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6a.  Průmyslové aplikace 
Gabotherm® BTA – mokrý systém

Technická data

Systém Gabotherm® BTA byl vyvinut speciálně pro tepelnou aktivaci 
betonových stropů a pro uložení do betonových stropů přímo na 
stavbě. Potrubí s vodní náplní je integrováno do betonového stropu, 
aby bylo možné využít betonovou hmotu budovy jako zásobníku 
tepla. Cílený výkon Gabotherm® BTA se ideálně hodí pro hospodár-
né vytápění a chlazení, protože tepelná zátěž nebo tepelné ztráty 
je možné kompenzovat temperováním plochy stropu, pak jen zbývá 
zajistit hygienickou výměnu vzduchu větracím systémem. 
V literatuře se vyskytují termíny od temperování betonového jádra, 
aktivace betonového jádra, aktivace stavebních konstrukcí nebo 
velkoplošné vytápění/chlazení až po termoaktivní systém stavebních 
prvků, tzv. TABS.

Oblasti použití
Aktivace stavebních konstrukcí je vhodná pro kompaktní budovy  
s nízkými tepelnými ztrátami a nízkými tepelnými zisky, s velko-
prostorovými kancelářemi, studovnami, výstavními sály apod. Dále 
je vhodná pro prostory, které nemají požadavek na přesnou regulaci 
teploty v jednotlivých místnostech v letních měsících. Pro případ 
vytápění je nutné kombinovat tento systém s jiným systémem (VZT, 
otopné plochy).
Tento systém je vhodný v kombinaci s tepelnými čerpadly nebo se 
slunečními kolektory, nebo lze využít spodní vody pro přímé chlazení.

Popis systému
Gabotherm® BTA se používá zejména pro zalití do betonových  
stropů (na spodní výztuži až po střední vrstvu). Tato bezpečná  
poloha v jádru betonové vrstvy umožňuje nejvyšší možnou míru 
realizací specifických požadavků jak architekta, tak i klienta.

Popis funkce 
Při aktivaci stavebních konstrukcí (BTA) se pro kompenzaci teploty 
využívá kapacita akumulační hmoty budovy. Aktivací akumulační 
hmoty lze absorpční kapacitu stavebního prvku využívat po dobu  
24 hodin. I malé kolísání teploty na stavebním prvku umožňuje  
přenos vysokého výkonu.
Protože se jako nosné médium používá voda, je transport energie 
obzvláště účinný, což šetří energii a náklady. To vede k vysoké ener-
getické účinnosti při vytápění a chlazení a umožňuje bezúdržbový 
provoz. V kombinaci se vzduchotechnickou jednotkou instalovanou v 
rámci stavební přípravy převezme VZT hygienickou výměnu vzduchu 
a podpoří BTA při extrémních výkyvech tepelné zátěže. Pro zabrá-
nění snížení výkonu omezením přenosu tepla, musí být zajištěno, 
aby se neinstalovaly uzavřené či zavěšené stropy nebo např. stropy 
s akustickou omítkou. Řešení požadavků na ochranu proti hluku by 
mělo být realizováno zvukově optimalizovanými vnitřními opatřeními 
nebo zvukově tlumícími povrchy stěn.

Projektování BTA
Podle nejnovějších poznatků z výzkumu a praktických studií se 
pro projektování aktivace stavebních prvků ukázaly tyto body jako 
obzvláště důležité:

• vypracování energetické koncepce zahrnující všechny systémy 
pro celou budovu

• definice časů dodávky energie a nabíjení
• zohlednění všech požadavků uživatelů
• minimalizace přiváděné energie vysoce kvalitními systémy ochra-

ny před sluncem (zastínění)
• stanovení polohy registru trubek (na spodní výztuži až do střední 

vrstvy) - určuje statik
• využití betonové hmoty budovy pro akumulaci tepla, až po dobu 

