového vykurovania WR 12,
návod na montáž
Kúrenárska prípojka
• maximálna vykurovacia plocha steny na jeden vykurovací okruh 6 m2
(v prípade pripájacieho potrubia 2 x 10 m)
• maximálna dĺžka rúrky 80 m (vrátanie pripájacieho potrubia)
• jednotlivé vykurovacie okruhy môžu vyhrievať rozlične veľké vykurovacie
plochy steny

Upozornenie
Podlahové vykurovacie okruhy sa môžu kombinovať so stenovými vykurovacími
okruhmi na rozdeľovači GTF-VSV. Príslušné prietoky sa dajú bez problémov
nastaviť na prietokomeri v prívodnom potrubí.

• vyrovnanie na rozdeľovači sa dá nastaviť na prietokomeri
• pripojenie rúrky stenového vykurovania 12 x 1,3 mm priamo k rozdeľovaču

Ukladanie pripájacích potrubí
Ukladanie na surovú podlahu
Vyhotovenie pred nanesením omietky, neskoršie uloženie potrubí do tepelnej
izolácie a izolácie proti krokovému hluku.

WR 12

Montážne kroky
1) uloženie rúrok 12 x 1,3 mm od rozdeľovača po register stenového
vykurovania ako prívodného potrubia (bez pripojenia k rozdeľovaču)
2) vytvorenie registra stenového vykurovania
3) položenie potrubia spiatočky k rozdeľovaču
4) montáž tepelnej izolácie podľa EnEV o prípojkách (prívodné a vratné
potrubie) k registru stenového vykurovania. Ak sa podľa EnEV neudáva
minimálna hrúbka izolácie, musia byť prípojky chránené minimálne
ochrannou rúrkou. Upevnenie potrubí na surovú podlahu pomocou
vhodných držiakov rúrok
5) pripojenie prívodného a vratného potrubia k telesu rozdeľovača pomocou
lisovaného alebo svorkového adaptéra.

1 = rúrka stenového vykurovania 12 x 1,3 mm
2 = min. ochranná rúrka SR 21 mm
Upozornenie:
Pripájacie potrubia sa môžu ukladať aj na tepelnú izoláciu a izoláciu proti
krokovému hluku v poteri

Systémové zobrazenie, montážne časy
Doby montáže WR 12 (hodnoty v minútach na pracovnú skupinu).
Stenový vykurovací
systém

Kalkulované pracovné kroky

Priemerný montážny čas v minútach
na pracovnú skupinu

Systém WR 12

Nástenné upevňovacie lišty na namontujú na tehlovú stenu
pomocou zatĺkacích hmoždiniek alebo termoaktívneho lepidla,
rúrky stenového vykurovania 12 x 1,3 mm sa upevnia do svoriek.

10–12 min/m2

Pripájacie potrubie

Pripojenie rúrky stenového vykurovania k rozdeľovaču pomocou
spojkového adaptéra.

3–5 min/vykurovací okruh

Vo vyššie uvedenom priemernom montážnom čase na pracovnú skupinu
nie je zahrnutá montáž rozdeľovača, pripájacích potrubí k rozdeľovaču,
regulačných komponentov a ostatného príslušenstva.

Systémové zobrazenie WR 12

22

Systém stenového vykurovania WR 12,
návod na montáž
Predpoklady na omietanie
• Systém stenového vykurovania sa musí pred nanesením omietky prepláchnuť
a podrobiť tlakovej skúške (pozri Protokol o tlakovej skúške).

• Rúrky stenového vykurovania netreba pri omietaní zahrievať.
• Počas omietania má byť systém stenového vykurovania natlakovaný
na prevádzkový tlak (min. 1,5 baru).

