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Technická data

Systém stěnového vytápění pro hrubou stavbu (mokrý proces) 
s polybutenovou trubkou Gabotherm® hetta uloženou  
v upevňovacích lištách

5.  Stěnové a stropní vytápění/chlazení  
Gabotherm® WR 8, WR 12 - mokrý systém

Stavební předpoklady

Při instalaci registru stěnového vytápění je nutné dodržet následující 
pořadí jednotlivých prací:
  Zabudování oken a dveří.
  Elektroinstalace (vytvoření drážek, uložení prázdných potrubí atd.) 
musí být dokončené.

Vlastnosti systému
  Systém montovaný pomocí upevňovací lišty pod omítku na masivní 
stěny.

  Ukládání trubek do meandrů přímo na místě – umožňuje individuál-
ní varianty montáže.

  Montáž odlučovače vzduchu a odkalovače do přívodního potrubí.

  Nastavení příslušného průtoku vody přímo na rozdělovači pomocí 
regulačního ventilu a integrovaného průtokoměru.

WR 8 WR 12

Trubka Gabotherm® hetta 8 x 1,0 mm 12 x 1,3 mm

Výkon při střední teplotě topné vody 45 °C 158 W/m2 140 W/m2

Rozestup trubek ve tvaru meandrů (svisle nebo vodorovně) 6 cm (8 cm v oblasti oblouku trubky 
pomocí držáku oblouků trubky)

10 cm (12 cm v oblasti oblouku 
trubky včetně upevnění, dodržte 
minimální poloměr ohybu 6 cm) 

Spotřeba trubek 17 m/m2 10 m/m2

Vzdálenost ukotvení upevňovacích lišt 400–500 mm 400 mm

Max. délka trubky v jednom topném segmentu/okruhu 35 m (2 m2 plochy) 80 m (6 m2 plochy)

Připojení k rozdělovači přes sběrné potrubí (16 x 2,0 mm)
pomocí press T-kusu  
(pro průměr 8 mm)

přímo

Max. topná plocha stěny na 1 výstup rozdělovače 8 m2 8 m2

Orientační výkonové hodnoty vytápění pro teplotu  
prostoru 20 °C

Max. doporučená  
teplota vody/spád

Odpovídající 
teploty povrchu 

Odpovídají max. 
výkony na 1 m2

Podlaha 45/35 °C cca 29 °C 100 W

Stěna 45/40 °C cca 35 °C 130 W

Strop 40/36 °C cca 30 °C 70 W

Orientační výkonové hodnoty chlazení pro teplotu  
prostoru 26 °C

Min. doporučená  
teplota vody/spád

Odpovídající 
teploty povrchu 

Odpovídají max. 
výkony na 1 m2

Podlaha 16/20 °C cca 21 °C 35 W

Stěna 16/20 °C cca 21 °C 40 W

Strop 16/20 °C cca 21 °C 50 W

Odlišné výkony při stejné teplotě povrchu jsou dány rozdílnými  
součiniteli přestupu tepla/chladu mezi plochou a vzduchem.

  Dbát na osazení, přizdívky atd.
  Stěna/strop musí splňovat podmínky rovinnosti podkladu dle ČSN 
EN 13914-2. Podklad musí být vyzrálý a suchý, je potřebné odstra-
nit nečistoty a výstupky.
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Střední teplota vody 17,73 °C

Chladicí výkon cca 50 W/m2

Operativní teplota prostoru 26 °C

Teplota podlahy 26 °C

Přívod 16,66 °C

Zpátečka 18,79 °C

Systém plošného vytápění/chlazení s aktivní plochou splňuje tyto 
požadavky po celý rok, lze jím tak dosáhnou komfortní tepelnou 
pohodu v prostoru.

Chladící výkon se uvažuje dle EN 14240.
Topný výkon se uvažuje dle EN 14037.

Obecné zásady při návrhu sálavých ploch

1.  Teplosměnné plochy, které se využívají pro vytápění a chlazení 
mají být vždy co možná největší, rozdíl teplot mezi střední teplo-
tou vody a teplotou v prostoru má být vždy co možná nejnižší.

2.  Mechanické větrací zařízení se nemá navrhovat pro účely vytá-
pění či chlazení, nýbrž jen z důvodů hygienických (tedy nutné 
výměny znečištěného vzduchu).

3. Nutnost instalace prvků moderní stavební fyziky:
   zlepšené tepelné izolace stěn a fasády, zlepšené hodnoty souči-

nitele prostupu tepla Uw okenních ploch;
   zvýšení těsnosti obálky budovy za účelem nižší potřeby tepla 

pro infiltraci;
   zisky tepla z moderní techniky, osvětlení a přítomných osob jsou 

často již zahrnuty ve výpočtu potřeby tepla, takže výkon chlazení 
prostoru v létě má pak přibližně stejnou hodnotu jako výkon 
vytápění v zimě.

4  Pozor: v případě velkých prosklených ploch nebo možnosti 
velkých tepelných zisků přes prosklené plochy je nutné provést 
stavební opatření, která budou minimalizovat sluneční zisk, např. 
venkovní žaluzie, přesah střechy.

5.  Při návrhu ploch (např. sálavých stropů) je nutno vědět, jaké 
plochy budou k dispozici (umístění zapuštěných světel a ostatních 
konstrukcí).

6.  Při vytápění nedoporučujeme překračovat teplotu přívodu 45 °C 
(u stěn), případně teplotu 40 °C (u stropů). Vyšší teploty mohou 
být u sálavých systémů vnímány jako nepříjemné. Překročení 
těchto teplot lze akceptovat pouze krátkodobě, při obzvláště  
nízkých venkovních teplotách.
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Předpoklady pro omítání

   Systém stěnového vytápění se musí před nanesením omítky 
propláchnout a podrobit tlakové zkoušce (viz Protokol o tlakové 
zkoušce).

    Trubky stěnového vytápění není třeba při omítání zahřívat.

    Během omítání má být systém stěnového vytápění natlakován na 
provozní tlak (min. 1,5 bar).

Vhodnost různých typů omítek

Stavební předpoklady

   Podklad pod omítku musí být rovný, suchý, tvarově stabilní, nosný 
a zbavený např. nečistot snižujících jeho přilnavost. 

   Opatření ke zlepšení adhezního podkladu musí posoudit firma 
odpovědná za omítku. 

    Omítání se musí provádět při teplotě v místnosti > +5 °C.

K omítání systémů stěnového vytápění jsou vhodné 

   vápenosádrové omítky

   vápenocementové omítky

   hliněné omítky.

Bez ohledu na dále uvedené údaje nebo směrnice je třeba se  
v každém případě řídit předpisy výrobců omítek!
Kvůli špatným vlastnostem ohledně tepelné vodivosti nejsou vhodné 
tepelně izolační omítky. V případě silikátových omítek, kombino-
vaných omítek, omítek z polymerové malty, sanačních omítek a 
zvukoizolačních omítek je třeba se informovat o jejich vhodnosti  
u výrobce a při omítání je třeba se řídit předpisy výrobců. U těchto 
druhů omítek je nutno počítat se sníženým výkonem při předávání 
tepla.

Omítky s obsahem sádry/omítky z bílého vápna

Díky malé náchylnosti ke smršťování, dobrým vlastnostem pokud jde 
o regulaci vlhkosti a také díky svým prostorově-klimatickým vlast-
nostem jsou pro stěnové vytápění mimořádně vhodné. Tato omítka 
se zpravidla nanáší v jedné vrstvě, s překrytím trubek cca 10 mm. 
Je vhodná pro provozní teploty do 50 °C. Zahřívání se provádí po 
úplném vysušení omítky, ne však dříve než po přibližně 7–14 dnech 
(řiďte se údaji výrobců omítky!)

Omítání

Pozor: Je-li teplota v přívodním potrubí vyšší než 50 °C, nesmí se 
použít žádné omítky s obsahem sádry. Při tomto teplotním rozsahu 
je třeba použít vápenocementových omítek nebo speciálních omítek 
odolných vůči vyšší teplotě.

Vápenocementové omítky 

Tyto omítky jsou velmi vhodné jako podklad pro nalepování obkladů 
např. v koupelnách. Omítka se zpravidla nanáší ve dvou vrstvách  
a je vhodná při provozních teplotách do 70 °C, je však nutno vzít 
v úvahu nebezpečí trhlin způsobených smršťováním. Zahřívání se 
provádí po úplném vysušení omítky, ne však dříve než přibližně po 
21 dnech (řiďte se údaji výrobců omítek!)

Hliněné omítky

Hliněné omítky jsou díky své difúzní propustnosti, vysoké kapilár-
ní vodivosti a teplem vyvolávané změně délky velmi vhodné pro 
stěnové vytápění. Navíc představuje hliněná omítka díky svým 
mnoha ekologickým přednostem ideální stavební materiál pro zdravé 
bydlení v duchu stavební biologie. Tato omítka se zpravidla nanáší v 
jedné vrstvě a je vhodná pro provozní teploty do 50 °C. Jako výztuže 
lze použít i jutové tkaniny. Pokud se jedná o zahřívání, je nutno řídit 
se údaji výrobce omítky.

Doporučení: Firma Wolf doporučuje na stěnové vytápění sádrovou 
omítku Baumit MPI 20 nebo vápenocementovou omítku Baumit 
MPI 25. Podrobné informace jsou k dispozici.

Pracovní postup při omítání

1)  Trubky stěnového vytápění včetně nástěnných upevňovacích 
lišt překryjeme omítkou tak, aby byl zcela zakrytý celý trubkový 
registr (cca 18 mm).

2)  Upevníme sklotextilní výztuž (velikost oka 8–10 mm) na celou 
plochu v oblasti stěnového vytápění, aby u otvorů v omítce a  
u nevytápěných ploch přesahovala cca o 20 cm.

3)  Naneseme krycí vrstvu tak (omítka „čerstvé do čerstvého“), aby 
překrytí trubek bylo cca 10 mm (celková tloušťka omítky je cca 
26 mm).

Dále je třeba řídit se příslušnými normami a pokyny pro zpracování 
omítek od výrobců, Zadávacím řádem staveb, popř. směrnicemi pro 
výrobu vytápěných stěnových konstrukcí v bytové výstavbě a výstavbě 
nebytových a průmyslových staveb.

Praktická doporučení

Stropní vytápění/chlazení WR 8 a 12 se liší především průměrem 
trubky. Výhodou systému WR 8 je nízká tloušťka omítky pouze  
20 mm. Systém ale používá sběrné potrubí, které je nutno někam 
umístit (u stěnového vytápění převážně do podlahy). Problém nastá-
vá u stropního systému - sběrné potrubí se může zasekat pod strop 
nebo umístit do SDK kastlíku. Naopak systém WR 12 nepoužívá 
žádné sběrné potrubí. Nejsou třeba žádné lisovací tvarovky, tím i 
cena systému je nižší. Nevýhodou systému WR 12 je vyšší tloušť-
ka omítky, a to 26 mm. Právě z důvodu absence sběrného potrubí 
doporučujeme z praktických důvodu na strop použít systém WR 12.

5.  Stěnové a stropní vytápění/chlazení Gabotherm® WR 8, WR 12 - mokrý systém
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Skladba omítky pro WR 12, WR 8
Omítání systémů stěnového vytápění v zásadě nezpůsobuje žádné 
problémy a od běžné omítky se liší jen tloušťkou a přidáním výztuže. 
Tyto výztuže zabraňují vzniku trhlin a omítkář je používá i na jiných 
místech, např. u roletových boxů nebo na okenních hranách.

