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1. REHAU
Trubkové podlahové vytápění / chlazení

Výhody
■ vysoký teplotní komfort
■ energeticky úsporné
■ výhodné pro životní prostředí
■ výhodné pro alergiky
■ umožňuje flexibilní uspořádání
místnosti
Oblasti použití
Systémy trubkového podlahového
vytápûní REHAU
■ REHAU systémová deska vario
■ REHAU systémová deska NP
■ REHAU systémová deska Mini
■ REHAU RAUFIX
■ REHAU nosná rohoÏ
■ REHAU such˘ systém
mohou b˘t ve vnitfiních prostorách pouÏity
jako energeticky úsporné kompletní
vytápûní pro následující objekty:
■ bytové domy
■ vefiejné budovy
– ‰koly
– ‰kolky
– sportovní haly
– kostely
– domovy pro seniory
– supermarkety
– motoresty
– autosalony
a jiné objekty

Obr. 1.1: Systém REHAU systémová deska vario

■ prÛmyslové stavby
– skladové haly
– v˘robní haly
Such˘ systém REHAU je vhodn˘, jak pro
novou v˘stavbu, tak i k renovaci staré
zástavby v oblasti bytov˘ch
a kanceláfisk˘ch budov.
Trubková podlahová vytápûní REHAU
pokr˘vají bezproblémovû díky jejich
vysokému podílu vyzafiované energie
specifickou potfiebu tepla novostaveb.
Ve spojení s cementovou mazaninou
mohou b˘t REHAU trubková podlahová
vytápûní vyuÏita i k chlazení. REHAU
trubkové podlahové chlazení umoÏÀuje
i pfii vysok˘ch venkovních teplotách
pfiíjemné klima v místnosti. Nízkou teplotní
hladinou zásobování studenou vodou jsou
v kombinaci s REHAU trubkov˘m
podlahov˘m chlazením pouÏitelná
energeticky úsporná a pro Ïivotní
prostfiedí v˘hodná zafiízení na v˘robu
studené vody, jakoÏ i tepelná ãerpadla
a zemní kolektory.

Obr. 1.2: REHAU systémová deska NP

V kombinaci s flexibilními a kyslík
neprostupn˘mi trubkami RAUTHERM S
z vysokotlace zesíÈovaného PE-Xa má
pouÏivatel k dispozici pût rÛzn˘ch
systémÛ pro oblast trubkového
podlahového vytápûní / chlazení, které se
vyznaãují bezpeãnou a rychlou instalací.

Obr. 1.3: REHAU systém RAUFIX
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Obr. 1.4: REHAU systém nosná rohoÏ

Obr. 1.5: REHAU such˘ systém

Obr. 1.6: REHAU systémová deska Mini
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Energeticky úsporné
Z důvodu vysokého podílu energetického
sálání trubkových podlahových topných /
chladících systémů REHAU se pocit
komfortu v případě vytápění dostavuje již
při výrazně nižších teplotách v místnosti.
Tu je proto možné o 1°C až 2°C snížit.
To umožňuje roční úsporu energie
o 10% až 12%.
Vhodné pro životní prostředí
Na základě vysokého otopného výkonu při
nižších teplotách na přívodu jsou systému
trubkového podlahového vytápění / chlazení
REHAU ideálně kombinovatelné
s plynovými kotly, tepelnými čerpadly
nebo slunečními kolektory.
Vhodné pro alergiky
Nižším konvektivním energetickým podílem
trubkových podlahových REHAU topných /
chladících systémů dochází k pouze
minimální cirkulaci vzduchu v místnosti.
Cirkulace prachu a jeho emitace
do místnosti tak patří minulosti.
To chrání dýchací cesty - nejen u alergiků.
Opticky atraktivní místnosti
bez topných těles
REHAU trubkové podlahové vytápění /
chlazení
■ neomezují zařízení místnosti
■ dávají architektovi volnost při plánování
■ redukují nebezpečí poranění ve
školkách, školách, nemocnicích
a pečovatelských domech

Radiátorové vytápûní

Teploty vzduchu v místnosti
dle DIN 4701
■ obytné a pobytové místnosti
■ koupelny
Směrné hodnoty směrnice
pro pracoviště
■ sedavé zaměstnání
■ činnost v pohybu
■ kanceláře
■ umývárny a koupelny
■ ložnice