Poznámky k omietke
Typy omietok
Stavebné predpoklady
• podklad pod omietku musí byť rovný, suchý, tvarovo stabilný, nosný a zbavený
napr. nečistôt zhoršujúcich jeho priľnavosť
• opatrenia na zlepšenie adhézneho podkladu musí posúdiť firma zodpovedná
za omietku

teploty do 50 °C. Zahrievanie sa robí po úplnom vyschnutí omietky, najskôr však
po cca 7–14 dňoch (riaďte sa údajmi výrobcov omietok!).
Pozor: Ak je teplota v prívodnom potrubí vyššia ako 50 °C, nesmie sa použiť
žiadna omietka s obsahom sadry. Pri takomto teplotnom rozsahu treba
použiť vápenno-cementové omietky alebo špeciálne omietky odolné proti
teplote.

• omietanie sa musí robiť pri teplote v miestnosti vyššej ako +5 °C

Vápenno-cementové omietky

Na omietanie systémov stenového vykurovania sú vhodné
• vápenno-sadrové omietky
• hlinené omietky

Tieto omietky sa výborne hodia ako podklad pre lepenie obkladačiek napr.
v kúpeľniach. Nanášajú sa spravidla v dvoch vrstvách a sú vhodné pri
prevádzkových teplotách do 70 °C, pričom treba brať do úvahy nebezpečenstvo
trhlín spôsobených zmršťovaním. Zahrievanie sa robí po úplnom vyschnutí
omietky, najskôr však po cca 21 dňoch (riaďte sa údajmi výrobcov omietok!).

Pri vyššie uvedených omietkach treba dbať kvôli optimálnemu prenosu tepla
na dobrú tepelnú vodivosť.

Hlinené omietky

Bez ohľadu na ďalej uvedené údaje či smernice sa treba v každom prípade
riadiť predpismi výrobcov omietok!

Hlinené omietky sú vďaka svojej difúznej priepustnosti, vysokej kapilárnej
vodivosti a teplom vyvolávanej zmene dĺžky pre stenové vykurovanie veľmi
vhodné.

Kvôli zlej tepelnej vodivosti nie sú vhodné tepelnoizolačné omietky. V prípade
silikátových omietok, kombinovaných omietok, omietok z polymérovej malty,
sanačných omietok a zvukovoizolačných omietok sa treba na ich vhodnosť
informovať u výrobcu a pri ich zhotovovaní
sa treba riadiť predpismi výrobcov omietok.

Hlinená omietka má viacero predností, predovšetkým je ekologická (neobsahuje
škodlivé látky, je hydroskopická, neškodí pokožke, má tepelnoregulačné
vlastnosti, prepúšťa pary a absorbuje zápachy) je to ideálny stavebný materiál
na stavbu ekologických domov.

• vápenno-cementové omietky

Omietky s obsahom sadry/omietky z bieleho vápna
Tieto omietky sú veľmi vhodné na stenové vykurovanie kvôli malej náchylnosti
na zmršťovanie, dobrej regulácii vlhkosti a priestorovo-klimatickým
vlastnostiam.
Táto omietka sa spravidla nanáša v jednej vrstve a je vhodná na prevádzkové

Táto omietka sa spravidla nanáša v dvoch vrstvách a je vhodná pre prevádzkové
teploty vyššie ako 50 °C. Ako výstuž sa môže použiť aj jutová tkanina. Pokiaľ ide
o zahrievanie, treba sa riadiť údajmi výrobcu omietky.
Firma Wolf Slovenská republika s.r.o. odporúča na stenové vykurovanie
sadrovú omietku Baumit MPI 20 alebo vápno-cementovú omietku
Baumit MPI 25. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii.

Skladba omietky pri WR 12
Omietanie systémov stenového vykurovania nespôsobuje v zásade nijaké
problémy a od normálnej omietky sa líši len hrúbkou omietky a pridaním
výstuže. Tieto výstuže zabraňujú vzniku trhlín a omietkár ich používa aj
na iných miestach, napr. pri roletových boxoch alebo na okenných hranách.
Skladba omietky WR 12
1
2
3
4

=
=
=
=

upevňovacia lišta WKS 12
polybuténová rúrka 12 x 1,3 mm (s kyslíkovou bariérou podľa DIN 4726)
sklotextilná sieťka
omietka steny

Pracovné kroky pri omietaní
1) Rúrky stenového vykurovania vrátane nástenných upevňovacích líšt sa
zakryjú omietkou tak, aby bol rúrkový register úplne zakrytý (cca 18 mm).
2) Upevní sa sklotextilná sieťka na celú plochu (veľkosť očiek 8–10 mm)
v oblasti stenového vykurovania s cca 20 cm prekrytím otvorov v omietke
a na nevykurovaných plochách.