Řez skladbou omítky WR 12
1  = upevňovací lišta WKS 12
2  =  polybutenová trubka 12 x 1,3 mm (s kyslíkovou bariérou podle 

DIN 4726)
3  = sklotextilní výztuž
4  = omítka

Řez skladbou omítky WR 8

1 = upevňovací lišta WKS 8
2  =  polybutenová trubka 8 x 1,0 mm (s kyslíkovou bariérou 

podle DIN 4726)
3  = sklotextilní výztuž
4  = omítka
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Omítkové systémy Baumit pro stěnové/stropní 
vytápění/chlazení Gabotherm® WR 8 a 12

Sádrové omítky zajišťují ve spojení se systémem stěnového a strop-
ního vytápění/chlazení dokonalé zapravení otopného systému. Jsou 
vhodné na všechny standardní druhy podkladů v podobě keramic-
kého střepu, betonu, pórobetonu ad. V rámci výsledných povrchů si 
můžeme vybrat mezi trendovým hlazeným povrchem anebo tradiční 

pravidelnou štukovou strukturou. Největší výhodou sádrových omítek 
ve spojení s otopným systémem je jejich objemová stálost a velmi 
dobré tepelně vodivostní vlastnosti, které zajišťují maximální účin-
nost otopného systému.

příprava podkladu Beton Baumit BetonKontakt v neředěné konzistenci (12 hod. techn. přestávka)

příprava podkladu Cihla penetrace Baumit Grund(12 hod. techn. přestávka)

montáž lišt pro uchycení trubek se provádí až po nanesení penetračních nátěrů

otopný systém ukotven do podkladu

první vrstva omítky Varinata 1. – hlazený (gletovaný) povrch
Baumit Ratio Glatt – první vrstvu omítky nanést nad úroveň trubek, vloží se armovací síť  
8x8 mm pro omítky. Následuje druhá vrstva omítky (obě vrstvy nanést v rámci jednoho dne  
- čerstvé do zavadlého) tak, aby krycí vrstva nad trubkami byla min. 8 mm, optimálně 10 mm. 
Max. tl. omítky na stropě 26 mm. Zpracování omítky viz. technický list výrobku.
Varinata 2. - štukový (filcovaný) povrch
Baumit Ratio 20 – první vrstvu omítky nanést nad úroveň trubek, vloží se armovací síť 8x8 mm 
pro omítky.
Následuje druhá vrstva omítky (obě vrstvy nanést v rámci jednoho dne - čerstvé do zavadlého) 
tak, aby krycí vrstva nad trubkami byla min. 8 mm, optimálně 10 mm. Max. tl. omítky na stropě  
26 mm. Zpracování omítky viz technický list výrobku.

malba interiérová nátěr

podklad beton, cihla - omítka jednovrstvá sádrová Baumit Ratio

Dilatační spáry
po obvodě stropu/stěny nebo po cca 10 m doporučujeme proříznu-
tím v celé tlouštce omítky vytvořit dilatační spáru min. 2 mm a po 
vytvrdnuití překrýt pružným přetíratelným tmelem (silikonakryl)

Zásady omítání týkající se stěnového/stropního  
vytápění/chlazení:
 sádrové omítky jsou použitelné pro max. T média 45 °C, 
  příprava podkladu, kontaktní můstek se aplikuje před osazením 
otopného systému

 otopný systém je kotven do podkladu
 použitá síťovina „armovací síť pro omítky“ (oka 8x8 mm)
  krycí vrstvu omítky je min. 8 mm, optimálně 10 mm. Celková tl. 
omítky na stěně max. 30 mm, na stropě max. 26 mm

 s počátečním nátopem začít u sádrových min. po 7 dnech
  přezkoušení systému před omítáním a natlakování systému během 
omítání + písemný protokol nebo zápis do SD

  před konečnou povrchovou úpravou malby ponechat omítku dosta-
tečně vyzrát

  vlastnosti jednotlivých výrobků a zásady zpracování jsou uvedeny  
v příslušných technických listech

5.  Stěnové a stropní vytápění/chlazení Gabotherm® WR 8, WR 12 - mokrý systém
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Přídavné systémové komponenty

Montáž odlučovačů vzduchu a odkalovačů
Montáž mikroodlučovače vzduchu a odkalovače se doporučuje 
obecně u všech topných zařízení (včetně nových zařízení) jako 
prevence proti zanesení kalem a nahromadění vzduchových polštářů 
v trubkách stěnového vytápění.

Pokud topné zařízení zásobuje výlučně topnou plochu stěny, dopo-
ručuje se namontovat odkalovač a mikroodlučovač vzduchu  
do přívodního potrubí kotle. 

Jsou-li v zařízení nakombinovány různé systémy vytápění, je třeba 
oba, mikroodlučovač vzduchu i odkalovač, namontovat do přívodní-
ho potrubí stěnového vytápění.

Mísící sady pro stěnové vytápění najdete v Projekčních  
a montážních podkladech pro systémy podlahového vytápění.

Použití tepelné fólie

Pomocí tepelné fólie lze po uvedení stěnového vytápění do provozu 
zviditelnit polohu potrubí, které je překryté omítkou, popř. stěrkou.

Přitom je nutno řídit se tímto postupem:
1) Na stěně vyznačíme požadované otvory
2)  Ovladač teploty v místnosti nastavíme na minimum a necháme 

ochladit stěnu.

V případě připojení ke stávajícím starým topným zařízením je třeba 
za jistých okolností kvůli optimální bezpečnosti doporučit oddělení 
systémů.

Připojení odkalovače (GTH-SA 1“) se provádí pomocí závitu 1“, roz-
měry cca d = 90 mm, výška = 145 mm, průtok cca 2,0 m2/h,  
hmotnost 3,1 kg. Je nutno pamatovat na možnost vypouštění. 

Mikroodlučovač vzduchu (GTH-MBA 1“) se rovněž připojí pomocí 
závitu 1“, rozměry cca d = 90 mm, výška = 180 mm, průtok cca  
2,0 m2/h, hmotnost 1,3 kg. 

3)  Po ochlazení stěny nastavíme ovladač teploty v místnosti na 
maximální teplotu. 

4)  Hned poté přidržíme tepelnou fólii na místě, kde chceme vyvrtat 
otvory a zkontrolujeme průběh potrubí. V místech s trubkami stě-
nového vytápění se tepelná fólie zbarví červeně–žlutě, případně 
při vyšších teplotách zeleně–modře. V těchto místech nevrtáme!
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Tlaková zkouška WR 8, WR 12

Pokyny pro propláchnutí potrubí

Předpoklad pro provedení tlakové zkoušky:
  Nejprve zavřete všechny ventily na rozdělovací stanici pro stěnové 
vytápění.

 Otevřete první ventil na rozdělovací stanici.

  Proplachujte topný okruh tak dlouho, až ze zpětného potrubí začne 
vytékat voda zcela bez vzduchových bublinek.

 Ventil opět zavřete a postup zopakujte se všemi topnými okruhy.

Provedení tlakové zkoušky

1. krok tlakové zkoušky
Natlakování soustavy na tlak 10 bar min. po dobu 10 min.
Pozor: Části zařízení, které nejsou dimenzovány na tento tlak, jako 
jsou dilatační nádoby, bezpečnostní ventily apod., musíte bezpodmí-
nečně zablokovat nebo odmontovat. Proveďte vizuální a dotykovou 
kontrolu. Snižte tlak na 0 bar.

2. krok tlakové zkoušky
Natlakování soustavy na tlak 2 bar min. po dobu 10 min. Provedení 
vizuální a dotykové kontroly.

3. krok tlakové zkoušky
Natlakování soustavy na dvojnásobný provozní tlak (min. 5 bar) na 
min. 60 min. Provedení vizuální a dotykové kontroly.
Je třeba pamatovat na to, že změna teploty stěny s trubkami o 10 K, 
k níž dojde během tlakové zkoušky, má za následek změnu zkušeb-
ního tlaku o 0,5–1 bar. 

O výše popsané tlakové zkoušce musí být sepsán protokol (viz do-
datek), jež musí podepsat prováděcí firma a zástupce stavebníka.

Omítání

Snížení tlaku v zařízení na 1,5-násobek provozního tlaku (max. 3 
bar) v případě omítkových systémů. Tento tlak musí být v zařízení 
udržován až do skončení omítání. Nesmí dojít k zahřívání.

Postup zahřívání a uvedení do provozu

Postup zahřívání

  Dělá se po přirozeném vysušení omítky (s výjimkou čistě hliněných 
omítek, protože ty se mohou kvůli vysušení zahřívat; přesné doby 
vysychání je nutno zjistit u výrobce omítky). 

  Maximální přípustná teplota v topném okruhu v prvních 3 dnech 
uvedení do provozu je cca 25 °C.

  Po 3 dnech je možno teplotu v topném okruhu zvýšit na max. 
dimenzovanou teplotu topného okruhu. 

 Denní nárůst o cca 5 °C až do dosažení max. 50 °C.

  Maximální teplota přívodního potrubí se udržuje po dobu 4 dnů.

  Postup ochlazování – denní snížení o 10 °C, dokud se nedosáhne 
provozní teploty.

Dále je třeba řídit se údaji výrobců omítek.

Uvedení do provozu

  Nastavení vypočítaných průtoků ve ventilech rozdělovače vratného 
potrubí (odstraníme ochranné stavební víčko, otočíme odvzdušňo-
vacím klíčem vlevo = otevřeno).

 Montáž elektrotermických pohonů.

  Nastavení provozní teploty.

 Kontrola topné funkce topných ploch stěny.

Kontrola a údržba systému

Systémy stěnového vytápění je nutno udržovat v čistotě a pravidelně 
sledovat kvalitu topné vody, aby se během provozu nezhoršovala. 
Jedná se zejména o mechanické nečistoty, které mohou vznikat ko-
rozí kovových, především ocelových částí systému. Může docházet i 
k chemické reakci mezi různými kovy. Z tohoto důvodu je důležité  
v pravidelných intervalech odkalovat soustavu v místech předpoklá-
daného usazování, především však mikroodkalovače. Interval čištění 
je třeba volit podle rozsahu soustavy a předpokládané míry znečiště-
ní. Doporučený interval je 1x za půl roku, nejlépe před uvedením do 
provozu, před začátkem topné sezóny a po jejím ukončení. Pokud 
zjistíme zvýšené množství nečistot,  
je třeba úměrně zvýšit počet kontrol a odkalení systému.

Zvýšené množství nečistot u systémů s malými světlostmi potrubí 
(stěnové vytápění) může způsobit až nefunkčnost systému. V přípa-
dě, že dojde k vyřazení z provozu některého ze segmentů stěnového 
vytápění (průvodním jevem je rapidní snížení povrchové teploty 
a zvětšující se rozdíl mezi teplotou topné a vratné vody), je nutno 
ihned daný okruh uzavřít, provést odkalení celého systému a doplnit 
upravenou vodu na provozní přetlak soustavy, abychom funkci ještě 
nezhoršili. Dále je třeba uzavřít odkalené okruhy, otevřít zanesený 
okruh a maximálním výkonem čerpadla dosáhnout zvýšení průtoku 
a tím uvolnění nečistot. Nakonec je nutno opět provést odkalení 
soustavy, doplnění vody na provozní přetlak a poté je možno uvést 
do provozu i ostatní topné okruhy.

5.  Stěnové a stropní vytápění/chlazení Gabotherm® WR 8, WR 12 - mokrý systém
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Montážní návod

Před montáží upevňovacích lišt je třeba na plochu stěny/strop 
přenést naplánované topné plochy. Ukotvení upevňovacích lišt se 
provádí přímo na masivní stěny, jako jsou cihlové zdi, pórobetonové 
nebo betonové zdi/stropy. Montáž stěnového vytápění se provádí 
přednostně na vnější stěny (i na okenní parapety) při hodnotách 
U od 0,35 W/m2.K (u novostaveb), popř. 0,5 W/m2.K (u renovací) 
a v případě potřeby i na vnitřní stěny (např. v sedacích koutech), 
přičemž se zohlední vnitřní zařízení (nábytkové stěny).
Stěna/strop musí být za tímto účelem zbavena nerovností, zbytků 
malty apod., aby byla umožněna optimální montáž upevňovacích lišt 
a aby se zabránilo případnému poškození trubek.

Upevnění lišt se provádí pomocí 

  zatloukacích hmoždinek,
  vhodného termoaktivního lepidla (nanášíme směrem  
od středu upevňovací lišty, pistole na termoaktivní lepidlo  
s výkonem minimálně 200 W) - pouze na stěnu

  běžně prodávaného stavebního lepidla
  na betonový strop doporučujeme použít nastřelovací trny a stroj 
(např. Hilti)

Je třeba dbát na to, aby upevňovací lišty dosedly na stěnu celou 
plochou a tím se zajistilo bezpečné a pevné uchycení potrubí.
Při montáži upevňovacích lišt musí být dodrženy vzdálenosti mezi 
lištami, které jsou uvedeny v následujícím výkrese. Upevňovací lišty 
lze montovat vodorovně i svisle. Vzdálenost trubek od hrubé podlahy 
by měla činit 15 až 20 cm, přičemž je třeba zohlednit pozdější 
montáž krycích podlahových lišt. Vzdálenost od koutů místnosti, 
okenních hran apod. by měla být cca 10,0–15,0 cm (přesah sklotex-
tilní výztuže).
Před montáží upevňovacích lišt doporučujeme provést penetrační 
nátěr pro nanesení omítky. Při penetraci dbejte na minimální praš-
nost prostředí.