24 hodin
• do stavebních konstrukcí integrovaná bezúdržbová potrubí pro 

vytápění a chlazení s vysokým výkonem 
• vysoká energetická účinnost při použití vody a betonu jako nosné-

ho média, bez pocitu průvanu
• při pokrytí hlavní tepelné zátěže systémem temperování povrchu 

budou VZT systémy dimenzovány menší, čímž se s ohledem na 
celkovou energetickou koncepci sníží investiční a provozní náklady 

• je možné nasazení alternativních systémů výroby studené a otop-
né vody s nízkou úrovní teploty (zohlednit doby dodávky energie)

Tepelná zátěž 
Tepelná zátěž je množství tepla odváděné z prostoru, které je ne-
zbytné pro dosažení nebo udržení zadané vnitřní teploty.
Podle VDI 2078 se tepelná zátěž dělí na vnější a vnitřní. Jako tepel-
ná zátěž vnější se rozumí takové zátěže, které předávají tepelnou 
energii do budovy slunečním zářením a teplým venkovním vzdu-
chem.

Mezi ně patří:
• tok tepla vnějšími stěnami
• tok tepla střechami
• přenos tepla okny
• sálavé teplo okny

Tyto faktory způsobují tepelnou zátěž a jejich přínos do budovy musí 
být snížen na minimum.

Vnitřní tepelná zátěž je zátěž, která vede k ohřevu prostoru/budovy 
procesy přeměny energie.

Mezi ně patří:
• emise tepla od osob
• emise tepla od osvětlení
• teplo od technologikých zařízení (PC, tiskárny, různé stroje atd).
• přenos tepla ze sousedních místností
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Postup výpočtu
VDI 2078 rozlišuje mezi dvěma metodami výpočtu, jednoduchou 
a podrobnou. U ní se tepelná zátěž prostoru nepočítá k nějakému 
oblíbenému časovému bodu, ale pro maximální hodnotu. Zde se 
vypočítává tepelná zátěž každé jednotlivé místnosti, v horkých měsí-
cích v příkladných dnech vícekrát, v intervalech jedné hodiny (např. 
v červenci v 11:00, 12:00... 16:00, 17:00 hod. atd.).
Pro stanovení tepelné zátěže budovy se záznamy po hodině 
měřených teplot jednotlivých místností sčítají (všechny výsledky v 
11:00 hod. příslušného dne, všechny výsledky v 12:00 hod. atd. se 
sečtou).
Maximální hodnota ze všech těchto záznamů je tepelná zátěž 
budovy.

Regulace a rozdělovač 
V režimu chlazení by měly být definovány tzv. komfortní zóny pro 
regulaci prostorové teploty. Jako základ lze použít samoregulační 
účinek tepelně aktivních povrchů, to znamená, že přenos energie 
probíhá automaticky z důvodu daných teplotních rozdílů (mezi vnitř-
ním vzduchem a povrchy). Budova by měla být také rozdělena do 
různých zón s regulací podle jejich využití, orientace (sluneční záře-
ní) atd. Zvláštní pozornost musí být věnována monitorování rosného 
bodu – zejména u částí zařízení – ty je nutné parotěsně izolovat.

Systém vykazuje velkou setrvačnost, z tohoto důvodu se reguluje 
jen teplota topné nebo chladící vody. Regulace pomocí prostorové 
teploty v jednotlivých místnostech je u tohoto systému zbytečná.
Samozřejmě u velkých budov je možné a i výhodné rozdělit systém 
na více nadřazených regulačních zón např. sever – jih. Případně je 
vhodné rozdělit jednotlivé zóny dle rozdílného využití budovy.
Při chlazení je nutno zabezpečit, aby nedošlo ke vzniku rosného 
bodu. K tomuto účelu je dostatečné v regulaci zajistit, aby teplota 
chladící vody nebyla nižší než + 16 °C.