19°C
17°C
20°C
24°C
15 - 18°C

■ místnosti a pracoviště ve kterých
se převážně stojí
■ obytné a kancelářské místnosti
■ galérie, chodby, předsíně
■ koupelny, sauny a kryté bazény
■ oblasti s řídkou návštěvností
(okrajové zóny)

Diagram teplotního komfortu
(Pociťovaná teplota)

nepříjemně teplo

příjemně

ještě příjemně
nepříjemně chladno

Povrchová teplota v místnosti

Obr. 1.7: Komfort v závislosti na teplotě vzduchu v místnosti a povrchové teplotě
v místnosti.

Ideální rozloÏení tepla

Obr. 1.8: Pfiíklady teplotních profilÛ ve vytápûn˘ch místnostech
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20°C
24°C

Teploty povrchu podlahy
Pro povrch podlahy jako přímou kontaktní
plochu k člověku je ze zdravotních
a fyziologických důvodů nutno zohlednit
maximálně přípustné teploty povrchu:

Maximální teplota vzduchu v místnosti
by neměla v souladu s DIN 1946 přesahovat 26°C.

Teplota vzduchu v místnosti

Teplotní komfort
REHAU systémy trubkového podlahového
vytápění / chlazení topí a chladí na základě
nízkých teplot povrchu podlahy
a rovnoměrného rozdělení teploty jemnou
a příjemnou energií sálání. Na rozdíl od
statických systémů vytápění je vytvořena
rovnováha sálání mezi osobami a místnost
ohraničující plochou a je dosaženo pocitu
optimálního komfortu.

Podlahové vytápûní

27°C
29°C
30°C
33°C
35°C

2. Systémové součásti
2.1 Trubky REHAU
2.1.1 Topná trubka RAUTHERM S
V˘hody
■ vynikající ãasová pevnost i pfii vy‰‰ích
teplotách do 110°C
■ odolná proti vzniku napûÈov˘ch trhlin
■ tvarovû stabilní
■ optimální pomûr mezi pruÏností
a tlakovou zatíÏitelností
■ vynikající odolnost proti stárnutí
následkem úãinkÛ tepla
■ velmi dobrá rázová a vrubová pevnost
aÏ pod -50°C
■ vysoká pevnost proti odûru a vynikající
vrubová odolnost
■ pfii zalomení trubky Ïádné po‰kození
materiálu
■ vynikající síly zpûtného smr‰tûní
■ vynikající odolnost proti chemikáliím
■ nepropustná pro kyslík dle DIN 4726
pouÏitím závûrné vrstvy
z etylenvinylalkoholu (RAU-EVAL)
■ stabilní pfii vysok˘ch teplotách
■ odolná proti stárnutí
■ minimální hluková zátûÏ protékáním
v trubce
■ minimální tlakové ztráty
■ bez obsahÛ iontÛ tûÏk˘ch kovÛ
■ odolná proti korozi
■ bez inkrustací i po dlouholetém
provozu

Obr. 2.1: Topná trubka RAUTHERM S
(kotouãov˘ svazek)

ZesíÈováním se vylep‰í zejména teplotní
a tlaková odolnost, rázová houÏevnatost
pfii nízk˘ch teplotách a odolnosti proti
vzniku napûÈové koroze.
Koextrudovaná závûrná vrstva pro kyslík
(viz obr. 2.2) je z etylvinylalkoholu (EVAL),
polymeru s nejvy‰‰ím závûrn˘m úãinkem.
Jsou v˘raznû pfiekroãeny nároky DIN 4726
na nepropustnost pro kyslík.
Adhezní vrstvou mezi základní trubkou
a závûrnou vrstvou je dosaÏeno pevného
pfiilnutí. Co se t˘ká pevnosti proti odûru
má vodonerozpustná vrstva EVAL vysoké
rezervy a je proto schopna odolat
nejtvrd‰ím podmínkám na staveni‰ti.