Při kladení trubek je třeba dbát na:

   rozestup uložení trubek 6 cm

  min. 8 cm v oblasti oblouku trubky

  upevnění v oblasti oblouku trubky pomocí držáku oblouků trubky

  uložení trubky stěnového vytápění bez překroucení

  uložení sběrných potrubí ve shodě s Tichelmannovým principem

Upozornění
Pomocí rozdělovače (GTF-VSV nebo VSS) lze také kombinovat pod-
lahové topné okruhy se stěnovými topnými okruhy. Příslušné průtoky 
je možno bez problémů nastavit na průtokoměru na rozdělovači.

Topenářská přípojka, montážní časy

  Maximální topná plocha stěny pro každý topný okruh je  
8 m2 (u sběrného potrubí 2 x 15 m).

  Délka trubky topných segmentů je max. 35 m (= 2 m2), délkový 
rozdíl mezi topnými segmenty max. 10 % celkové délky trubky.

  Ukládání sběrných potrubí ve shodě s Tichelmannovým principem, 
délka přívodního potrubí a vratného potrubí je max. 30 m (v jiném 
případě je nutný samostatný výpočet tlakových ztrát).

  K jednotlivým topným okruhům mohou patřit rozdílně velké topné 
plochy stěny.

   Vzájemné vyrovnání je možno provádět na rozdělovači pomocí 
regulačního ventilu a průtokoměru.

5a.  Stěnové a stropní vytápění/chlazení  
Gabotherm® WR 8 - mokrý systém
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Montážní časy WR 8
Hodnoty v minutách na pracovní skupinu (montér a pomocník, zaškolení na systém Gabotherm®).

Stěnový topný 
systém

Kalkulované pracovní kroky Průměrný montážní čas  
v minutách na montážní skupinu

Systém WR 8 Nástěnné upevňovací lišty namontujeme na cihlovou zeď pomocí zatloukacích 
hmoždinek, upevníme do nich trubky Gabotherm® hetta 8 x 1,0 mm, namontu-
jeme a zalisujeme lisovací T-kusy, uložíme sběrná potrubí pod registry.

Upozornění: Pokud se k připevnění nástěnných upevňovacích lišt použije 
termoaktivní lepidlo, ušetří se cca 3 min na 1 m2.

30 min/m2

Do výše uvedené hodnoty minut na montážní skupinu není zahrnuta montáž rozdělovače, přívodních potrubí k rozdělovači, regulačních 
prvků a dalšího příslušenství.

Montážní návod
Nejdůležitější údaje – podrobnosti týkající se montáže 
a kladení trubek systému WR 8

polybutenová trubka Gabotherm® hetta 15 x 1,5
nebo 16 x 2,0 - nutno tepelně izolovat dle  
platných norem (ukládání podle Tichelmanna)

Poznámka: Při instalaci na strop platí stejné principy, jen je  
nutno vhodně umístit sběrné potrubí, např. do SDK schránky  
u stropu.

5a.  Stěnové a stropní vytápění/chlazení Gabotherm® WR 8 - mokrý systém
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Rozdělení topného okruhu na topné segmenty
(délka topného segmentu max. 35 m)

Sběrné potrubí MV 16 x 2  
nebo 15 x 1,5 nutno tepelně  
izolovat dle platných norem

Montáž
Poznámka: Při instalaci na strop platí 
stejné principy, jen je nutno vhodně 
umístit sběrné potrubí, např. do SDK 
schránky u stropu.
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Montáž sběrných potrubí

Sběrná potrubí by se měla klást na hrubou podlahu (uložení do 
tepelné izolace a izolace proti kročejovému hluku), aby bylo možno 
stěnové vytápění řádně tlakově vyzkoušet ještě před nanesením 
omítek. 

Je třeba se vyhnout ukládání sběrných potrubí do potěru, protože 
pak většinou není možno provést tlakovou zkoušku před nanesením 
omítky.

Při instalaci na strop je nutno vhodně umístit sběrné potrubí, např. 
do SDK schránky u stropu.

Vysvětlení Tichelmannova principu

Ukládání sběrných potrubí se má provádět ve shodě s Tichel- 
mannovým principem, protože tím se umožní dosažení téměř stej-
ného poklesu tlaku ve všech připojených topných segmentech i bez 
speciálního nastavování, a tím i rovnoměrný průtok. 

přívodní potrubí A + vratné potrubí A = přívodní potrubí B + vratné potrubí B = přívodní potrubí C + vratné potrubí C

Princip fungování soustavy trubek podle Tichelmanna je blíže vy-
světlen pomocí výše uvedeného výkresu. V případě připojení podle 
Tichelmanna je součet délek trubek v přívodním a vratném potrubí  
v každém registru stejně velký. 

Předpoklad
Stejná délka trubek ve sběrných potrubích. Pokud se jedná o přívod-
ní a vratné potrubí, délky trubek v příslušných topných segmentech 
by měly být přibližně stejné. 

Poznámka: sběrné potrubí je třeba izolovat dle platných norem.  
V případě použití systému pro chlazení izolujte potrubí vhodnou 
izolací pro chlazení, např. kaučukovou

max. 2 m2

35 m trubky
PB-R 8x1

max. 2 m2

35 m trubky
PB-R 8x1

max. 2 m2

35 m trubky
PB-R 8x1
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Ukládání sběrných potrubí na hrubou podlahu/strop

   Ukládání sběrného potrubí ve shodě s Tichelmannovým principem

   Montáž tepelné izolace nad sběrnými potrubími (nejsou-li kladeny 
žádné požadavky na minimální tloušťku izolace, musí být přívodní 
potrubí vložené alespoň do ochranné trubky)

   Upevnění potrubí na hrubou podlahu/strop pomocí příslušných 
kotvících spon

    Montáž vodícího oblouku trubky na hrubou podlahu/strop

   Zalisování T-kusů do sběrného potrubí

   Spojení registru s lisovacím T-kusem, popř. násuvnou spojkou

   Provedení tlakové zkoušky

   Izolování T-kusů atd

    Nanesení omítky

   Uložení izolace podlahy (vyřezání potrubí např. pomocí profilového 
řezného nástroje; dodržujeme požadavky ochrany proti kročejové-
mu hluku)

   Nanesení potěru

1 = polybutenová trubka 15 x 1,5 nebo MV 16 x 2,0 mm 
2 = minimálně ochranná trubka SR 25 mm 

Montáž vodícího oblouku trubky v oblasti přechodu mezi plochou 
stěny a podlahou pomocí sběrného press T-kusu.

Stejným způsobem je nutno postupovat mezi plochou stropu a stěny. 
Sběrné potrubí pod stropem je nutno zasekat do zdi nebo uschovat 
do SDK kastlíku.

Předpoklady pro omítání

   Systém stěnového vytápění je nutno před nanesením omítky 
propláchnout a podrobit tlakové zkoušce (viz Protokol o tlakové 
zkoušce)

   Trubky stěnového vytápění není nutno při omítání vytápět

   Během omítání má být systém stěnového vytápění natlakován  
na provozní tlak (min. 1,5 bar)

Poznámky k omítání

    Vhodné pro vápenocementové nebo hliněné omítky (sádrové  
omítky jednoznačně doporučujeme)

    Použití vhodné sklotextilní výztuže.

   Žádné zahřívání před omítáním ani po něm.

    Jednovrstvá omítka u sádrových omítek s překrytím trubek cca 
5–10 mm.

   Cementové a hliněné omítky ve dvou vrstvách s trvanlivostí podle 
údajů výrobce a s překrytím trubky cca 10 mm.

   Celková tloušťka omítky cca 20 mm (14 mm upevňovací lišta včet-
ně polybutenové trubky + 6 mm překrytí omítkou včetně sklotextilní 
výztuže).

   po obvodu stěny/stropu nebo po cca 10 m doporučujeme proříznu-
tím v celé tloušťce omítky vytvořit dilatační spáru min. 2 mm a po 
vytvrdnutí překrýt pružným přetíratelným tmelem (silikonakryl)

Poznámka: doporučené omítky a pracovní postupy viz dále -  
Omítkové směsi Baumit

potěr

izolace

hrubá podlaha/strop
Skladba omítky pro WR 8

Omítání systémů stěnového vytápění v zásadě nezpůsobuje žádné 
problémy a od běžné omítky se liší jen tloušťkou a přidáním výztuže. 
Tyto výztuže zabraňují vzniku trhlin a omítkář je používá i na jiných 
místech, např. u roletových boxů nebo na okenních hranách.

Řez skladbou omítky WR 8
1 = upevňovací lišta WKS 8
2  =  Gabotherm® hetta PB-R 8 x 1 mm
3  = sklotextilní výztuž
4  = omítka

st
ěn

a

strop

5a.  Stěnové a stropní vytápění/chlazení Gabotherm® WR 8 - mokrý systém
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Graf předávání tepla WR 8
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1)  Vypočítejte střední teplotu topné vody

 přívodní potrubí + zpětné potrubí např. 45 °C + 37 °C = 41 °C 
                                2                                            2

Příklad odečítání hodnoty grafu předávání tepla

3)  Výsledkem je využitelný rozdíl teplot, např. 21 °K (hodnota pro graf)

4) Výkon qi odečtěte z grafu

 např. 132 W/m2 při 21 °K = předávání tepla do místnosti

Pozor: Výše uvedené údaje o výkonu platí pouze u dále uvedených 
rozestupů uložení trubek.

2)  Odečtěte teplotu v místnosti 
např. 41 °C - 20 °C = 21 °C

5a.  Stěnové a stropní vytápění/chlazení Gabotherm® WR 8 - mokrý systém
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Technické parametry stropního vytápění a chlazení WR 8

Chlazení:
Průtok na 1 m2 18 kg/hod

Teplota prostoru 26 °C

Teplota přívodu 16 °C 18 °C

Teplota zpátečky 19 °C 21 °C

Střední teplota stropu cca 21 °C cca 22 °C

Chladicí výkon 50 W/m2 40 W/m2

Vytápění:
Průtok na 1 m2 18 kg/hod

Teplota prostoru 20 °C

Teplota přívodu 36 °C 40 °C

Teplota zpátečky 33 °C 37 °C

Střední teplota stropu cca 28 °C cca 30 °C

Topný výkon 60 W/m2 70 W/m2

Varianty sběrného potrubí
Sběrné potrubí pro vytápění/chlazení 16x2 / 15x1,5 mm 20x2 mm

Max. plocha okruhu 8 (4x2) m2 10 (5x2) m2

Max. průtok při ploše max. ploše okruhu 144 kg/hod 180 kg/hod

Tlaková ztráta okr. při délce sběrného potrubí 2x15  m cca 35 kPa cca 30 kPa

Max. velikost plochy na 1 rozdělovací stanici 85 m2

Pozor: Maximální doporučený průtok na rozdělovací stanici VSV a VSS  je 1500 kg/hod 
Z důvodu snadnější montáže doporučujeme jako sběrné potrubí použít vícevrstvou trubku Gabotherm® 16x2 (20x2)mm
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lineární teplotní spád = střední teplota topné vody - teplota v místnosti
[(36 °C + 33 °C) / 2] - 20 °C = 14,5 K

lineární teplotní spád = teplota v místnosti - střední teplota topné vody
26 °C - [(19 °C + 16 °C) / 2]   = 8,5 K
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Graf tlakových ztrát pro trubky 8 x 1,0, 15x1,5, 16x2 a 20x 2 mm

5a.  Stěnové a stropní vytápění/chlazení Gabotherm® WR 8 - mokrý systém
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Montážní návod
Ukotvení upevňovacích lišt se provádí přímo na masivní stěny, jako 
jsou cihlové, pórobetonové nebo betonové zdi.

Stěna musí být zbavena nerovností, zbytků malty apod., aby byla 
umožněna optimální montáž upevňovacích lišt a aby se zabránilo 
případnému poškození trubek.

Upevnění lišt se provádí pomocí:

   zatloukacích hmoždinek, 

   příslušného termoaktivního lepidla (nanášíme od středu upevňova-
cí lišty, pistole na termoaktivní lepidlo s výkonem min. 200 W), 

   nebo běžně prodávaného stavebního lepidla. 