V režimu vytápění se vyžaduje automatické zařízení (regulace) 
závislé na čase a na venkovní teplotě, které snižuje a vypíná přívod 
tepla a zapíná a vypíná elektrické pohony regulace. Kromě toho je 
třeba zabránit přehřátí prostoru od vnitřní zátěže.
Rozdělovače se obvykle instalují do příček nebo do zavěšených 
stropů nebo dutých podlah za předpokladu, že k nim bude zajištěn 
trvalý přístup.

Gabotherm® BTA může být
• přizpůsoben místním specifickým stavebním požadavkům
• flexibilně připojen k rozvaděči nebo zónovému ventilu

Vlastnosti
• bezpečná hloubka vrtání zásluhou umístění trubkového registru na 

spodní výztuž případně až do střední vrstvy
• pokrytí hlavní tepelné zátěže
• použití potrubí Gabotherm® hetta PB-R s kyslíkovou bariérou  

17 x 2,0 mm nebo 20 x 2,0 mm podle DIN 4726, kyslíková bariéra 
je umístěna uvnitř potrubí, takže při montáži na stavební výztuž 
nemůže dojít k jejímu poškození

• montáž během bednění nebo betonování
• potrubí lze integrovat do normální stropní konstrukce

• přímé připojení k rozdělovači je možné

Montáž
U tohoto systému doporučujeme používat dimenzi potrubí PB-R 
17x2 a 20x2 5-vrstvá. Trubka se kotví pomocí příchytek Indufix 
přímo na stavební výztuž umístěné ve středu betonové desky. 
Systém je velice jednoduchý a levný, slouží k pokrytí základního 
topného výkonu a k docílení poměrně slušného chladícího výkonu. 
Trubky se pokládají jednoduchým nebo dvojitým meandrem. Dvojitý 
meandr poskytuje rovnoměrnější rozložení teplot v konstrukci stropu. 
Samozřejmě u těchto stropů je zcela nevhodné použití závěsných 
podhledů.  
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Prvky systému BTA

Polybutenová trubka

Gabotherm® hetta PB-R 17x2,0 mm 5-vrstvá
Gabotherm® hetta PB-R 20x2,0 mm 5-vrstvá

Další příslušenství
Ochranná trubka
Příchytka Indufix

Adaptér 17 x 2,0 a 20 x 2,0Rozdělovací stanice

Rozdělovací stanice VSV  
s integrovanými svěrnými spoji,  
materiál mosaz

Pozor: maximální průtok na jeden okruh mosazné rozdělovací stanice 6 l/min, 
maximální průtok na jeden okruh nerezové rozdělovací stanice 4 l/min.  
Maximální doporučený průtok jak mosazné, tak i nerezové rozdělovací stanice, 
je 1500 l/hod.

Průmyslové rozdělovací stanice

Průmyslové rozdělovače GTF-INDU 1 1/2“
Konzoly k průmyslovým  
rozdělovačům

6a.  Průmyslové aplikace Gabotherm® BTA – mokrý systém
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Konstrukce

Trubky se pokládají do betonového stropu, podle provedení spodní 
výztuže až do střední vrstvy. Hloubka uložení trubek pak určuje 
bezpečnou hloubku vrtání v oblasti stropu / podlahy. Předání tepla 
nebo chladu nahoru nebo dolů probíhá v závislosti na montážní si-
tuaci (např. s izolací / bez izolace). Montáž ve střední vrstvě probíhá 
současně s bedněním nebo betonováním.