Rozměry trubek:
■ 12 x 2,0 mm
■ 14 x 1,5 mm
■ 16 x 2,0 mm
■ 17 x 2,0 mm
■ 20 x 2,0 mm
■ 25 x 2,3 mm
■ 32 x 2,9 mm

σv = p x (D - s)
σv = p x
20 x s
σv = srovnávací napûtí N/mm2
p = vnitfiní tlak bar
(1 bar = 0,1 N/mm2)
D = vnûj‰í prÛmûr trubky mm
s = tlou‰Èka stûny trubky mm

Oblast použití
Trubky RAUTHERM S jsou doporuãovány
dle DIN 4726 pro teploty na pfiívodu
do 70°C a provozní pfietlak 3 bary.
Trubky RAUTHERM S nejsou vhodné
pro rozvody pitné vody!
Pro oblast sanitární instalace jsou
doporuãeny trubky PE-Xa ze systému
domovního instalaãního systému REHAU
násuvná objímka pro pitnou vodu
se zku‰ebním znakem DVGW.

Základní trubka z PE-Xa
Adhezní vrstva
Závěrná vrstva EVAL

Obr. 2.2: Topná trubka RAUTHERM S
(struktura)

Technická data
Materiál
Základem trubky RAUTHERM S je známá
a jiÏ více neÏ 25 let osvûdãená trubka
RAUTHERM z vysokotlace zesíÈovaného
PE. ZesíÈováním za vysok˘ch teplot
pomocí peroxidÛ se spojují jednotlivé
molekuly polyetylénu do trojrozmûrné sítû.
Tím jsou jiÏ tak dobré vlastnosti
polyetylénu je‰tû vylep‰eny.

Dlouhodobé chování
U polymerÛ, které jsou vystaveny
mechanickému zatíÏení, musí b˘t zohlednûno plastické teãení materiálu.
To znamená, Ïe deformace a pevnost
trubky závisí na teplotû a dobû zatíÏení.
K nalezení pfiípustného namáhání
pro trvalé zatíÏení je nutné zkoumat
po del‰í dobu a pfii rÛzn˘ch teplotách
mechanické chování.
To platí také pro trubky zatíÏené vysok˘m
vnitfiním tlakem. Na základû více neÏ
25let˘ch zku‰eností v laboratofii i praxi,
mnohoãetn˘ch pokusech a rozsáhl˘ch
zkou‰kách trubek z vysokotlace
zesíÈovaného polyetylénu byly vyvinuty
nutné parametry. V˘sledky zkou‰ek
ãasové stálosti pfii zatíÏení vnitfiním tlakem
ukazuje obr. 2.3. Pfiitom je k dosaÏení
dlouhodob˘ch v˘sledkÛ, které pfiesahují
dobu mûfiení, pouÏito jiÏ více neÏ 50 let
osvûdãené extrapolaãní metody.
Tato také v konstrukci ocelov˘ch zafiízení
na horkou páru pouÏívaná extrapolaãní
metoda se zakládá na projekci vysok˘ch
zku‰ebních teplot na nízké provozní
teploty. V˘sledky velkého poãtu pokusÛ
ãasové pevnosti za pÛsobení vnitfiního
tlaku jsou znázornûny v takzvaném
diagramu ãasové pevnosti pod vlivem
vnitfiního tlaku. K dosaÏení platnosti
diagramu pro v‰echny rozmûry trubek
není jako srovnávací hodnota uvedeno
zatíÏení vnitfiním tlakem, ale tzv.
srovnávací napûtí. Souvislost mezi
vnitfiním tlakem a srovnávacím napûtím je
moÏno vypoãítat pomocí tzv. kotlového
vzorce:

Hustota
(zkou‰eno dle DIN 53497)
0,93 g/cm3
Modul pruÏnosti
(zkou‰eno dle DIN 53457) cca. 600 N/mm2
Vrubová houÏevnatost
pfii + 20°C
bez zlomu
pfii -20°C
bez zlomu
Souãinitel délkové roztaÏnosti
pfii 20°C
1,4 x 10-4K-1
pfii 100°C
2,0 x 10-4K-1
Tepelná vodivost
0,35 W/mK
Propustnost O2 pfii 40°C
≤0,1 mg/l x d
Drsnost trubky k
0,007 mm