Je třeba dbát na to, aby upevňovací lišty dosedly na stěnu celou 
plochou, aby se zajistilo bezpečné a pevné uchycení potrubí.
Před montáží upevňovacích lišt je třeba na plochu stěny přenést 
naplánované topné plochy.
Při montáži upevňovacích lišt musí být dodrženy vzdálenosti mezi 
lištami, které jsou uvedeny v následujícím výkrese. Upevňovací lišty 
lze montovat vodorovně i svisle. 
Vzdálenost od koutů místnosti, okenních hran apod. by měla být cca 
10,0–15,0 cm (přesah sklotextilní výztuže).

Při kladení trubek je třeba dbát na:

   rozestup uložení trubek 10 cm

   min. 12 cm v oblasti oblouku trubky

   přesah trubky v oblasti oblouku trubky cca 25 cm

   upevnění v oblasti oblouku trubky pomocí hmoždinkových háků 
(beton/pórobeton) nebo kulatého držáku trubky upevňovaného 
hřebíkem (cihlová stěna),

   uložení trubky stěnového vytápění bez překroucení.

Topenářská přípojka, montážní časy

   Maximální topná plocha stěny na jeden topný okruh je 6 m2  
(u sběrného potrubí 2 x 10 m)

   Případná maximální délka trubky je 80 m (včetně sběrného potrubí)

   Jednotlivé topné okruhy mohou vykazovat různé topné plochy 
stěny.

   Vyrovnání na rozdělovači lze provést pomocí regulačního ventilu  
a průtokoměru

   Připojení trubky stěnového vytápění 12 x 1,3 mm přímo na  
rozdělovač.

Upozornění
Existuje také možnost kombinovat podlahové topné okruhy se stěno-
vými topnými okruhy na rozdělovači (GTF-VSV). Příslušné průtoky je 
možno bez problémů nastavit pomocí průtokoměru.

Montážní časy WR 12
Hodnoty v minutách pro pracovní skupinu (montér a pomocník, zaškolení na systém Gabotherm®).

Stěnový topný  
systém

Kalkulované pracovní kroky Průměrný montážní čas v minutách  
na montážní skupinu

Systém WR 12 Nástěnné upevňovací lišty namontujeme na cihlovou zeď 
pomocí zatloukacích hmoždinek nebo termoaktivního lepidla, 
trubky stěnového vytápění 12 x 1,3 mm upevníme do svorek.

12–12 min/m2

Sběrné potrubí Připojíme trubky stěnového vytápění k rozdělovači pomocí 
adaptéru.

3–5 min/topný okruh

Ve výše uvedených minutách na pracovní skupinu není zahrnuta montáž rozdělovače, připojovacích potrubí k rozdělovači, regulačních  
komponentů a ostatního příslušenství.

5b.  Stěnové a stropní vytápění/chlazení  
Gabotherm® WR 12 - mokrý systém
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Montáž a kladení trubek systému WR 12

Poznámka: Při instalaci na strop platí stejné principy, jen je  
nutno vhodně umístit sběrné potrubí, např. do SDK schránky  
u stropu.

5b.  Stěnové a stropní vytápění/chlazení Gabotherm® WR 12 - mokrý systém



71

Montáž na zeď
(při montáži na strop platí stejné podmínky)
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Průřez strukturou omítky stěnového vytápění WR 12

1  nástěnná upevňovací lišta GTH-WKS 12

2  Gabotherm® hetta PB-R 12 x 1,3 mm

3  sklotextilní výztuž

4  omítka

st
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a

strop

Graf předávání tepla WR 12
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Příklad odečítání hodnoty grafu předávání tepla

1)  Vypočítejte střední teplotu topné vody

 přívodní potrubí + zpětné potrubí např. 45 °C + 37 °C = 41 °C 
                                2                                            2

3)  Výsledkem je využitelný rozdíl teplot, např. 21 °K (hodnota pro graf)

4) Výkon qi odečtěte z grafu

 např. 120 W/m2 při 21 °K = předávání tepla do místnosti

2)  Odečtěte teplotu v místnosti 
např. 41 °C - 20 °C = 21 °C

5b.  Stěnové a stropní vytápění/chlazení Gabotherm® WR 12 - mokrý systém
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Technické parametry stropního/vytápění chlazení WR 12

Parametry výkonu systémů uvedených níže platí s přihlédnutím 
na kritéria komfortu uvedená v DIN EN ISO 7730 a výsledné 
radiační asymetrie.

Průtok na 1 m2 15 kg/hod

Teplota prostoru 26 °C

Teplota přívodu 16 °C 18 °C

Teplota zpátečky 19 °C 21 °C

Střední teplota stropu cca 21,5 °C cca 22,5 °C

Chladicí výkon 45 W/m2 35 W/m2

Max. délka okruhu/plocha 80 m/ 8m2

Max. průtok při délce okruhu 80 m 120 kg/hod

Tlaková ztráta při délce okruhu 80 m cca 35 kPa

Chlazení při průtoku 15 kg/hod.

Průtok na 1 m2 12 kg/hod

Teplota prostoru 26 °C

Teplota přívodu 16 °C 18 °C

Teplota zpátečky 20 °C 22 °C

Střední teplota stropu cca 22 °C cca 22,5 °C

Chladicí výkon 40 W/m2 35 W/m2

Max. délka okruhu/plocha 80 m/ 8m2

Max. průtok při délce okruhu 80 m 95 kg/hod

Tlaková ztráta při délce okruhu 80 m cca 24 kPa

Chlazení při průtoku 12 kg/hod.

Průtok na 1 m2 15 kg/hod

Teplota prostoru 20 °C

Teplota přívodu 36 °C 40 °C

Teplota zpátečky 33 °C 37 °C

Střední teplota stropu cca 28 °C cca 30 °C

Topný výkon 60 W/m2 70 W/m2

Max. délka okruhu/plocha 80 m/ 8m2

Max. průtok při délce okruhu 80 m 120 kg/hod

Tlaková ztráta při délce okruhu 80 m cca 35 kPa

Vytápění při průtoku 15 kg/hod.
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lineární teplotní spád = střední teplota topné vody - teplota v místnosti
[(36 °C + 33 °C) / 2] - 20 °C = 14,5 K

lineární teplotní spád = teplota v místnosti - střední teplota topné vody
26 °C - [(19 °C + 16 °C) / 2]   = 8,5 K

Průtok na 1 m2 12 kg/hod

Teplota prostoru 20 °C

Teplota přívodu 36 °C 40 °C

Teplota zpátečky 32 °C 36 °C

Střední teplota stropu cca 26 °C cca 27 °C

Topný výkon 50 W/m2 60 W/m2

Max. délka okruhu/plocha 80 m/ 8m2

Max. průtok při délce okruhu 80 m 90 kg/hod

Tlaková ztráta při délce okruhu 80 m cca 24 kPa

Vytápění při průtoku 12 kg/hod.
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Graf tlakových ztrát pro polybutenové trubky 12 x 1,3 mm

5b.  Stěnové a stropní vytápění/chlazení Gabotherm® WR 12 - mokrý systém
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Návrh řešení stropu

DETAIL UPEVNĚNÍ SMYČKY

25
0

LEGENDA TYPŮ ČAR:

                                             TRUBKA SYSTÉMU WR 12

    UCHYCOVACÍ LIŠTA

TRUBKA V OBLOUKU NESMÍ BÝT PROLOMENA

150

100

RZ 2-2.NP (11)

STAVBA:

MĚŘÍTKO:

Č.V.

DATUM:

FORMÁT:
RD MARIÁNKA

1:75

02

04/2018

2xA4

INVESTOR:

PROFESE: CHLAZENÍ

VÝKRES: PŮDORYS - VÝKRES STROPNÍHO
VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ WR 12 - 2.NP

LEGENDA TYPŮ ČAR:

                                             TRUBKA SYSTÉMU WR 12

           UCHYCOVACÍ LIŠTY

LEGENDA POUŽITÝCH
ZKRATEK:

OKRUH č. 1 = OZNAČENÍ
OKRUHU
Ss = PLOCHA
SEGMENTU
Ls = DÉLKA SEGMENTU)

POZNÁMKA:

OMÍTKA SE DOPORUČUJE VÁPENNÁ OD FIRMY BAUMIT

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST SMYČKY OD STĚNY JE 150 mm

MAX. VZDÁLENOST UCHYCOVACÍCH LIŠT JE 400 mm

TLAKOVÁ ZTRÁTA MAX. 300 Pa/m

MAX. TLAKOVÁ ZTRÁTA JEDNOHO OKRUHU 30kPa

KÓTOVÁNÍ JE NA OSU LIŠTY

VRUTY PRO UCHYCENÍ UPEVŇOVACÍCH LIŠT DO BETONOVÉHO STROPU DODÁVKA
MONTÁŽNÍ FIRMY

REGULÁTOR TEPELNÉHO ČERPADLA BM-2 UMÍSTNIT DO PROSTORU GALERIE

Teplota chladící kapaliny 16 - 20 (21)°C
Teplotní spád 4 - 5 K
Celková plocha chladících okruhů S = 139,8  m²
Plocha okruhů Ss =  112,25 m²
Plocha přípojek Sp =  27,55 m²
Průtok na 1 m2 je 0,208 l/min tj. 12,5 l/hod
Průtok jednoho okruhu  s plochou 8 m2 je 1,67 l/min tj. 100 l/hod
Celkový průtok topných okruhů m = 1118,40 kg/hod
Celkový chladící výkon 6290 W

průtok chladícího okruhu m = 647,20 kg/hod
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Postup instalace

1.  Penetrace

2.  Kotvení lišt

3.  Montáž potrubí

4.  Montáž rozdělovací stanice

5.  Omítání

6.  Instalace sklotextilní výztuže

7.  Dokončení omítky

8.  Konečný vzhled

5b.  Stěnové a stropní vytápění/chlazení Gabotherm® WR 12 - mokrý systém
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5c.  Stěnové a stropní vytápění/chlazení  
Gabotherm® KPI 10 - suchý systém

Technická data

Sálavý systém KPI 10 je vhodný pro každý nízkoteplotní zdroj tepla 
a může být navržen k využití solární energie, nebo u tepelných čer-
padel popř. u kondenzačních kotlů.

Vlastnosti systému
  modulační klima desky s integrovanými polybutenovými trubkami 
pro stěnovou montáž v suchém interiéru

 tloušťka desky 15 mm
 rozteč trubek 77,5 mm  (= 13 m/m2)
  trubka s kyslíkovou bariérou PB 10 x 1,3 mm max. provozní teplota 
viz str. 13

  lze sériově zapojit více klima desek (u desek řazených v řadě)
  všechny klima desky se mohou vzájemně kombinovat
  desky jsou tmeleny ve výrobě a jsou osazovány neopracovanou 
stranou směrem dovnitř místnosti

Výkonová data KPI 10
Tepelný výkon činí asi 140 W/m2 při střední teplotě otopné vody  
45 °C, průtoku 19 kg/hm2 a při maximální teplotě otopné vody 50 °C!

Stavební příprava
Před instalací sálavých panelů je nutné dodržet následující postup 
prací:
1. osaďte okna a dveře
2.  dokončete elektroinstalaci (zhotovení drážek, uložení ochran-

ných instalačních trubek atd.)

Tlaková zkouška vodou a postup proplachu potrubí
Před natlakováním okruhů na provozní tlak je třeba úspěšně dokon-
čit proces proplachování. Každý otopný okruh se proplachuje po 
dobu asi 3 – 5 minut. Pak se systém podrobí zkoušce těsnosti a o 
tlakové zkoušce těsnosti se sepíše protokol. Zkušební tlak musí být 
dvojnásobný, než je tlak provozní, max. 6 bar.

Vlastnosti klima desek KPI 10
Klima deska od firmy FERMACELL se vyrábí ze sádry a papírových 
vláken, které se získávají při recyklaci papíru. Za vysokého tlaku 
jsou lisovány do pevných desek. Neobsahují žádné zdraví škodlivé 
látky. Deska je na rubu vyfrézována, do drážek jsou vloženy polybu-
tenové trubky 10 x 1,3 mm s roztečí 7,75 cm a přelepeny papírem.
Pohledová strana do prostoru je hladká. Modulové klima desky KPI 
10 mají šířky 310, 625 mm, délky 1000, 1500, 2000 mm, tloušťku 
15 mm a měrnou hmotnost včetně vodního obsahu a připojovacího 
potrubí 19 kg/m2.
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Střední teplota vody 17,73 °C

Chladicí výkon cca 50 W/m2

Operativní teplota prostoru 26 °C

Teplota podlahy 26 °C

Přívod 16,66 °C

Zpátečka 18,79 °C

Systém plošného vytápění/chlazení s aktivní plochou splňuje tyto 
požadavky po celý rok, lze jím tak dosáhnou komfortní tepelnou 
pohodu v prostoru.