Ďalej sa treba riadiť príslušnými normami DIN, pokynmi na spracovanie
omietky od výrobcov, stavebnými normami a predpismi platnými v SR a EU,
smernicami na výrobu vykurovaných stenových konštrukcií v bytovej výstavbe
a výstavbe nebytových a priemyselných stavieb.

3) Krycia vrstva sa nanesie tak, aby bola rúrka prekrytá cca 10 mm (celková
hrúbka omietky cca 26 mm).
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Systémy WR 8 a WR 12,
všeobecné údaje
Pripojenie k rozdeľovacej stanici
Rozdeľovacia stanica
Pripájacie potrubie gabotherm® hetta
15 x 1,5 mm, popr. 12 x 1,3 mm jednotlivých
vykurovacích okruhov sa pripojí k rozdeľovaču
cez eurokužeľ (prechodka pomocou lisovaných
alebo zvieracích spájacích adaptérov).
Rozdeľovače sa môžu montovať do základnej
skrinky s dvierkami na omietku alebo pod
omietku.

Pripojenie

Základná skrinka

GT-VKM 4

Zboku

stenové vykurovacie
okruhy B1

2
310

3
365

4
420

5
475

6
530

7
585

–
–

8
640

9
695

10
750

11
805

12
860

–
–

Zdola

stenové vykurovacie
okruhy B2

–
–

–
–

2
430

3
485

4
540

5
595

6
650

7
705

8
760

9
815

10
870

11
925

12
980

B3 (montážny rozmer
základnej skrinky)

GT-VKM 7

465

GT-VKM 10

695

Tabuľka uvádza montážne rozmery základnej skrinky a veľkosť skrinky potrebnú
na bočnú prípojku a prípojku zdola v skrinke rozdeľovača.
Pozor:
Pri montáži líšt rozdeľovača treba dávať pozor na to, aby bol v hornej časti
skrinky rozdeľovača dostatok miesta (cca 10 cm) na montáž pripájacej lišty
spoločne s potrebnými káblami.

845

1045

Ku každému typu rozdeľovača sa dá získať súprava na merač množstva tepla
slúžiacu na montáž merača, ktorá nie je súčasťou dodávky (montážna dĺžka
110–130 mm).
Pokiaľ sa do skrinky rozdeľovača inštaluje súprava merača tepla, musí mať
základná skrinka väčšie rozmery, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Pripojenie

Základná skrinka

Zboku

stenové vykurovacie
okruhy B1

–
–

–
–

–
–

2
482

3
537

4
592

5
647

6
702

7
757

8
812

9
867

10
922

11
977

Zdola

stenové vykurovacie
okruhy B2

–
–

–
–

2
400

3
455

4
510

5
565

6
620

7
675

8
730

9
785

10
840

11
895

12
950

B3 (montážny rozmer
základnej skrinky)
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GT-VKM 4

GT-VKM 12

465

GT-VKM 7

695

GT-VKM 10

845

GT-VKM 12

1045

Systémy WR 8 a WR 12,
všeobecné údaje
Regulácia
Všetky prvky regulácie pre systém podlahového vykurovania sú uvedené
v projektovom a montážnom návode a v cenníku.