Srovnávací napûtí je naneseno na osu Y,
doba zatíÏení na osu X,
obojí v logaritmickém mûfiítku.
Na obr. 2.3 jsou znázornûny tyto v˘sledky
pro trubky z vysokotlace zesíÈovaného PE.
U tûchto kfiivek se jedná o kfiivky minimální, jednotlivé namûfiené hodnoty se
nacházejí nad nimi.
Do 95°C bylo dosaÏeno hodnot nad
120.000 h, aniÏ by se vyskytly známky
zlomení (typické pro nezesíÈovan˘ PE).
Z obr. 2.3 je vidno, Ïe je za provozní dobu
50 let pfii teplotû 70°C dosaÏeno
srovnávacího napûtí 5,55 N/mm2.
VztaÏeno na trubku RAUTHERM S 17 x 2
(vnûj‰í prÛmûr 17 mm; tlou‰Èka
stûny 2 mm) odpovídá tato hodnota
vnitfinímu tlaku 14,6 bar.
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Dokonce i po 50leté dobû provozu
pfii 70°C ãiní tlaková pevnost trubky
4,9 násobek max. provozního pfietlaku
3 bary.
Tato hodnota je oznaãována jako bezpeãnostní faktor. Dle DIN 4726 vyÏadovan˘
bezpeãnostní faktor ≥ 2,5 pfii uvedené
nízké teplotû je tedy v˘raznû pfiekroãen.
Dokonce i u návrhÛ mezinárodních norem
(ISO) nebo návrhÛ norem evropsk˘ch
(CEN) je pfii provozním tlaku 3 bary
dosaÏeno bezpeãnostního faktoru 3,5
pro tfiídu 4 (70°/50°C) a 2,8 pro tfiídu 5
(90°/70°C).
Omezení tlaku a teploty
■ max. provozní pfietlak 6 bar pfii 90°C
■ max. teplota na pfiívodu 90°C,
krátkodobû 110°C.
Označení trubek
Trubky RAUTHERM S jsou prÛbûÏnû ve
vzdálenosti 1m opatfieny napfi.
následujícím oznaãením:
REHAU-RAUTHERM S 17 x 2,0 mm
sauerstoffdicht (nepropustné pro kyslík)
RAU-VPE DIN 16892 DIN 4726;
DIN Prüfzeichen (zku‰ební znak) 3V37
ÖNORM B 5153 geprüft (zkou‰eno)
PE-Xa PB 10/60°C – PB 6/90°C
T8 07.04.98 101 m
Zajištění jakosti a normování
Trubky RAUTHERM S mají znak jakosti
zkou‰eno dle DIN s registraãním ãíslem
3V037.
V této pro dosažení zkušebního znaku
nutné zkoušce je zahrnuto také spojení
pomocí násuvné objímky REHAU.
Trubky RAUTHERM S odpovídají normám
DIN 16892 a normám DIN 4726 a 4729.
Kvalita trubek je zaji‰tûna stál˘m vlastním
a nezávisl˘m dozorem. Odpovídající
zku‰ební osvûdãení mohou b˘t
na poÏádání pfiedloÏena. Dále existují
pro trubky RAU-VPE následující zahraniãní
povolení: Zkou‰eno dle ÖNORM B 5153
(Rakousko); Co se t˘ká nepropustnosti
pro kyslík existují zku‰ební osvûdãení
MPA Dortmund a TÜV Bayern e.V.
Doprava a skladování
Trubky RAUTHERM S a ve‰keré souãásti
systému je nutno nakládat a vykládat pod
odborn˘m dozorem, pfiepravovat
a skladovat materiál odpovídajícím
zpÛsobem. Nechránûné trubky nesmûjí
b˘t taÏeny po zemi nebo betonov˘ch
plochách a je nutno je skladovat
na rovném podkladu, kter˘ nesmí
v Ïádném pfiípadû vykazovat ostré hrany.
Trubky je nutno chránit pfied oleji, tuky,
barvami etc. a pfied del‰ím sluneãním
záfiením. Pfii nechránûném venkovním
skladování nemá doba skladování
pfiekroãit 3 mûsíce.
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Ohybové poloměry trubek
Trubky RAUTHERM S jsou pruÏné
a mohou b˘t pokládány „zastudena".
Pfiípustn˘ ohybov˘ polomûr ãiní:
Pfii
> 0°C:
(5 x D)
pfii cca. 130°C: (3 x D)
(D = Vnûj‰í prÛmûr trubky)
Ohybové polomûry minimálnû 3 x D jsou
moÏné vytvarováním trubek zatepla.
Pomocí vhodné horkovzdu‰né pistole
je trubka zahfiáta na ohybovou
teplotu 130°C.
Je nutno zamezit přehřátí!