Chladící výkon se uvažuje dle EN 14240.
Topný výkon se uvažuje dle EN 14037.

Obecné zásady při návrhu sálavých ploch

1.  Teplosměnné plochy, které se využívají pro vytápění a chlazení 
mají být vždy co možná největší, rozdíl teplot mezi střední teplo-
tou vody a teplotou v prostoru má být vždy co možná nejnižší.

2.  Mechanické větrací zařízení se nemá navrhovat pro účely vytá-
pění či chlazení, nýbrž jen z důvodů hygienických (tedy nutné 
výměny znečištěného vzduchu).

3. Nutnost instalace prvků moderní stavební fyziky:
   zlepšené tepelné izolace stěn a fasády, zlepšené hodnoty souči-

nitele prostupu tepla Uw okenních ploch;
   zvýšení těsnosti obálky budovy za účelem nižší potřeby tepla 

pro infiltraci;
   zisky tepla z moderní techniky, osvětlení a přítomných osob jsou 

často již zahrnuty ve výpočtu potřeby tepla, takže výkon chlazení 
prostoru v létě má pak přibližně stejnou hodnotu jako výkon 
vytápění v zimě.

4  Pozor: v případě velkých prosklených ploch nebo možnosti 
velkých tepelných zisků přes prosklené plochy je nutné provést 
stavební opatření, která budou minimalizovat sluneční zisk, např. 
venkovní žaluzie, přesah střechy.

5.  Při návrhu ploch (např. sálavých stropů) je nutno vědět, jaké 
plochy budou k dispozici (umístění zapuštěných světel a ostatních 
konstrukcí).

6.  Při vytápění nedoporučujeme překračovat teplotu přívodu 45 °C 
(u stěn), případně teplotu 40 °C (u stropů). Vyšší teploty mohou 
být u sálavých systémů vnímány jako nepříjemné. Překročení 
těchto teplot lze akceptovat pouze krátkodobě, při obzvláště  
nízkých venkovních teplotách.

5c.  Stěnové a stropní vytápění/chlazení Gabotherm® KPI 10 - suchý systém
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Podklady pro dimenzování
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Příklad odečítání hodnoty grafu předávání tepla

1)  Vypočítejte střední teplotu topné vody

 přívod. potrubí + zpětné potrubí např. 45 °C + 41 °C = 43 °C 
                              2                                          2           

2) Odečtěte teplotu v místnosti

 např. 43 °C - 20 °C = 23 °C

3)  Výsledkem je využitelný rozdíl teplot, např. 23 °K  
(hodnota pro graf)

4) Výkon qi odečtěte z grafau

 např. 130 W/m2 při 23 °K = předávání tepla do místnosti

Průtok na 1 m2 aktivní plochy 19 kg/m2.

Doporučené výpočtové podmínky.
Parametry výkonu systémů uvedených níže platí s přihlédnutím na
kritéria komfortu uvedená v DIN EN ISO 7730 a výsledné radiační 
asymetrie.

Průtok na 1 m2 19 kg/hod
Teplota prostoru 26 °C

Teplota přívodu 16 °C 18 °C

Teplota zpátečky 19 °C 21 °C

Střední teplota stropu 21,5 °C 22,5 °C

Chadicí výkon 45 W/m2 35 W/m2

Chlazení

Průtok na 1 m2 19 kg/hod
Teplota prostoru 20 °C

Teplota přívodu 36 °C 40 °C

Teplota zpátečky 33 °C 37 °C

Střední teplota stropu 28 °C 30 °C

Topný výkon 60 W/m2 70 W/m2

Vytápění
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lineární teplotní spád = střední teplota topné vody - teplota v místnosti
[(36 °C + 33 °C) / 2] - 20 °C = 14,5 K

lineární teplotní spád = teplota v místnosti - střední teplota topné vody
26 °C - [(19 °C + 16 °C) / 2]  = 8,5 K
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Montáž

Technický popis:
Chladící a topné stropy (bezespárové) využívající principu sálání. 
Povrch stropu má být proveden beze spár.

Montáž nosné konstrukce a upevnění klima desek doporučuje-
me zajistit dodavatelem systémů suché výstavby.

Kovová nosná konstrukce z pozinkovaných ocelových profilů se 
upevňuje na tuhé závěsy Nonius, nosná konstrukce sestává z nos-
ných CD-profilů, které se zavěsí pomocí závěsů Nonius na nosný 
strop. Osová vzdálenost nosných profilů je 70 cm (závěsy Nonius 
každých 70 cm). Montážní CD-profily se upevňují křížovou spojkou 
v osové vzdálenosti 312,5 mm na nosné profily. Nosná konstrukce 
musí být dimenzována na požadovanou nosnost.

Nosná konstrukce musí být zkontrolována na zadanou hmotnost 
dříve, než začne montáž klima desek KPI 10.

Klima desky KPI 10 se upevňují na montážní latě pomocí šroubů 
FERMACELL 3,9 x 30 mm v rastru 20 cm, přičemž je třeba se 
vyhnout křížovým spojům desek. Při lepení Sparovacím lepidlem 
Fermacell je nutné, aby hrany klima desek KPI 10 a prázdných 
desek na sebe navazovaly. Protože aktivní plochu nelze nikdy zcela 
přizpůsobit ploše místnosti, používají se tzv. prázdné desky. (větši-
nou u okrajů a tam, kde se klima desky hydraulicky připojují, se tyto 
desky na místě upraví dle potřebného tvaru okružní či kmitací pilou). 
Na obvodu stropu musí být provedena dilatační spára, v ploše stropu 
se dilatační spára provádí po max. 10-ti metrech.

Dilatační spáry po obvodu stropu mohou být vyplněny tvale pružným 
tmelem. Spárovací lepidlo Fermacell se po 24 hodinách odstraní 
škrabkou nebo špachtlí a celá plocha se zbaví prachu. Před tme-
lením stropu se prověří, zda instalované klima desky KPI 10 popř. 
prázdné desky nevykazují zvýšenou vlhkost (kontrolu je možné 
provést na staveništi). Pokud ano, musí se strop vysušit - v létě 
větráním, v zimě je třeba aktivovat vytápění při maximální teplotě při-
váděné vody 25 °C, dokud nadměrná vlhkost nezmizí. Pak se sálavý 
strop deaktivuje, ochladí na okolní teplotu a provede se dokončení 
plochy stropu, tj. tmelení a vymalování.

Před montáží klima desek KPI 10 je nutné ponechat je v daném 
prostoru min. 24 hodin, aby se srovnala jejich vlhkost.

Montáž klima desek KPI 10:
Klima desky se na staveniště dodávají na paletách a montují se na 
místě podle návodu k instalaci popř. podle hydraulického insta-
lačního plánu. Přitom se musí zohlednit veškeré stropní vyústky, 
osvětlovací tělesa, atd.
Klima desky se kotví šrouby zespoda, hladkou stranou do místnosti, 
na montážní profily šrouby Fermacell v osové vzdálenosti 20 cm. 

Hydraulické připojení

Na jeden topný okruh z rozdělovací stanice  mohou být připojeny 
maximálně 4(5) topné segmenty. Délka topného segmentu s topnou 
trubkou 10 x 1,3 mm nesmí překročit 33 m.
Důležité: klima desky je třeba spojit vzájemně tak, aby rozdíly 
mezi délkami topných segmentů v rámci jednoho topného okru-
hu byl menší než 10 %. K připojení topného segmentu na sběrné 
potrubí se používají lisované tvarovky.

Kladení sběrného potrubí se provádí podle Tichelmanna. Pro nasta-
vení odpovídajícího průtoku vody lze využít průtokoměru, který je 
instalován přímo na rozdělovací stanici. 

Je doporučováno osazení mikroodlučovače vzduchu a mikrood-
kalovače

Průtok vody: max. 190(238) l/h na topný/chladící okruh

Max. plocha na jeden okruh: 10(12,5) m2

Max. délka topného segmentu: max. 32-33 m (cca 2,5 m2 plochy)

Tlaková ztráta: max. 35 kPa.

Rozdělovač okruhů vytápění/chlazení: celkový max. průtok  
cca 1 500 l/hod

Hmotnost klima desek: 19 kg/m2 vč. vodního obsahu

Aby bylo zajištěno přesné hydraulické nastavení požadovaných 
průtoků vody na jednotlivých rozdělovacích stanicích, doporučujeme 
použití vyvažovacích ventilů.

Montážní postup:
  nosná konstrukce (zajišťuje dodavatel systémů suché výstavby 
podle instalačního plánu)

  upevnění klima desek  KPI 10 (dodavatel systémů suché výstavby 
podle technického návodu) 

  hydraulické zapojení (zajišťuje topenářská firma)
  propláchnutí a napouštění systému (topenářská firma)
   tlaková zkouška těsnosti (topenářská firma)
  upevnění prázdných desek (dodavatel systémů suché výstavby)
  uvedení do provozu celého zařízení a provozní zkouška těsnosti 
(topenářská firma). 

5c.  Stěnové a stropní vytápění/chlazení Gabotherm® KPI 10 - suchý systém
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Detailní popis klima desek KPI 10 Spotřeba materiálu na 1,25 m2

Obj. č. Komponent Množství Jednotka

28100 Deska KPI 10, 62,5 x 100 1 ks

12891 Press-T-kus redukovaný 
GT-M-PTR 16/10/16

1,6 ks

12894 Press-spojka redukovaná 
GT-M-PKR 16/10

0,33 ks

42322 Vodicí oblouk GTH-RFB 8/10 2 ks

12226 Ochranná trubka GT-SR 15 1 m

12773 MV trubka GT-MV 16 x 2 1,5 m

Obj. č. Dodávka stavby Množství Jednotka

Fermacell rychlořezný šroub 
3,9 x 30 mm

25 ks

Spárovací lepidlo 310g 100 g

Spárovací tmel 1 kg

obj. č. 28100
rozměry: 625 x 2000 mm
tloušťka: 15 mm
hmotnost: 20,00 kg
plocha: 1,25 m²
délka trubky: 16,3 m

obj. č. 28101
rozměry:  625 x 2000
tloušťka: 15 mm
hmotnost: 21,00 kg
plocha: 1,25 m2

aktivní plocha: 1 m2

délka trubky: 12,5 m

obj. č. 28104
rozměry: 625 x 1000 mm
tloušťka: 15 mm
hmotnost: 10,50 kg
plocha: 0,62 m2

aktivní plocha: 0,6 m2

délka trubky: 6,90 m

Pozor: výrobní tolerance desek může být + 1 mm-

obj. č. 28102
rozměry: 310 x 2000 mm
tloušťka: 15 mm
hmotnost: 10,00 kg
plocha: 0,62 m²
délka trubky: 8,3 m

Zadní strana klima desky

15
00

 m
m

800 m
m
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Montáž stěnového vytápění v suchém interiéru
Provedení topného okruhu se 2 deskami 625 x 2000 mm, délka 
topného segmentu 32-33 m potrubí PB 10 x 1,3 mm. Aktivní topná 
plocha 2 x 1,25 m2 = 2,5 m2 pro jeden topný okruh.

Blindplatten

Bodenbelag

Blindplatten

Bodenbelag

CD-profily v osové vzdálenosti 312,5 mm!

Pozor: Okraje klima desek i prázdných desek je nutné slepit!