Legenda
1  rozpěrka pro spodní výztuž
2  dolní výztuž
3  trubka PB-R 17/20 mm
4  rozpěrka
5  horní výztuž
6  potěr a podlaha

Potřeba materiálu

Data pro pokládku BTA 17 BTA 20

Potřeba trubek 6,5 m/m2

Max. plocha okruhu 13 m2 18 m2

Rozteč potrubí RA 150

Max. délka okruhu 90 m 120 m

Rozteč uchycení potrubí 75 cm

Pokyny pro dimenzování

Výkonová data 

Výkon při různých instalačních situacích

Instalace s 25 mm tepelnou izolací pod potěrem

Způsob provozu Vytápění
při 20 °C

Chlazení
při 26 °C

Teplota otopné/vratné [°C] 29/26 16/19

Střední povrchová teplota stropu [°C] cca. 24 cca. 22

Střední povrch. teplota podlahy [°C] cca. 21 cca. 25

Statický výkon stropem [W/m2] cca. 28 cca. 44

Statický výkon podlahou [W/m2] cca. 6 cca. 6

Celkový výkon systému [W/m2] cca. 34 cca. 50

Řez s 25 mm tepelnou izolací

Legenda
1  podlaha 
2  potěr
3  tepelná izolace
4  beton

Instalace bez tepelné izolace

Způsob provozu Vytápění
při 20 °C

Chlazení
při 26 °C

Teplota otopné/vratné [°C] 29/26 16/19

Střední povrchová teplota stropu [°C] cca. 24 cca. 22

Střední povrch. teplota podlahy [°C] cca. 22 cca. 24

Statický výkon stropem [W/m2] cca. 26 cca. 41

Statický výkon podlahou [W/m2] cca. 17 cca. 16

Celkový výkon systému [W/m2] cca. 43 cca. 57
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Řez bez tepelné izolace

1
2

3

Legenda
1  podlaha 
2  potěr
3  beton

Diagram tlakových ztrát pro trubky PB-R 17 x 2,0  
a 20 x 2,0 mm

Legenda
1 tlaková ztráta R v [Pa/m]
2 hmotnostní průtok m v [kg/h] (médium: voda) 

Příklad konstrukce stropu a umístění trubek
Aktivace stavebních konstrukcí

Legenda:
1 horní výztuž dle statických požadavků
2 monolitický beton
3 trubka 20 x 2,0 (17 x 2,0)
4 kari síť 150 x 150 mm
5 spodní výztuž podle statických požadavků
6 strop
Poznámka: konstrukci stropu a umístění trubek určuje statik

Výhody
    jednoduchý a levný systém
   žádná údržba otopných ploch
   žádný hluk
    možnost využití nízkopotencionálního tepla při vytápění (od cca  
24 °C) a vyšších teplot vody při chlazení (nad 18 °C)

   vysoká tepelná stabilita objektu
   vysoký podíl sálavého tepla umožňuje snížit žádanou teplotu ve 
vnitřních prostorách při dodržení tepelné pohody, a tím snížit neje-
nom náklady na vytápění, ale i na zvlhčovaní vzduchu

   využití autoregulačních schopností při dimenzování otopných ploch 
na povrchovou teplotu blízkou teplotě v místnosti

   menší dimenze VZT zařízení a vyšší komfort bez průvanu
   nižší provozní náklady a vyšší hygiena provozu oproti klasickým 
systémům chlazení, např. pomocí vzduchotechniky nebo fan-coils  
a vytápění deskovými tělesy nebo konvektory

    plná možnost využití akumulačních schopností budovy pro noční 
předchlazovaní, a tím možnost zmenšení instalovaného výkonu na 
zdroji chladu (dle typu budovy až o 40 %)

    využití chlazení v nočních hodinách, kdy pracuje s vyšší účinností
   životnost systému srovnatelná se životností budovy
   zkrácení doby výstavby, plastové potrubí pro vytápění a chlazení je 
vkládáno do stropů již ve fázi hrubé stavby při betonáži

   nevzniká syndrom nemocných budov (Sick-Building-Syndrom)

Nevýhody
   vysoká tepelná setrvačnost, tzn. pomalá reakce na změny vnitřních 
stavů, nelze využít pro malé místnosti s rychle proměnnou tepelnou 
zátěží

   nutnost doplňkového systému pro vytápění vzhledem k velké tepel-
né setrvačnosti

   nemůže být použito zavěšených podhledů
   vysoké nároky na koordinaci betonářských prací a pokládaní potru-
bí pro vytápění a chlazení v době hrubé stavby
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Způsoby pokládky