Odolnost proti vnitřnímu tlaku v barech - RAUTHERM S 17 x 2 mm

Srovnávací napětí δv v N/mm2

Roky

Doba zatížení v hodinách

Obr. 2.3: âasová pevnost trubek z RAU-VPE pfii zatíÏení vnitfiním tlakem
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2.2 Spojovací technika
2.2.1 Násuvná objímka
Spojení násuvnou objímkou REHAU je
nerozebíratelné spojení, to zn. v souladu
s DIN 18380 (VOB) mÛÏe b˘t pouÏito pod
omítku a v mazaninû bez revizní ‰achty
nebo pod. Základem této spojovací
techniky je takzvan˘ „memory efekt",
to zn. schopnost zpûtného smr‰tûní trubky
RAUTHERM S.
Trubka PE-Xa je zastudena roz‰ífiena
a nasazena na fitink a poté slisována
s násuvnou objímkou. Této spojovací
techniky násuvné objímky smí b˘t pouÏito
pouze s odpovídajícími fitinky a trubkami
RAUTHERM S 14 x 2,0 mm, 17 x 2,0 mm,
20 x 2,0 mm, 25 x 2,3 mm a 32 x 2,9 mm.
MontáÏ smí b˘t provádûna pouze náfiadím
pro násuvnou objímku REHAU.

2.2.2 Nářadí násuvné objímky
REHAU nabízí nûkolik druhÛ náfiadí k instalaci násuvné objímky. RÛzné varianty náfiadí
umoÏÀují uÏivateli v˘bûr optimálního náfiadí
pro konkrétní oblast pouÏití. Náfiadí REHAU
pro instalaci násuvné objímky jsou
pouÏívána s odpovídajícími doplÀujícími
sadami jak pro domovní instalaãní systémy
REHAU, tak i pro systémy vytápûní REHAU.
Ve‰keré náfiadí REHAU pro instalaci násuvné objímky je koncipováno v souladu
s potfiebami na staveni‰ti. UÏivatel musí
rozhodnout, kter˘ druh náfiadí nabízí pro
jeho pfiípad pouÏití optimální fie‰ení.
Obr. 2.7: RAUTOOL E2
RAUTOOL E2: Elektro-hydraulické náfiadí
pro instalaci násuvné objímky s dvojitou
lisovací vidlicí pro dva rozmûry. Zdrojem
pohonu je elektrick˘ hydraulick˘ pfiístroj,
kter˘ je elektro-hydraulickou hadicí spojen
s válcem náfiadí.
Oblast pouÏití pro rozmûr 16-40.

Obr. 2.5 RAUTOOL M1
RAUTOOL M1: Manuální náfiadí s dvojitou
lisovací vidlicí pro dva rozmûry.
Oblast pouÏití pro rozmûry 16-40.

Obr. 2.4: Násuvná objímka
Výhody násuvné objímky
Násuvná objímka (obr. 2.4) nabízí následující v˘hody:
■ Nerozebíratelné spojení
pro trubky VPE.
■ Tûsnost a koneãn˘ stav spojení je
moÏno opticky kontrolovat.
■ Svûtl˘ prÛfiez je ve srovnání se
znám˘mi ‰roubeními se svûrn˘m
krouÏkem vût‰í. Z toho dÛvodu
nevzniká Ïádná dal‰í v˘znamná tlaková
ztráta ve fitinku.
■ ProtoÏe je moÏné pouÏití zbytkov˘ch
délek (spojení spojkou násuvné
objímky), nevzniká Ïádná ztráta
následkem odfiezkÛ.
■ Odpadá optimalizace zbytkov˘ch
délek!

Obr. 2.8: RAUTOOL A1
RAUTOOL A1: Elektro-hydraulické náfiadí
s akumulátorov˘m pohonem a dvojitou
lisovací vidlicí. Zdrojem pohonu
je akumulátorovû pohánûn˘ elektrick˘
hydraulick˘ pfiístroj, kter˘ se nachází
pfiímo na válci náfiadí.
Oblast pouÏití pro rozmûr 16-40.