312,5 312,5 312,5

CD-třmen
s izolací
po 80 cm! Prázdná deska

Zadní strana

Klima  
deska
KPI 10

Propojovací potrubí může být uloženo na stěně, ovšem 
častější a jednodušší je vedení potrubí v podlaze

Klima deska se má začít osazovat
asi 1 cm od podlahy

Strop

Zeď

Při osazování desek u zdi nebo u podlahy se musí vytvořit 
dilatační spára a U-profily 30 x 30 mm je třeba připevnit 
přes dilatační pásky a upevňovací třmen s izolační vložkou 
tak, aby se omezil přenos chvění.

izolace asi 5 cm
CD-profil 60 x 27 mm
klima deska KPI 10

Zeď

Podlaha

tl. sestavy asi 6 cm

tl. sestavy asi 6 cm

Montážní postup:
  nosná konstrukce (zajišťuje dodavatel systémů suché výstavby 
podle instalačního plánu)

  upevnění klima desek  KPI 10 (dodavatel systémů suché výstavby 
podle technického návodu) 

  hydraulické zapojení (zajišťuje topenářská firma)
  propláchnutí a napouštění systému (topenářská firma)

  tlaková zkouška těsnosti (topenářská firma)
  upevnění prázdných desek (dodavatel systémů suché výstavby)
  uvedení do provozu celého zařízení a provozní zkouška těsnosti 
(topenářská firma)

5c.  Stěnové a stropní vytápění/chlazení Gabotherm® KPI 10 - suchý systém
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Montážní směrnice pro sálavé stropy KPI 10

Závěsy po 70 cm v podélném 
i příčném směru

Šrouby Fermacell  
3,9 x 30

Spárovací lepidlo Fermacell

Klima deska KPI 10

Montážní CD-Profil 60x27 
v osové vzdálenosti 312,5 mm

Nosný CD-Profil 60x27 
v osové vzdálenosti 70 cm

DŮLEŽITÉ:
Klima desky při montáži 
otočte, hladká strana 
je strana pohledová 
a montuje se dolů!

Stropní konstrukce:
Nosná konstrukce pro klima desky s Nonius závěsy musí splňo-
vat zadanou třídu zatížení, montáž konstrukce provádí dodavatel 
interiérů.
Nosná konstrukce sestává z pozinkovaných CD-profilů (nosných 
profilů, montážních profilů, UD-profilu, závěsů Nonius). Výška 
zavěšení se individuálně přizpůsobí stavebním potřebám, přičemž 
je požadována minimální hloubka zavěšení 22 cm, pokud ve stropě 
není instalován nějaký stavební prvek s jinými požadavky. Přijatelná 
světlá výška prostoru s hotovým podhledem z klima desek je 2,70  
až 2,80 m (dle místních norem). 

Rozdělovací stanice a sběrné potrubí:
Rozdělovací stanice vytápění/chlazení by měla být umístěna 
uprostřed, na ni se napojují sběrná potrubí jednotlivých topných 
okruhů. Jako sběrné potrubí doporučujeme použití tepelně izolova-
ných vícevrstvých MV trubek Gabotherm® 16 x 2 mm. Rozdělovací 
stanice doporučujeme namontovat přímo na strop, zároveň musí být 
trvale přístupné pomocí revizního otvoru. Pokud je systém použit 
pro chlazení, doporučujeme izolovat sběrné potrubí, nejlépe pomocí 
kaučukové izolace pro chlazení (cca 9 mm). Připojovací T-kusy 
16/10/16, záslepky a redukce se lisují lisovacím nářadím TH.  
MV trubky je nutno před lisováním pomocí kalibrátoru odhrotovat. 
Postup lisování je uveden v montážních návodech pro rozvody  
vytápění a vody. Jako výchozí hodnota platí, že aktivní plocha činí 
asi 80 % celkové půdorysné plochy.

Instalace chladícího a topného stropu:
Klima desky se připevňují na nosnou konstrukci, jejíž dodávku zajiš-
ťuje dodavatel systémů suché výstavby, šrouby Fermacell v osové 
vzdálenosto 20 cm.
Lepení hran klima desek a prázdných desek Spárovacím lepidlem 
Fermacell se provádí  na všech spojích desek, přebytečné lepidlo 
odstraní škrabkou nebo špachtlí.
Následuje tmelení hran desek a šroubů (stupeň kvality povrch Q2 
nebo celé prochy stropu Q3, Q4) tmely Fermacell. Před finálním 
tmelením (stěrkováním) je možné spoje desek pojistit Sklotextilní 
páskou Fermacell. Sálavý strop se nesmí aktivovat při tmelení  
a malování (vysoušení).
Nosná konstrukce musí být provedena tak, aby unesla měrné zatíže-
ní 19 kg/m². Obecně platí aktuální montážní návody Fermacell.
Musí se zohlednit tepelná roztažnost při aktivaci sálavého stropu 
a tedy provést dilatační spáry. Aby se zamezilo vzniku dilatačních 
trhlin, musí se od délky desek 10 metrů zajistit provedení dilatač-
ních spár (např.: profily s vloženou vyplněnou dilatační spárou nebo 
profilem s viditelnou úzkou dilatační spárou, popř. jiným způsobem. 
Uchycení desek u zdi musí být opatřeno dilatační spárou. 
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Montážní pokyny pro sálavé stropy KPI 10

DŮLEŽITÉ:
Klima desky při montáži 
otočte, hladká strana 
je strana pohledová 
a montuje se dolů!

cca 40 cm

cca 40 cm
přívod

zpátečka

přívod

zpátečka

  Desku  srovnejte do pravého úhlu ke konstrukci a dodržte 
vzdálenosti od zdí 3-5 mm.

  Hrany zbavte prachu a naneste Spárovací lepidlo Fermacell.

  Při montáži klima desek dodržujte vzdálenost od již upevně-
ných desek, další desku přisaďte, až se vytlačí lepidlo, pak 
desku přišroubujte šrouby Fermacell v osové vzdálenosti  
20 cm (a stejný postup opakujte u pozic 4 až 7).

  Klima desku usaďte a zarovnejte, opět dodržujte vzdálenost 
od zdi 3-5 mm (jako u poz. 1). 
Vzdálenost od stávající desky (čela desky) pro hydraulické 
připojení by měla být 40 cm.

  Hrany zbavte prachu a naneste Spárovací lepidlo Fermacell.

  Při montáži klima desky dodržujte vzdálenost od stávající 
desky z boku. Pak ji k vedlejší desce přisaďte, až se nahoru 
vytlačí lepidlo. Poté desku přišroubujte šrouby Fermacell  
v osové vzdálenosti 20 cm (stejný postup pak opakujte  
u pozic 11 až 14).

  Hydraulické připojení desek provádějte podle Tichelmanna, 
přitom je třeba provést také tlakovou zkoušku těsnosti!

  Hrany desek zbavte prachu a naneste Spárovací lepidlo 
Fermacell, pak upravte přiříznutím tvar prázdných desek (bez 
křížových spár), z hran odstraňte prach a vsaďte a dotlačte je 
mezi klima desky. Prázdné desky přišroubujte šrouby Ferma-
cell v osové vzdálenosti 20 cm. Spáry mezi klima deskami a 
prázdnými deskami musí být vyplněny Spárovacím lepidlem 
Fermacell (jedna hrana vložené desky) a Spárovacím tmelem 
Fermacell (druhá hrana desky)

Montážní časy sálavých stěn KPI 10
Hodnoty z praxe pro standardní objekty v minutách pro skupinu  
1 montér + 1 pomocník. Uvedené hodnoty neobsahují: instalace  
a zapojení připojovacího potrubí k rozdělovači pro vytápění a chla-
zení, montáž rozdělovače, sběrné potrubí do rozdělovače, prvky 
regulace a zvláštní příslušenství.

Klima desky KPI 10 se montují na nosnou konstrukci, kterou zajišťu-
je dodavatel systémů suché výstavby.

Montážní čas je 30 min/m2 pro 2 osoby, což znamená asi 16 m2 
plochy za den (8 hod., 2 osoby), vždy podle montážní výšky.

1

2

3

8

9

10

16

15

5c.  Stěnové a stropní vytápění/chlazení Gabotherm® KPI 10 - suchý systém



85

Hydraulické spojení desek
Trubka 10 x 1,3 mm, maximální délka  
na topný segment  33 m, max. 4 topné 
segmenty  v rámci jednoho topného okruhu. 
Doporučená délka sběrného potrubí max.  
2 x 15 m MV 16 x 2 mm (Tichelmann).
Jednotlivé segmenty musí být vždy stejně 
dlouhé, případně jejich rozdíl nesmí  
přesáhnout 10 %.

Připojovací
press-T-kus redukovaný
GTH-PTR 16/10/16

Press-spojka
GTH-M-PK 10/10

Vodicí oblouk - 2 ks
GTH-RFB 8/10

Press-spojka redukovaná
GTH-PKR 16/10
nebo T-kus 16/10/16
a záslepka

Připojení jednotlivých topných 
segmentů  na sběrné potrubí 
MV 16 x 2 mm podle  
Tichelmanna

Vratná voda 

Otopná voda

Zadní strana

Hydraulické připojení
Na jeden topný okruh z rozdělovací stanice  mohou být připojeny 
maximálně 4(5) topné segmenty. Délka topného segmentu s topnou 
trubkou 10 x 1,3 mm nesmí překročit 33 m.
Důležité: Klima desky je třeba spojit vzájemně tak, aby rozdíly 
mezi délkami topných segmentů v rámci jednoho topného okru-
hu byl menší než 10 %. K připojení topného segmentu na sběrné 
potrubí se používají lisované tvarovky.
Kladení sběrného potrubí se provádí podle Tichelmanna.
Pro nastavení odpovídajícího průtoku vody lze využít průtokoměru, 
který je instalován přímo na rozdělovací stanici. Je doporučováno 
osazení mikroodlučovače vzduchu a mikroodkalovače.

Průtok vody: max. 190(238) l/h na topný/chladící okruh
Maximální doporučená plocha 1 okruhu: 10 m2 (12,5 m2)
Max. délka topného segmentu: max. 32-33 m (cca 2,5 m2 plochy)
Tlaková ztráta: max. 35 kPa.
Rozdělovač okruhů vytápění/chlazení: celkový max. průtok  
cca 1 500 l/hod
Hmotnost klima desek: 19 kg/m2 vč. vodního obsahu
Aby bylo zajištěno přesné hydraulické nastavení požadovaných 
průtoků vody na jednotlivých rozdělovacích stanicích, doporučujeme 
použití vyvažovacích ventilů.

Systém Tichelmann
Montáž sálavých stěnových desek na horizontální nebo vertikální 
nosnou konstrukci z dřevěných nebo kovových profilů montovaných 
v osové vzdálenosti 312,5 mm.
Ke slepení spár desek se používá lepidlo na spáry Fermacell. Při 
pokládce je bezpodmínečně nutné zamezit vzniku křížových spojů.

Princip spojování klima desek KPI 10

1 okruh vytápění se 2 topnými segmenty (2x 2 klima desky 625 x 2000 mm)

Klima deska
625 x 2000

Klima deska
625 x 2000

Klima deska
625 x 2000

Klima deska
625 x 2000
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Příklad řešení spojování klima desek
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Press-spojka
GTH-M-PK 10/10

Vodicí oblouk - 2 ks
GTH-RFB 8/10

Poznámka: pro spolehlivější a snazší 
spojení PB trubek 10 x 1,3 mm pomocí 
press-spojek 10/10 mezi jednotlivými, 
vedle sebe instalovanýmí klima deskami 
doporučujeme použití vodicích oblouků 
GTH-RFB 8/10.

Max. průtok:
1 500 l/hod 

Hmotnost:
klima desky je 19,00 kg/m2,
včetně vodního obsahu

zadní strana desky!

připojovací potrubí v tepelné 
izolaci MV d 16 x 2 mm

nosné CD profily - po 70 cm

klima deska 625 x 1000
hydraulické připojení podle 
Tichelmanna

klima deska 625 x 2000
hydraulické připojení podle 
Tichelmanna. 1. okruh s max. 
4 topnými segmenty

Prázdná deska FERMACELL 
Při kladením desek nesmí  
vzniknout křížová spára 

montážní CD profily 
po 312,5 mm

závěsy Nonius po 70 cm

U profil 30 x 30 mm 
s dilatační páskou

R
oz
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. 1
0 Zadáno: CD profil 60 x 27 mm, nosné laťování

Jeden topný/chladící okruh sestává ze 4 topných segmentů  
s délkami po max. 33 m, (topné segmenty musí mít stejnou délku)
Odpovídá aktivní ploše 10 m2

Hydraulické připojení je podle Tichelmanna Za
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zadní strana desky!