Jednoduchý meandr

Dvojitý meandr

Příklady instalace
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Technická data

Systém vyvinutý pro tepelnou aktivaci podlahových ploch, obvykle 
betonových podlah bez podlahové krytiny. Systém nabízí maximum 
tvůrčí svobody v nejrůznějších objektech, jako jsou například sklady 
s obsluhou vysokozdvižnými vozíky, výrobní haly s lehkými nebo 
těžkými stroji nebo dílny všeho druhu. Požadavky na provozní nebo 
užitečné zatížení budovy použitelnost systému neovlivňují. Jedině 
tloušťka podlahové desky je variabilní a měla by být dimenzována 
statikem.

Vlastnosti systému
   trubky s kyslíkovou bariérou Gabotherm® hetta 20x2,0 mm nebo 
25x2,3 mm 5-vrstvá podle DIN 4726

   systém vhodný i pro chlazení
   neomezené provozní zatížení 
   variabilní rozteče instalace
   rovnoměrné rozložení teploty zásluhou ohřevu celé podlahové 
plochy haly

   nízké investiční náklady a rychlá amortizace pomocí ekonomického 
a energeticky účinného systému distribuce tepla

   žádné další náklady na údržbu
   splnění požadavků směrnice o pracovních podmínkách na pracovi-
šti, dodržením minimální povrchové teploty podlahy 18 °C

   absolutní svoboda při návrhu využitelné plochy prostřednictvím 
strukturálně koordinovaného, objektově orientovaného projektování

   lze kombinovat s jinými topnými systémy
   žádné požadavky na statiku konstrukce stropu

Příklad instalace Gabotherm® INDUSTRY

6b.  Průmyslové aplikace 
Gabotherm® INDUSTRY – mokrý systém
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Prvky systému INDUSTRY

Polybutenová trubka

Gabotherm® hetta PB-R 20x2,0 mm 5-vrstvá
Gabotherm® hetta PB-R 25x2,3 mm 5-vrstvá

Průmyslové rozdělovače

Průmyslové rozdělovače GTF-INDU 1 1/2“
Konzoly k průmyslovým  
rozdělovačům

Další příslušenství

Uzavírací kulový kohout 2“
Uzavírací víčka s napouštěcími  
a vypouštěcími kohouty

Příchytka Indufix
Upevňovací páska

Přechodová multi-press spojka
Multi-press spojka
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Druhy konstrukce

Varianty konstrukce
Systém Gabotherm® INDUSTRY je vhodný pro instalaci do různých 
variant konstrukcí. Nejznámější jsou železobetonové desky betono-
vé desky vyztužené ocelovými pruty.

Železobeton
Obvykle se průmyslové systémy plošného temperování instalují do 
železobetonových desek. Železobeton je základová deska vyztuže-
ná ocelovými rohožemi. V tomto případě se Gabotherm® INDUSTRY 
pokládá na spodní vrstvu výztuže pomocí upevňovacích pásek nebo 
příchytek Indufix. Pokud statický výpočet vyžaduje uložení v rovině 
neutrální zóny, musí být tato montážní poloha vytvořena pomocí 
vhodných distančních podložek a pomocí další vrstvy konstrukční 
oceli.

Varianty konstrukce s železobetonem

Legenda
1. podkladní vrstva 
2. základová deska
3. stavební hydroizolace podle DIN 18195
4. kluzná vrstva
5. distanční podložky
6. výztuha 
7. trubka PB-R 5-vrstvá (20 x 2,0 nebo 25 x 2,3 mm)
8. upevňovací páska
9. betonová deska

Legenda
1. podkladní vrstva 
2. základová deska
3. stavební hydroizolace podle DIN 18195
4. kluzná vrstva
5. upínací lišta
6. trubka PB-R 5-vrstvá (20 x 2,0 nebo 25 x 2,3 mm)
7. beton vyztužený ocelovými vlákny

Tepelná izolace 
Obecně je třeba zkontrolovat, zda je požadována tepelná izolace ve 
smyslu EnEV (nebytové budovy s nízkými vnitřními teplotami), DIN 
4108-2 nebo ČSN EN 1264.
Tepelná izolace není nutná, pokud je vnitřní teplota nižší než 12 °C, 
budova je vytápěna méně než 4 měsíce za rok.