Prídavné systémové komponenty
Montáž odlučovačov vzduchu a odkalovačov
Montáž mikroodlučovača vzduchu a odkalovača sa odporúča všeobecne pri
všetkých vykurovacích zariadeniach (a pri nových zariadeniach) ako prevencia
proti zaneseniu kalom a nahromadeniu vzduchových vankúšov v rúrkach
stenového vykurovania.
Ak vykurovacie zariadenie zásobuje výlučne vykurovaciu plochu steny, odporúča
sa namontovať odkalovač a mikroodlučovač vzduchu do prívodného potrubia
kotla.
Ak sú v zariadení skombinované rozličné systémy vykurovania, treba oba,
mikroodlučovač vzduchu i odkalovač, namontovať do prívodného potrubia
výstupu stenového vykurovania.

V prípade pripojenia k jestvujúcim starým vykurovacím zariadeniam treba kvôli
optimálnej bezpečnosti za istých okolností odporučiť oddelenie systémov.
Odkalovač (GTH-SA 1") sa pripája pomocou závitu 1", rozmery cca
d = 90 mm, výška = 145 mm, prietok cca 2,0 m3/h, hmotnosť 1,3 kg.
Treba pamätať na vhodnú možnosť vypúšťania.
Mikroodlučovač vzduchu (GTH-MBA 1") sa takisto uzavrie pomocou závitu 1",
rozmery cca d = 90 mm, výška =180 mm, prietok cca 2,0 m2/h,
hmotnosť 1,3 kg.

Zmiešavacie súpravy pre stenové vykurovanie nájdete v Projektovom a montážnom
návode pre systémy podlahového vykurovania.

Použitie tepelnej fólie
Pomocou tepelnej fólie sa dá po uvedení stenového vykurovania zviditeľniť
priebeh potrubí, t. j. že sa zviditeľnia potrubia po prekrytí omietkou príp.
stierkou.
Pritom sa treba riadiť týmto postupom:

4) Hneď po tom sa tepelná fólia pridrží na mieste, kde sa budú vŕtať otvory,
a skontroluje sa priebeh potrubia. Na miestach s rúrkami stenového
vykurovania sa tepelná fólia sfarbí na červeno-žlto, prípadne pri vyšších
teplotách na zeleno-modrasto. Na týchto miestach sa nesmie vŕtať!

1) Na stene sa vyznačia požadované otvory.
2) Priestorový termostat v miestnosti sa nastaví na minimum a počká sa, kým
stena vychladne.
3) Po vychladnutí steny sa priestorový termostat v miestnosti nastaví na
maximálnu teplotu.

25

Systémy WR 8 a WR 12,
všeobecné údaje
Tlaková skúška a uvedenie do prevádzky
Pokyny na prepláchnutie potrubí
Predpoklad na vykonanie tlakovej skúšky:
• najprv zavrite všetky ventily prívodného potrubia
• otvorte prvý ventil prívodného potrubia

• preplachujte vykurovací okruh dovtedy, kým zo spätného potrubia začne
vytekať voda úplne bez vzduchových bubliniek
• ventil znova zavrite a postup zopakujte so všetkými ventilmi prívodného
potrubia

Vykonanie tlakovej skúšky
1. krok tlakovej skúšky
Natlakovanie sústavy na tlak 10 bar min. počas 10 min.
Pozor: Časti zariadenia, ktoré nie sú dimenzované na takýto tlak, ako sú
dilatačné nádoby, bezpečnostné ventily a pod., treba bezpodmienečne
zablokovať alebo odmontovať. Vykonanie vizuálnej a dotykovej kontroly.
Odvedenie tlaku na 0 bar.
2. krok tlakovej skúšky
Natlakovanie sústavy na tlak 2 bar min. počas 10 min. Vykonanie vizuálnej
a dotykovej kontroly.

Treba pamätať na to, že zmena teploty steny s rúrkami o 10 K, ku ktorej dôjde
počas tlakovej skúšky, má za následok zmenu skúšobného tlaku o 0,5–1 bar.
O vyššie popísanej tlakovej skúške sa musí spísať protokol o tlakovej skúške
(pozri dodatok), ktorý musí podpísať zhotoviteľská firma a zástupca stavebníka.
Omietanie
Zníženie tlaku v zariadení na 1,5-násobok prevádzkového tlaku (max. 3 bar)
v prípade omietkových systémov. Tento tlak sa musí v zariadení udržiavať až
do skončenia omietania a nesmie sa zahrievať!