1. topný segment
klima deska 625 x 2000  

+ 625 x 1000 (800)

Klima desky 625 x 2000 s 625 x 1000 (800) jsou spojeny proti sobě 
do jednoho segmentu pomocí lisovací spojky GTH-M-PK 10/10

Optimální vzdálenost mezi 
spojovanými klima deskami  
cca 300–550 mm max.

2. topný segment
klima deska 625 x 2000  

+ 625 x 1000 (800)

3. topný segment
klima deska 625 x 2000  

+ 625 x 1000 (800)

1. topný segment
klima deska 625 x 2000  

+ 625 x 1000 (800)

2. topný segment
klima deska 625 x 2000  

+ 625 x 1000 (800)

3. topný segment
klima deska 625 x 2000  

+ 625 x 1000 (800)

4. topný segment
klima deska 625 x 2000  

+ 625 x 1000 (800)
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T-kus 16/10/16
a záslepka

Výkres systému klima desek KPI 10
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Praktická doporučení pro návrh chladících a topných stropů

1.  Sběrné potrubí v dimenzi d 16x2 nebo 20x2 je nutno vést  
Tichelmannovým principem z důvodu vyrovnaných tlakových 
ztrát jednotlivých segmentů.

2.  Všechny segmenty s trubkou PB 10x1,3 spojené do jednoho 
okruhu musí mít stejnou délku potrubí nebo se lišit max.  
do 10 % délky trubky.

3.  Maximální doporučená délka segmentu s trubkou PB 10x1,3 je 
33 m = 2x klimadesky KPI 10 625x2000 spojené dohromady.  
Viz příklad návrhu.

4.  Pro chlazení doporučujeme přívodní potrubí d 16 nebo d 20 
ke klima deskám izolovat do kaučukové izolace pro chlazení  
o tloušťce min. 9 mm.

5.  Maximální doporučená velikost aktivní plochy klima desek 
pro sběrné potrubí je 10 m2, případně 12,5m2, ale nutno počít 
s tlakovou ztrátou cca 35 kPa, dle délky sběrného potrubí viz. 
praktická návrhová tabulka. Nebo plochu desek 12,5 m2 napojit 
na sběrné potrubí d 20x2 mm a tlaková ztráta může být o cca  
10 kPa nižší.

6.  Pokud vychází lichý počet desek doporučujeme každou desku 
napojit pomocí T-kusů 16/10/16 samostatně. Viz příklad projektu

7.  Z důvodu snadnějšího spojovaní klima desek doporučujeme tyto 
desky na stropě spojovat ne vedle sebe, ale protilehlé dohroma-
dy. Viz příklad návrhu.

8.  Pro snadnější montáž sběrného potrubí doporučujeme minimální 
vzdálenost jednotlivých řad klima desek min. cca 300 mm a max. 
550 mm. Viz příklad návrhu.

9.  Z důvodu omezeného výkonu chlazení (kondenzace) se dopo-
ručuje využít maximálně možnou plochu pro instalaci stropního 
chlazení.

10.  Před návrhem je nutno vědět kolik plochy stropu máme k dispo-
zici tj. kde budou zapuštěna světla, reproduktory apod., protože 
tuto plochu je nutno pro instalaci a návrh klima desek vynechat.

11.  Při instalaci je nutná spolupráce profesí montážníků pro suchou 
výstavbu a topenářů. Montážníci pro suchou výstavbu instalují 
nosnou konstrukci a montují desky na konstrukci. Topenáři ná-
sledně desky propojují a napojují na sběrné potrubí a sběrné po-
trubí na rozdělovač. Tlaková zkouška musí být provedena před 
uzavřením plochy pro sběrné potrubí. Viz protokol o zkoušce.

12.  Klima desky KPI 10 nemají schválení požární odolnosti pro cel-
kovou konstrukci stropu. Pokud je požární odolnost požadována, 
je nutno to provést jiným opatřením.

13.  Při montáži desek, jejich lepení i povrchové úpravy je nutné řídit 
se pokyny pro montáž prvků fermacell, více na www.fermacell.
cz, nebo informacemi uvedenými dále.

14.  Jelikož je chladicí výkon omezený z důvodu nebezpečí konden-
zace, je nutno využít maximání možnou plochu pro chlazení. 
Současně je nezbytné provést taková stavební opatření, aby se 
zabránilo velkým tepelným ziskům, hlavně přes velké zasklené 
plochy (např. použitím venkovních žaluzií).

5c.  Stěnové a stropní vytápění/chlazení Gabotherm® KPI 10 - suchý systém
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Příklady zavěšení klima desek

1.  Varianta s nosnou konstrukcí z nosných a montážních CD profilů, závěsů Nonius.  
Výška zavěšeného stropu mezi spodní hranou klima desek a hrubého stropu je 22 cm.

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4

30 cm

2.  Varianta s nosnou konstrukcí z montážních latí z CD profilů s přímými závěsy popř. U-závěsy. 
Výška zavěšeného stropu mezi spodní hranou klima desek a hrubého stropu je 12 cm.

1. Připojovací izolované potrubí z MV trubek 16 x 2 mm
2. Hrubý strop
3. Závěs Nonius, odolný na tlak po 70 cm
4. CD profil 60 x 27 mm - osově po 312,5 mm

5. CD-profil 62 x 27 mm - osově po 70 cm
6. Klima desky 625 x 2000 x 15 mm
7. Křížová spojka
8. Spárovací lepidlo Fermacell

1. Připojovací izolované potrubí z MV trubek 16 x 2 mm
2. Hrubý strop
3. U-závěs / přímý závěs
4. CD-profil 20 x 27 – osová vzdálenost po 312,5 mm

5. Klima desky 625 x 2000 x 15 mm
6. Spárovací lepidlo Fermacell
7. Přilepená dilatační páska

Uchycení klima desek u zdi
(dilatační spára s U-profilem a opláštěním)

Uchycení klima desek u zdi se musí provést s dilatační 
spárou 3-5 mm.
Opláštění nesmí být s U-profilem 30 x 30 mm spojeno.
Ostatní stejně jako je na výkresu s montážním  
CD-profilem.

1. U-profil 30 x 30 mm s nalepenou dilatační páskou.

2. Montážní CD-profil 60 x 27 mm

3. Nosný CD-Profil 60 x 27 mm

4. Klima deska s dilatační spárou u zdi.

Poznámka: Výška zavěšeného stropu mezi spodní hranou klima desek a hrubého stropu může být i menší než 12 cm, ale je nutné 
mít na zřeteli, že nad desky se musí dostat ruce montážníka a lisovací čelisti.
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Přídavné systémové komponenty

Montáž mikroodlučovače vzduchu a odkalovače se doporučuje 
obecně u všech topných zařízení (včetně nových zařízení) jako 
prevence proti zanesení kalem a nahromadění vzduchových polštářů 
v trubkách stěnového nebo stropního vytápění.

Pokud topné zařízení zásobuje výlučně topnou plochu stěny, dopo-
ručuje se namontovat odkalovač a mikroodlučovač vzduchu  
do přívodního potrubí kotle. 

Jsou-li v zařízení nakombinovány různé systémy topení, je možno 
oba, mikroodlučovač vzduchu i odkalovač, namontovat do přívodní-
ho potrubí stěnového nebo stropního vytápění/chlazení.

V případě připojení ke stávajícím starým topným zařízením je třeba 
za jistých okolností kvůli optimální bezpečnosti doporučit oddělení 
systémů.

Připojení odkalovače (GTH-SA 1“) se provádí pomocí závitu 1“,  
rozměry cca d = 90 mm, výška = 145 mm, průtok cca 2,0 m2/h,  
hmotnost 3,1 kg. Je nutno pamatovat na možnost vypouštění. 

Mikroodlučovač vzduchu (GTH-MBA 1“) se rovněž připojí pomocí 
závitu 1“, rozměry cca d = 90 mm, výška = 180 mm, průtok cca  
2,0 m2/h, hmotnost 1,3 kg. 

Přívodní potrubí podle Tichelmanna
pro 8 m2 plochy stěnového topení
s polybutenovou trubkou 15 x 1,5 mm

Stoupací potrubí např. pro přízemí 
a nadzemní podlaží, např. trubka 
MV Gabotherm® 32 x 3,0 mm

Odkalovač GTH-SA 1“
m = 2 m3/h
Š x V = 90 x 145 mm

Rozdělovací stanice
Gabotherm® se 3 výstupy

Přívodní potrubí podle Tichelmanna
pro 6 m2 plochy stěnového topení
s polybutenovou trubkou 15 x 1,5 mm

Kotel

Mikroodlučovač vzduchu 
GTH-MBA 1“

m = 2 m3/h
Š x V = 90 x 180 mm

Vratné
potrubí

Odtok

Kotel

Přívodní
potrubí

Regulace 
Veškeré prvky regulace jsou uvedeny v projekčních  
a montážních podkladech pro systémy podlahového  
vytápění a také v ceníku.

5c.  Stěnové a stropní vytápění/chlazení Gabotherm® KPI 10 - suchý systém
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Výpočtové funkční plochy desek pro topení/chlazení
Klima deska 625x2000 mm = 1,25 m2

Klima deska 625x2000(1500)mm = 1,0 m2 – údaj v závorce udává, do jaké výšky je umístěno potrubí PB 10x1,3, tj. desku v případě potřeby 
je možno zkrátit až na 1550-1600 mm
Klima deska 625x1000(800)mm = 0,6 m2 - údaj v závorce udává, do jaké výšky je umístěno potrubí PB 10x1,3, tj. desku v případě potřeby je 
možno zkrátit až na 850-900 mm

Jeden topný segment obsahuje max. 32-33 m trubky 10 x 1,3 mm o celkové aktivní ploše 2,5 m2 (2x deska KPI 10 625 x 2000 mm).

Spojování klima desek KPI 10 podle Tichelmanna Hmotn. průtok  
v okruhu

Aktivní 
plocha

Tlaková ztráta okruhu vč. připoj. 
potrubí MV 16 x 2 mm, 2 x 15 m

okruh vyt./chlaz. 5 topných 
segmentů

celk. délka trubek PB-R 10x1,3 
5 x 32 = 160 m

238 kg/h 12,5 m2 tlaková ztráta cca 35 kPa

okruh vyt./chlaz. 4 topné 
segmenty

celk. délka trubek PB-R 10x1,3  
4 x 32 = 128 m

190 kg/h 10,0 m2 tlaková ztráta cca 30 kPa

okruh vyt./chlaz. 3 topné 
segmenty

celk. délka trubek PB-R 10x1,3  
3 x 32 = 96 m

143 kg/h 7,5 m2 tlaková ztráta cca 25 kPa

okruh vyt./chlaz. 2 topné 
segmenty

celk. délka trubek PB-R 10x1,3  
2 x 32 = 64 m

95 kg/h 5,0 m2 tlaková ztráta cca 21 kPa

okruh vyt./chlaz. 1 topný 
segment

celk. délka trubek PB-R 10x1,3  
1 x 32 = 32 m

48 kg/h 2,5 m2 tlaková ztráta cca 18 kPa

Poznámka: doporučené řešení je max. topná/chlad. plocha 10 m2, tj. max. 4 segmenty na sběrné potrubí 16 x 2. Případně je možno pro 
větší plochy použít jako sběrné potrubí dimenzi d 20 x 2. Z praktických důvodů nedoporučujeme kombinaci variant sběrného potrubí  
d 20 x 2 a 16 x 2 na jedné stavbě.
Princip spojování klima desek KPI 10 podle Tichelmanna je stejný jako u stěnového systému.

Praktická jednoduchá návrhová tabulka pro určení 
tlakových ztrát v systému

Bezpečností opatření proti vzniku rosného bodu

U chlazení studenou vodou existuje možnost vzniku rosného bodu. 
Prvním opatřením proti vzniku rosného bodu je, aby teplota chladící 
vody neklesla po 16 °C. Přesto se doporučuje systém chlazení 
osadit snímači rosného bodu, které v případě vzniku rosného bodu 
uzavřou proudění chladící vody. Toto uzavření může být řešeno 
pomocí elektrotermických pohonů na jednotlivých okruzích. Snímače 
rosného bodu mohou být v každém termostatu nebo pouze pro 
vybrané prostory nebo trubky. Ve většině případů tyto instalace řeší 
dodavatelé MaR. Ovšem taková opatření, které uzavřou proudění 

vody pomocí elektrotermických pohonů, mohou chlazení na delší 
dobu odstavit z provozu, protože teplota chladící vody se nemění. 
Proto doporučujeme řešit v případě vzniku rosného bodu teplotu 
chladící vody, která se automaticky zvýší o 2 °C a chlazení sice 
s nižším výkonem, ale není přerušeno.  Takové řešení inteligentního 
chlazení nabízí tepelná čerpadla Wolf. Snímače rosného bodu Wolf 
jsou přizpůsobenu pro instalaci na potrubí. O jejich umístění je nutno 
rozhodnout dle konkrétních podmínek, ale nejjednodušší je instalace 
na tělesa rozdělovače pro chlazení.