Při pokojové teplotě 12 až 19 °C je podle DIN 4108-2 tab. 3 vyžado-
ván minimální tepelný odpor podlahy po obvodu prostoru do hloubky 
prostoru 5 m vyšší než 0,9 m2 K/W. To odpovídá izolaci o tloušťce 
přibližně 40 mm, typ WLG 040.

Beton vyztužený ocelovými vlákny
Vláknitý železobeton je beton vyztužený ocelovými vlákny. Zde  
se nepoužívá výztuže s ocelovými rohožemi. Trubky systému  
Gabotherm® se ukládají do upínacích lišt a fixují se v rámci  
stavební přípravy na dokončenou základovou desku.

Varianty konstrukce s betonem vyztuženým ocelovými vlákny

6b.  Průmyslové aplikace Gabotherm® INDUSTRY – mokrý systém
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Pokyny ke konstrukci 
Provozní zatížení popsaná v DIN 1055, část 3, jsou proměnná nebo 
pohyblivá zatížení (např. od strojů, materiálů, vozidel atd.). Přípustné 
provozní zatížení musí být určeno statikem a má vliv na dimenzová-
ní betonové desky. Zabudované topné rozvody nemají žádný vliv na 
pevnost betonu v tlaku.
V závislosti na způsobu používání/namáhání jsou kladeny různé 
požadavky na kvalitu betonu. Při volbě výškové úrovně topného 
systému by měla být brána v úvahu potřebná hloubka vrtání pro 
případné kotvy regálů nebo strojů, a pokud je to nutné, potrubí by 
měla být umístěna v jiné hloubce nebo by dotyčná oblast měla být 
vynechána.

Hloubka vrtání
Průmyslové budovy často vyžadují ukotvení regálů nebo základů 
k podlahové desce. Požadované hloubky vrtání musí být hlášeny 
příslušnému odbornému projektantovi a pak zohledňovány při pro-
vádění vrtů. Trubky systému Gabotherm® INDUSTRY zpravidla leží 
dostatečně hluboko na spodní výztuži nebo v upínací liště. Pokud 
však spodní deska nemá dostatečnou výšku, mělo by být v této 
oblasti vedení potrubí vynecháno. Tak vznikají tzv. Zóny tabu. Těmi 
by neměla procházet žádná potrubní vedení.

Výkonová data 

Požadovaný tepelný výkon musí být stanoven v souladu s ČSN  
EN 12 831. V průmyslových budovách je třeba vzít v úvahu různé 
korekční faktory, např. výšku budovy.
Podle ČSN EN 12 831 příloha B, tab. 2.1 se ke stanovení standardní 
tepelné ztráty ve zvláštních případech vyžaduje korekční faktor výšky 
daného prostoru. Vzhledem k tomu, že Gabotherm® INDUSTRY 
uvolňuje většinu tepla jako teplo sálavé, může být faktor 1 použit pro 
výšky hal do 15 m. Z následujících diagramů lze po stanovení hustoty 
tepelného toku, která se stanoví ze standardní tepelné zátěže prosto-
ru, odečíst rozdíl střední teploty topného média a prostorové teploty,  
v závislosti na vybrané podlahové krytině.