Obr. 2.6: RAUTOOL H1
RAUTOOL H1: Mechanicko-hydraulické
náfiadí s dvojitou lisovací vidlicí
pro dva rozmûry. Zdrojem pohonu je
noÏní/ruãní pumpa.
Oblast pouÏití pro rozmûr 16-40.

Hydraulická náfiadí RAUTOOL H1,
RAUTOOL E1 a RAUTOOL A1 jsou
navzájem kompatibilní a jsou opatfiena
stejn˘mi doplÀkov˘mi sadami. Roz‰ifiovací
kle‰tû a expandery roz‰ifiovacího systému
REHAU RO jsou u ve‰kerého náfiadí
do rozmûru 32 kompatibilní.

Obr. 2.9: RAUTOOL K14
RAUTOOL K14: Manuální náfiadí
pro rozmûr 14 x 1,5 s integrovan˘m
expandérem a lisovací funkcí.
V˘hoda: Není nutné Ïádné dal‰í náfiadí.
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2.3 Připojovací šroubení

2.3.3 Zhotovení spoje

2.3.1 Připojovací šroubení se svěrným
kroužkem
Pfiipojovací ‰roubení se svûrn˘m krouÏkem
je rozebíratelné spojení. Dle VOB
(DIN 18380), odstavec 3.2.5.1 musí zÛstat
rozebíratelná spojení pfiístupná.
U trubkového podlahového topení REHAU
jsou tato ‰roubení (dle DIN 8076 díl 1)
pouÏívána pouze k napojení topn˘ch
trubek na rozdûlovaã topného okruhu.

K odbornému provedení je nutné náfiadí
násuvné objímky REHAU
(viz odst. 2.2.2).
Jednotlivé pracovní úkony
pro RAUTOOL M1/H1/E2/A1:
Nasunout násuvnou objímku na trubku VPE,
vnitřní zkosenou hranou smûrem k tûlesu
fitinky!

POZOR: Chybí-li u rozšiřovací hlavy
jeden ze segmentů (např. z důvodu
mechanického poškození), nesmí být
pomocí této hlavy zhotoveno žádné další
spojení, neboť mohou z důvodu jednostranného rozšíření vznikat netěsnosti.
Jednotlivé pracovní úkony
pro RAUTOOL K14:
Uvést náfiadí do v˘chozí pozice (páku smûrem
nahoru). Vsadit násuvnou objímku do náfiadí.
Pfiitom musí b˘t násuvná objímka vloÏena
do náfiadí vnitfiní zkosenou hranou napfied.

Obr. 2.11: Roz‰ifiování

Obr. 2.14: Roz‰ifiování

Konec trubky VPE se pomocí expandéru
náfiadí zastudena roz‰ífií. Pfii roz‰ifiování je
nutno dbát na to, aby osa hlavy expandéru souhlasila s osou trubky.
Pfii roz‰ifiování je bezpodmíneãnû nutno
zabránit vzniku hran.

Nasunout trubku skrz násuvnou objímku
aÏ na doraz do náfiadí. Stisknout páku
a v této pozici zÛstat cca. 5 vtefiin.
Uvést náfiadí do v˘chozí pozice
a vyjmout roz‰ífienou trubku.

MontáÏ spojení
■ nasunout pfievleãnou matici na trubku
■ pfietáhnout svûrn˘ krouÏek pfies konec
trubky
■ nasunout topnou trubku na fitink
■ utáhnout pfievleãnou matici

Obr. 2.12: Nasunutí fitinku

Obr. 2.15: Zasunutí fitinku

2.3.2 Násuvná objímka

Nasunutí fitinku aÏ na doraz (poslední
Ïebrov˘ v˘stupek) do roz‰ífieného konce
trubky (hrdlo).

Zasunutí násuvné objímky aÏ na doraz
(poslední Ïebrov˘ v˘stupek) fitinku
do roz‰ífieného konce trubky (hrdla).

Obr. 2.13: Slisování

Obr. 2.16: Slisování

Nasunutí násuvné objímky pomocí
montáÏního náfiadí aÏ k límci fitinku.

Nasadit náfiadí na spoj tak, aby nevytváfielo
hrany. Páku sviÏnû ale ne trhavû stlaãit.