92

Tlakové ztráty

Hmotnostní průtok m v (kg/h) - médium voda
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Technologie lepení sádrovláknitých desek KPI 10

Správné provedení
  Hrany lepených desek musí být zbaveny prachu
  Pro lepené spáry se používají především originální hrany desek
   Pokud se provádí přířezy, je nutné dbát na perfektní rovinu  
lepených hran

   K lepení se používá pouze spárovací lepidLo fermacell nebo  
spárovací lepidlo fermacell greenline

  Při lepení je nutné dbát na to, aby bylo lepidlo naneseno  
na střed hrany desky

První deska se upevní na spodní konstrukci

Vedení kartuše 310 ml se spárovacím lepidlem po hraně desky
Speciální špička, která je součástí balení lepidla zaručí přesné dávkování lepidla pro tloušťky desek 
Pro tloušťku 15 mm se špička upraví. Druhá deska se následně dotlačí k první

  Je důležité, aby lepidlo při sraženi desek kompletně vyplnilo spáru (lepidlo je nad spárou vidět).
  Šířka spáry nesmí být větší než 1 mm, nelze ji ale stlačit „na nulu“.
  V závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu trvá proces vytvrdnutí lepidla 18 až 36 hodin.

Odstranění lepidla

Přetmelení spáry
Na závěr se spáry a místa upevňovacích prostředků přetmelí 
systémovymi tmely fermacell: spárovacím tmelem, jemným finál-
ním tmelem nebo plošnou sádrovou stěrkou.

Příslušenství fermacell

spárovací lepidlo fermacell spárovací lepidlo fermacell 
greenline

spárovací tmel fermacell jemný finální tmel  
fermacell

číslo výrobku: 79023 číslo výrobku: 79224 číslo výrobku: 79003 číslo výrobku: 79002

Lepení

Ze spáry vytlačené lepidlo se po jeho zaschnutí odstraní  
škrabkou na lepidlo fermacell, špachtlí nebo širokým dlátem.
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Povrchové úpravy sádrovláknitých desek KPI 10

Varianty povrchových úprav
Pro sádrovláknité desky fermacell jsou k dispozici tyto  
varianty povrchových úprav: 
  Nátěry
  Tapety
  Tenkovrstvé omítky
  Fermacell válečkovaná omítka
  Stěnové obklady a obkladačky
  Celoplošné stěrkování

Příprava podkladu

Plocha včetně spár musí být zcela suchá, homogenní, bez mast-
not a bez prachu.

Především je třeba dodržet následující:

  odstranit rozstříkanou sádru, maltu atd.

  vytmelit škrábance, místa spojů a stopy po nárazech spárova-
cím tmelem, plošnou sádrovou stěrkou nebo jemným finálním 
tmelem fermacell

  dotmelit a přebrousit všechna tmelená místa.

Sádrovlaknité desky fermacell jsou z výroby impregnované. Dal-
ší impregnace je nutná jen v případě, že ji předepisuje výrobce 
systému zvoleného pro jejich povrchovou úpravu.

Klimatické podmínky na stavbě

Vlhkost sádrovláknitých desek fermacell nesmí přesáhnout hod-
notu 1,3 %. Tuto vlhkost dosáhne sádrovláknitá deska během 
48 hodin, pokud je během této doby vlhkost vzduchu v místnosti 
menši než 70 % a teplota vzduchu vyšší než 15 °C.

Nátěry

Tapety

Barvy

Pro nátěry sádrovláknitých desek fermacell se hodí všechny běžně prodávané nátěrové hmoty, jako jsou la-
texové barvy, disperzní barvy nebo laky. Nejvhodnější jsou nátěrové hmoty s nízkým obsahem vody. Minerální 
nátěry, jako jsou například hlinkové nebo silikátové barvy, je možné použít na desky fermacell jen tehdy, když 
to výslovně uvádí výrobce těchto barev. Pro hodnotné povrchy doporučujeme zvolit strukturální nátěrové hmoty 
nebo nátěry s plnivem. Barva se nanáší podle pokynů výrobce a to nejméně ve dvou vrstvách. U kvalitních povr-
chů se doporučuje nátěrový systém s křemičitou penetrací. Při práci je nutno dodržovat pokyny výrobce.

Druhy tapet

Sádrovláknité desky fermacell jsou vhodné jako podklad pro všechny typy tapet.

  k lepení se používají běžná lepidla pro tapety na bázi metylcelulózy.

  pro nepropustné tapety (např. vinylové) se používají lepidla s nízkým obsahem vody

  základní nátěr není nutný, pokud ji přímo nepředepisuje výrobce zvolené tapety.

Výhody:
  Není nutné nanášet podkladovou vrstvu pro obměnu tapet.

   Při strhávání staré tapety se povrch homogenní sádrovláknité desky nepoškodí.

5c.  Stěnové a stropní vytápění/chlazení Gabotherm® KPI 10 - suchý systém
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Válečkované omítky

Válečkovaná omítka
Válečkovaná omítka fermacell je ke zpracování připravená, dekorativní povrchová úprava pro sádro-
vláknité desky fermacell, která může být barevně tónována běžnými barevnými koncentráty a pigmenty, 
jejichž hmotnostní podíl nepřesáhne 5 %.
Zpracování
  Teplota podkladu ≥ + 5 °C.
   Podklad musí být čistý a suchý
  Kvalita podkladu min. Q2

Spotřeba materiálu
válečkovaná omítka fermacell
cca 0,5 – 0,7 kg/m2 na vrstvu

válečkovaná omítka 
fermacell

číslo výrobku: 79168

Obkladové desky/keramické obkladačky
Podmínky
Na sádrovláknité desky fermacell možno bez problémů lepit všechny druhy desek z umělých hmot a keramické 
obklady do hmotnosti 50 kg/m2 metodou tenkého lože.
Vhodná jsou disperzní, epopoxidová nebo cementová, polymery modifikovaná lepidla podle údajů jejich výrobce.
Penetraci je třeba provést, pokud ji výrobce lepidla pro sádrovláknité/sádrové desky požaduje. Před zahájením 
obkladačských prací musí být penetrace dobře vyschlá (zpravidla 24 hodin).
Vodou namáhané plochy, např. oblasti kolem sprchy a vany, musí být utěsněny. Vhodná jsou lepidla na obklady 
s nízkým obsahem vody, např. cementová prášková lepidla modifikovaná polymery, jako je lepidlo fermacell 
Flexkleber.
Obkládačky se před pokládkou nenamáčejí. Před spárováním musí být lepidlo vyschlé (doba vysychání obvykle 
48 hodin).
Pro spárování se používají flexibilní spárovací malty.

flexibilní lepidlo 
fermacell

číslo výrobku: 79114

Tenkovrstvé omítky
Tenkovrstvá omítka
Plochy konstrukcí fermacell, na které se bude nanášet tenkovrstvá omítka (tloušťka vrstvy 1 až 4 mm), 
musí být v tmelených spárách nebo spárách s TB hranami vyztuženy sklotextilní páskou. Páska se lepí 
disperzním PVAC lepidlem, bez následného přetmelení. U lepené spáry a spáry desek s TB hranami, s 
výztužnou papírovou páskou fermacell, není dodatečné vyztužení potřeba.
V oblasti rohů a napojení stěn se omítka rozdělí naříznutí zednickou lžící. Mohou být použity tenkovrstvé 
omítky s pojivy minerálními a na bázi syntetických pryskyřic vhodné pro sádrovláknité/ sádrové desky, 
podle údajů dodavatele omítky. Doporučuje se použití penetrace, která je součástí omítkového systému.

Spotřeba materiálu
flexibilní lepidlo fermacell
cca 2,5 – 3,5 kg/m2
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Pro vytvoření vysoce kvalitních povrchů plošným stěrkováním má fermacell k dispozici dva produkty. Jemný 
finální tmel fermacell, připravený k okamžitému použití, nebo plošná sádrová stěrka fermacell umožňují dosažení 
kvality povrchu Q 4. Oba tmely je možno roztáhnout do nuly.

Plošná sádrová stěrka fermacell se hodí jak pro plošné stěrkování povrchů stěn a stropů ve vnitřním prostředí, 
tak pro jemné tmelení oblastí spár. Obě hmoty nesmí být používány při teplotě nižší než + 5 °C. Podklad musí 
být očištěn od prachu, suchý (průměrná vlhkost vzduchu po dobu více dní ≤ 70 %), čistý, únosný a bez jakýchko-
liv látek se separačním účinkem.

Sádrovláknité desky fermacell jsou již z výroby opatřeny penetrací, proto není třeba používat žádné další pene-
trační nebo základové nátěry. Kromě výše uvedených produktů, je možno použít další vhodné tmelící hmoty, 
způsobem, který odpovídá údajům výrobce těchto hmot.

Pokud budou v místnosti ještě probíhat mokré stavební procesy, jako např. potěry a omítky, může být tmelení 
zahájeno až po jejich vyschnutí. V případě, že mají být realizovány podlahy z litého asfaltu, nesmí být práce na 
tmelení zahájeny před jejich vychladnutím.

Efektivní nanášení plošné stěrky fermacell umožňuje nářadí fermacell – široká špachtle a hladítka.

Tmelení jemným finálním tmelem fermacell
Jemný finální tmel fermacell je již v kbelíku připravený k okamžitému použití bez zbytečných ztrát času pro 
přípravu. Bílý, předem rozmíchaný disperzní tmel obsahuje vodu a velmi jemné částice dolomitického mramoru. 
Měl by být nanášen v co nejtenčí vrstvě. Tloušťka vrstvy, nanášená  
v jednom pracovním kroku, by neměla přesáhnout 0,5 mm. S 250 mm širokou špachtlí fermacell lze nanášený 
materiál následně ostře stáhnout. Použitím tohoto postupu zajistíme, že na ploše nezůstanou žádná místa  
s neroztaženým tmelem.

Pokud vrátíme přebytečný materiál zpět do kbelíku, musíme jej v krátké době znovu zpracovat. Vrstvy tloušťky 
 ≥ 0,5 mm je třeba nanášet ve více krocích. Předchozí nanesená vrstva musí být zcela vyschlá.

Tmelení plošnou sádrovou stěrkou fermacell
Plošná sádrová stěrka fermacell je dodávána v práškové formě a je obohacena pryskyřicí. Na staveništi se roz-
míchá podle návodu uvedeného na obalu.

Použité nádoby, nářadí a voda musí být čisté. Plošná sádrová stěrka fermacell se nejprve intenzivně rozmíchá 
ve vodě, nechá se 2 – 3 minuty odstát, a poté se znovu krátce zamíchá tak, aby neobsahovala hrudky.

Doba zpracování je cca 45 minut při teplotě 20 °C. Plošná sádrová stěrka fermacell vytvrzuje při tloušťce vrstvy 
do 4 mm bez propadání a trhlin a je vhodná také pro dekorativní stěrkové techniky.

Čištění nářadí
Širokou špachtlí fermacell můžeme snadno vyčistit vodou a kartáčem. Čepel z pérové oceli musíme nechat 
důkladně vyschnout, jinak dojde k povrchové korozi.

Broušení
Drobné nerovnosti můžeme, v případě potřeby, snadno odstranit ručním broušením nebo bruskou. Pro ruční 
broušení jsou vhodné brusné mřížky nebo brusné papíry zrnitosti P100 až P120. Při broušení je nutno používat 
respirátor a ochranné brýle. Před další prací se musí vybroušené plochy zbavit prachu a případně napenetrovat.

Upozornění:
Při tloušťce vrstvy nanášeného tmelu 1 -4 mm v jednom pracovním kroku v kombinaci s tmelenou spárou nebo 
TB hranou je nutné vyztužení spáry sklotextilní páskou fermacell.

Plošné stěrkování

špachtle 
fermacell

číslo výrobku: 79030

5c.  Stěnové a stropní vytápění/chlazení Gabotherm® KPI 10 - suchý systém