3. krok tlakovej skúšky
Natlakovanie sústavy na dvojnásobný prevádzkový tlak (min. 5 bar) na min.
60 min. Vykonanie vizuálnej a dotykovej kontroly.

Postup zahrievania a uvedenie do prevádzky
Postup zahrievania

Uvedenie do prevádzky

• Vykonáva sa po prirodzenom vyschnutí omietky (s výnimkou čisto hlinených
omietok, lebo tie sa môžu kvôli vysušeniu zahrievať; presné doby vysychania
treba zistiť u výrobcu omietky).

• Nastavenie vypočítaných prietokov vo ventiloch rozdeľovača vratného
potrubia (odstrániť ochranné stavebné viečko, otočiť doľava odvzdušňovacím
kľúčom = otvorenie).

• Maximálna prípustná teplota v prívodnom potrubí v prvých 3 dňoch prvého
uvedenia do prevádzky cca 15 °C.

• Montáž elektrotermických pohonov.

• Po 3 dňoch sa môže teplota vo vykurovacom okruhu zvýšiť na max.
dimenzovanú teplotu vykurovacieho okruhu.

• Kontrola vykurovacej funkcie vykurovacích plôch steny.

• Nastavenie prevádzkovej teploty.

• Denne sa zvyšuje teplota po 5 °C až po teplotu max. 50 °C.
• Maximálna teplota sa udržiava 4 dni.
• Priebeh zakurovania treba znižovať o 10 °C za deň po dosiahnutie
prevádzkovej teploty.
Ďalej sa treba riadiť údajmi výrobcov omietok.

Kontrola a údržba systému
Systémy stenového vykurovania treba udržiavať v čistote a pravidelne sledovať
kvalitu vykurovacej vody, aby sa počas prevádzky nezhoršovala.
Ide hlavne o mechanické nečistoty, ktoré môžu vznikať koróziou kovových,
predovšetkým oceľových častí systému. Môže dochádzať i k chemickej reakcii
medzi rôznymi kovmi. Z tohto dôvodu je dôležité v pravidelných intervaloch
odkalovať sústavu na miestach predpokladaného usádzania, predovšetkým však
mikroodkalovače.
Interval čistenia treba zvoliť podľa rozsahu sústavy a predpokladanej miery
znečistenia. Odporúčaný interval je 1x za pol roka, najlepšie pred uvedením
do prevádzky, pred začiatkom vykurovacej sezóny a po jej ukončení. Ak sa zistí
zvýšená miera znečistenia, treba úmerne zvýšiť počet kontrol a častejšie
odkalovať systém.
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Zvýšené množstvo nečistôt v systéme s malou svetlosťou potrubia (stenové
vykurovanie) môže spôsobiť až nefunkčnosť systému. V prípade, že príde
k vyradeniu z prevádzky niektorého zo segmentov stenového vykurovania
(sprievodným javom je rapídne zníženie povrchovej teploty a zväčšujúci sa
rozdiel medzi teplotou vykurovacej vody a vody v spiatočke), treba ihneď daný
okruh zatvoriť, odkaliť celý systém a doplniť upravenú vodu na prevádzkový
pretlak sústavy, aby sa funkcie ešte nezhoršili. Ďalej treba uzavrieť odkalené
okruhy, otvoriť zanesený okruh a maximálnym výkonom čerpadla dosiahnuť
zvýšenie prietoku a tým uvoľnenie nečistôt. Nakoniec treba sústavu znovu
odkaliť, doplniť vodu na prevádzkový pretlak a potom sa môžu uviesť do
prevádzky i ostatné vykurovacie okruhy.