Obr. 2.10: Pfiipojovací ‰roubení
se svûrn˘m krouÏkem
Oznaãení dílÛ pfiipojovacího ‰roubení:
➀
➁
➂
➃
➄
➅

závitov˘ kus
O krouÏek
tûleso fitinku
svûrn˘ krouÏek
pfievleãná matice
topná trubka RAUTHERM S

Spojení násuvnou objímkou REHAU
je nerozebíratelné spojení.
Na nepfiístupn˘ch místech (mazanina)
smûjí b˘t dle VOB instalována pouze
nerozebíratelná spojení.
V takovém pfiípadû pouÏití mÛÏe uÏivatel
vyuÏít této spojovací techniky.
Doporučení:
Násuvné objímky které mají b˘t instalovány
do betonu nebo mazaniny, musí b˘t
chránûny dle DIN 18560, napfi. páskou
z PVC.
Topné trubky RAUTHERM S nejsou
svafiovatelné!

POZOR: RAUTOOL K14 používat pouze
k lisování RAUTHERM-S 14x1,5.
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2.4 REHAU
Systémová deska vario
Výhody systému
■ rychlá a flexibilní pokládka trubek
s ohybov˘m rozsahem od 15° do 180°
■ vhodn˘ k pojmutí pro tfii rÛzné trubní
rozmûry
■ vhodn˘ pro tekutou mazaninu
■ v˘hodn˘ pro Ïivotní prostfiedí díky
moÏnosti 100% recyklace
Systémové komponenty
■ REHAU systémová deska vario
■ REHAU systémová deska vario
s PST 17/15
Rozměry trubek
■ RAUTHERM S 14 x 1,5 mm
■ RAUTHERM S 17 X 2,0 mm
Systémové příslušenství
■ REHAU okrajová izolaãní páska
■ REHAU spárov˘ profil
■ REHAU nÛÏ na izolaãní materiály
Viz. také kapitola 2.10.

Obr. 2.17: REHAU - Systémová deska vario

Popis systému
Základní systémová deska REHAU vario je
z polystyrenové pûny a splÀuje poÏadavky
DIN 18164 díl 1 (Izolaãní materiály pro
tepelnou izolaci).
Systémová deska REHAU vario s naka‰írovanou polystyrenovou pûnou PST 17/15
na spodní stranû splÀuje navíc poÏadavky
DIN 18164 díl 2 (Izolaãní materiály pro
kroãejovou izolaci).
Na horní stranû naka‰írovaná polystyrenová
fólie izoluje dle DIN 18560 proti zámûsové
vodû mazaniny a vlhkosti.
Stfiídavé umístûní polí s v˘stupky
a prázdn˘ch polí umoÏÀuje vzdálenosti
instalace od 5 cm a jejich násobky, jakoÏ
i extrémnû flexibilní vedení trubek a tím
i bezproblémové pfiizpÛsobení prÛbûhu
trubky v oblastech
■ sloupÛ
■ v˘stupÛ vûtrání a elektroinstalace
■ v˘stupkÛ a ark˘fiÛ
■ ‰ikm˘ch stûn.

Obr. 2.18: Vrchní strana systémové desky
REHAU vario

Obr. 2.19: Spodní strana systémové desky
REHAU vario

Obr. 2.20: Obvodová dráÏka systémové
desky REHAU vario

Obr. 2.21: Obvodová dráÏka systémové
desky REHAU vario s PST 17/15

Obvodová dráÏka zaji‰Èuje rychlé
a kvalitní spojení a zabraÀuje vzniku
zvukov˘ch a tepeln˘ch mÛstkÛ.
Na spodní stranû nati‰tûná síÈ umoÏÀuje
rychlé a rovné pfiifiezávání.
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Montáž
■ Upevnit skříň rozdělovače REHAU
a instalovat rozdělovač REHAU.
■ Připevnit REHAU okrajovou izolační
pásku.
■ V případě potřeby položit přídavnou
izolaci.
■ Položit REHAU systémovou desku
vario.
■ Položit a upevnit patku fólie REHAU
okrajové izolační pásky
na systémové desky REHAU vario.
■ Napojit trubky RAUTHERM S
na rozdělovač REHAU.
■ Položit trubky RAUTHERM S
dle instalační mřížky.
■ Vypláchnout topné okruhy, naplnit
a odvzdušnit.
■ Provést tlakovou zkoušku.
Pokládka REHAU systémové desky vario
je zapoãata instalací okrajové izolaãní
pásky REHAU.
Po délce okrajové izolaãní pásky REHAU
musí b˘t pomocí REHAU noÏe
na izolaãní materiály odfiíznuta dráÏka
REHAU systémové desky vario, aby bylo
zamezeno vzniku dutin pod vrstvou
mazaniny. REHAU systémová deska vario
musí pevnû doléhat na REHAU okrajovou
izolaãní pásku.