Příklad odečtu pro Gabotherm® INDUSTRY 20
   vypočítejte požadovaný tepelný výkon na m2 nebo jej převezměte  
z výpočtu tepelných ztrát, např. q = 60 W/m2

   odečtěte rozdíl střední teploty topného média a prostorové teploty  
z diagramu

   např. 15 K při VA 200 mm‘
   teplota prostoru + rozdíl střední teploty topného média a teploty 
prostoru = střední teplota topného média

   např. 18 °C + 15 K = 33 °C (střední teplota otopné vody) = 38 °C 
výstupní teplota + 28 °C vratná teplota otopné vody

Výkonový diagram Gabotherm® INDUSTRY 20

Legenda
1. hustota tepelného toku q v [W/m2]
2. rozdíl střední teploty topného media a teploty prostoru ΔJH

VA – rozteč instalace 

Příklad odečtu pro Gabotherm® INDUSTRY 25
   vypočítejte požadovaný tepelný výkon na m2 nebo jej převezměte  
z výpočtu tepelných ztrát, např. q = 60 W/m2

   odečtěte rozdíl střední teploty topného média a teploty prostoru  
z diagramu, např. 18 K při VA 300 mm‘

   teplota prostoru + rozdíl střední teploty topného média a teploty 
prostoru = střední teplota topného média, např. 18 °C + 18 K = 36 °C 
(střední teplota otopné vody) = 41 °C výstupní teplota + 31 °C vratná 
teplota otopné vody

Legenda
1. hustota tepelného toku q v [W/m2]
2. rozdíl střední teploty topného media a teploty prostoru ΔJH

VA – rozteč instalace

Pokud se vyskytnou ztráty v okrajových oblastech, které nebyly při 
výpočtu tepelných ztrát zohledněny, musí být opraveny „normalizova-
nou potřebou tepla plus skutečné ztráty“, jak je obvyklé u podlahového 
vytápění.
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Diagram tlakových ztrát pro trubky PB-R 20 x 2,0 a 25 x 2,3

Legenda
1 tlaková ztráta R v [Pa/m]
2 hmotnostní průtok m v [kg/h] (médium: voda)

Potřeba materiálu

Označení Rozteč pokládky Měrná potřeba

Trubka PB-R 20 x 2,0 VA 150 6,5 m/m2

VA 300 3,1 m/m2

VA 450 2,0 m/m2

Trubka PB-R 25 x 2,3 VA 150 6,5 m/m2

VA 300 3,1 m/m2

VA 450 2,0 m/m2

Upevňovací podlahová lišta 20 všechny VA 0,5 m/m2

Upevňovací podlahová lišta 25 všechny VA 0,5 m/m2

Upevňovací páska VA 150 9 ks / m2

VA 300 4 ks / m2

VA 450 2,5 ks / m2

Příchytka Indufix VA 150 9 ks / m2

VA 300 4 ks / m2

VA 450 2,5 ks / m2

6b.  Průmyslové aplikace Gabotherm® INDUSTRY – mokrý systém
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Montáž

Stavební předpoklady
Na rozdíl od běžné instalace podlahového vytápění se instalace 
průmyslového podlahového vytápění provádí soubežně s provádě-
ním výztuh a s betonářskými pracemi. To vyžaduje pečlivé plánování 
a koordinaci jednotlivých profesí.
Před zalitím betonu musí být provedeny tlakové zkoušky těsnosti 
topných smyček a vše musí být zdokumentováno.

Podklad, nosná vrstva, podloží
Podklad musí mít rovnoměrné složení a dostatečnou nosnost. Pokud 
je únosnost zhutněného podloží nedostatečná, bude třeba doplnit 
nosnou vrstvu. Ta absorbuje zatížení z podlahové desky a odvede 
je do podkladu. Obvykle se jedná o štěrk nebo štěrk s hydraulickými 
pojivy (např. cement).
Pro uložení podlahové desky je nutný rovný povrch. Toho se dosahu-
je takzvanou vrstvou podloží a lze ji vytvořit z tenké vrstvy betonové-
ho nebo cementového potěru. Alternativně lze použít tenkou vrstvu 
jemného písku (nivelace písku).