Protokol o tlakovej skúške
Protokol o tlakovej skúške pre systém stenového vykurovania
Popis inštalácie
Miesto:

Objekt:

Druh (typ) použitého systému:
Firma, ktorá vykonala inštaláciu:
Distribučný partner (veľkoobchodník):

Tlaková skúška krok 1: skúšobný tlak 10 bar min. 10 minút
Začiatok skúšky dňa:

o ..................... hod.

s ...................... bar

Koniec skúšky dňa:

o ..................... hod

s ...................... bar

Začiatok skúšky dňa:

o ..................... hod.

s ...................... bar

Koniec skúšky dňa:

o ..................... hod.

s ...................... bar

Výsledok vizuálnej a dotykovej skúšky:

Tlaková skúška krok 2: skúšobný tlak 2 bar min. 10 minút
Odvedenie tlaku na 0 bar vykonané:

Výsledok vizuálnej a dotykovej skúšky:

Tlaková skúška krok 3: Skúšobný tlak = dvojnásobný prevádzkový tlak (min. 5 bar) min. 60 minút:
Začiatok skúšky dňa:

o ..................... hod.

s ...................... bar

Koniec skúšky dňa:

o ..................... hod.

s ...................... bar

Výsledok vizuálnej a dotykovej skúšky:

podpis
firma, ktorá skúšku vykonala

podpis, dátum
montér

podpis, dátum
zástupca stavebníka

Protokol o skúške starostlivo vyplňte a uložte si ho ako doklad, jeho predloženie je predpokladom na uplatnenie nárokov vyplývajúcich zo záruky.
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Protokol o zahrievaní omietky
Protokol o zahrievaní omietky pri inštalácii stenového vykurovania
Stavebník/objednávateľ:
Stavebný zámer:
Etapa výstavby:
Kúrenárska firma:
Omietkarska firma:
Požiadavky:
Pred zahrievaním sa musí vykonať tlaková skúška a nastavenie prietokov.
V prípade cementových omietok sa s ňou môže začať najskôr 21 dní (príp. podľa údajov výrobcu), v prípade sadrových omietok najskôr 7 až 14 dní (príp. podľa
údajov výrobcu) po skončení omietania.
Prvé zahrievanie sa robí tak, že sa najprv v prívodnom potrubí dosiahne teplota 25 °C, ktorú treba udržiavať 3 dni.
Potom možno teplotu prívodného potrubia zvýšiť na maximálnu dimenzačnú teplotu prívodného potrubia.
Túto maximálnu dimenzačnú teplotu prívodného kúrenia treba udržiavať minimálne 4 dni tak, aby neklesla ani v noci.
V tomto čase treba v miestnostiach zabezpečiť výmenu vzduchu bez prievanu. Počas znižovania teploty sa teplota znižuje denne o 10 °C, kým sa dosiahne
prevádzková teplota.
Údaje výrobcu omietky, ktoré sa líšia od tohto protokolu, treba bezpodmienečne dodržať.
Dokumentácia:
1) Druh omietky, výrobca, priemerná hrúbka:
2) Koniec omietania:
3) Začiatok zahrievania v prívodnom potrubí = 25 °C:
4) Max. dimenzačná teplota prívodného potrubia bola dosiahnutá dňa:
5) Koniec zahrievania dňa:
6) Teplota steny približne 20 °C bola dosiahnutá dňa:

7) Zníženie teploty v prívodnom potrubí
príp. prerušenie zahrievania:

8) Bezprievanové vetranie miestností:

áno

od

do

nie

áno
nie

9) Odovzdanie zariadenia dňa:

pri vonkajšej teplote:

°C

prívodné potrubie:

°C

a nasledujúci prevádzkový stav:

Pozor: Pri vypínaní stenového vykurovania po skončení zahrievania sa musí omietka steny až do úplného vychladnutia chrániť pred prievanom a rýchlym
ochladením.

Potvrdenie:

miesto, dátum
stavebník/objednávateľ
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miesto, dátum
kúrenárska firma

miesto, dátum
vedenie stavby/architekt

Poznámky
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Poznámky
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Poznámky
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