Stavební izolace 
Před dokončením podlahové desky musí být spodní konstrukce 
volná, bez potrubních vedení.
Stavební izolace jsou stanoveny projektantem stavby a musí být 
provedeny v souladu s DIN 18195 nebo DIN 18336.

Legenda
1 podkladní vrstva
2 základová deska
3 stavební hydroizolace podle DIN 18195 
4 kluzná vrstva
5 betonová deska

Stavební izolace bývá obvykle provedena z plastových materiálů, 
jako jsou bitumen nebo PVC. Při nižších požadavcích na vlhkost 
vzduchu v místnosti, může být dostačující kapilární refrakční vrstva  
o tloušťce přibližně 15 cm.

Pokládka trubek 
Otopné okruhy se montují meandrovitě ve zvolených dimenzích 
trubek a v daných roztečích potrubí podle projektové dokumentace. 
Trubky se pokládají a upevňují podle následujících obrázků. U ohybů 
trubek musí být dodržen minimální poloměr oblouku (podle rozměru 
a materiálu trubky) a ohyby musí být fixovány bez přenosu pnutí.
Při pokládce trubek Gabotherm® doporučujeme, aby  teplota prostoru 
byla vyšší jak 10 ° C (z důvodu snazší instalace).

Montáž na ocelovou výztuž

Montáž na upevňovací podlahové lišty Gabotherm®
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Dilatační spáry
Dilatační spáry o šířce přibližně 3 až 4 mm v betonové desce  
s předem stanovenámi body lomu s hloubkou přibližně 25 až 30 % 
tloušťky desky.

Legenda
1 podkladní vrstva 
2 základová deska
3 stavební hydroizolace podle DIN 18195
4 vyrovnávací vrstva 
5 betonová deska
6 trubka PB-R 5-vrstvá (20 x 2,0 nebo 25 x 2,3 mm)
7 bod zlomu 
8 dilatační spára
9 výplňový materiál spáry (např. pěnová guma)
10 elastická spárovací hmota
11 nášlapná vrstva 
12 ochranná trubka (l = 1 m)

Spáry v podlahové desce je nutné zohlednit i v potěru, popřípadě  
v krycí vrstvě a uzavřít je elastickými výplněmi.

Krycí vrstva 
Projektant budovy stanovuje typ a způsob, jakým mají být krycí 
vrstvy provedeny. Podle zatížení (např. od vysokozdvižného vozíku) 
a podle DIN 18560 navrhuje různé povrchy (tmel, asfalt, magnéziový 
potěr, tvrdé materiály pojené cementem atd.).
Rovněž spáry v betonové desce musí být opatřeny příslušným 
povrchem.

Poznámka:
Při použití pracovních spár je trubku nutno uložit do ochranné trubky.

Dilatace
Návrh a uspořádání dilatačních spár navrhuje projektant–statik. 
Statik také určuje velikost dilatačních celků s ohledem na užitečné 
zatížení, typ a tloušťku podlahové desky.
Při pokládce průmyslového podlahového vytápění je nutno brát tento 
návrh statika v úvahu.
 
Dilatační spáry, také nazývané mezery, oddělují betonovou desku  
v celé výšce od stavebních prvků jako jsou stěny, sloupy, kanály atd. 
jsou vytvořeny dilatační spárou  nebo vhodnou vložkou o šířce cca 
20 mm. Dilatačními spárami mohou procházet jen přívodní potrubí 
uložené do ochranné trubky.

Legenda
1 podkladní vrstva
2 základová deska
3 stavební hydroizolace podle DIN 18195
4 kluzná vrstva
5 betonová deska
6 trubka PB-R 5-vrstvá (20x2,0 nebo 25x2,3 mm)
7 ochranná trubka (l = 1 m)
8 dilatace
9 nášlapná vrstva

6b.  Průmyslové aplikace Gabotherm® INDUSTRY – mokrý systém