Obr. 2.22: REHAU systémová deska vario

Technická data REHAU systémové desky vario
Systémová deska

Pfii sesazování sousedních REHAU
systémov˘ch desek vario je nutno dbát na
shodnou orientaci v˘stupkové mfiíÏky, aby
bylo moÏno dodrÏet plánovanou
rozteã pokládan˘ch trubek.
Rovnû odfiezané zbytkové kusy na konci
pokládané fiady je moÏno pouÏít jako
poãáteãní kusy nové pokládané fiady.
Obzvlá‰tû v systému REHAU systémové
desky vario je nutno dbát na to, aby byla
fóliová patka REHAU okrajové izolaãní
pásky slepena bez napûtí a pokud moÏno
volnû s REHAU systémovou deskou vario.

VARIO

VARIO
s PST 17/15

Materiál základní desky

EPS

EPS

Zkrácené oznaãení typu dle DIN 18164

WS

WS/TK 30

Materiál krycí fólie

PS

PS
1230

Rozmûry

délka

mm

1230

‰ífika

mm

830

830

v˘‰ka celkem

mm

46

63/61

tlou‰Èka izolaãní vrstvy
pod topnou trubkou

mm

23

38

mm

1200

1200

‰ífika

mm

800

800

plocha

MontáÏní rozmûr délka

m

0,96

0,96

Rozteãe pokládky

cm

5 a násobky

5 a násobky

NazdviÏení trubek

mm

5

5

A1

A1

2

ZpÛsob stavby dle DIN 18560
Tepelná vodivost

W/mK

0,035

0,035/0,045

Odpor kladen˘ vedení tepla

m2K/W

0,657

0,990

Tfiída stavebních hmot dle DIN 4102

B2

B2

Minimální tlakové zatíÏení
pfii 2% stlaãení

kg/m

2

8000

500

Maximálnû pfiípustné provozní zatíÏení

kg/m2

8000

500

dB

--

26

Míra vylep‰ení kroãejové izolace*

* u masivního stropu s k plo‰e vztaÏenou hmotností (bez krytin) 320 kg/ m2
(zpravidla odpovídá tlou‰Èce betonového stropu 14 cm)
Tab. 2.1: Technická data REHAU systémové desky vario
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2. 5 REHAU - systémová deska NP
Systémová deska NP
U tohoto systému jsou trubky RAUTHERM
S (17 x 2,0 mm a 20 x 2,0 mm) pfiidrÏovány
v˘stupky. Tím je zaji‰tûno rovné vedení
trubek v souladu s DIN 4725 T4.
Dle DIN 18560 odstavec 6.1.2 vyÏadovaná
vodotûsnost zakrytí je dosaÏena pfii
v˘robû provedenou úpravou „tepeln˘m
‰okem". Tím odpadá pokládka fólie z PE.
Tato tepelná úprava je v˘hodná také
proto, Ïe se deska skládá v˘hradnû
z PS 50 SE a je tím 100% recyklovatelná.
Systémová deska/PST
Tato kombinovaná systémová deska se
skládá ze systémové desky s v˘stupky
a naka‰írované desky PST 17/15.
Deska byla koncipována tak, Ïe mÛÏe b˘t
v pfiípadû pouÏití proti stejn˘m zpÛsobem
vytápûn˘m místnostem poloÏena v jedné
vrstvû, to zn. Ïe není potfieba instalovat
Ïádnou pfiídavnou tepelnou nebo
kroãejovou izolaci.
(Technická data viz tab. 2.2).

Obr. 2.23: Systémová deska s v˘stupky

Okrajová izolační páska
Okrajová izolaãní páska (v˘‰ka 180mm)
e na stûnu upevnûna pomocí samolepící
pásky. Na stranû odvrácené od stûny
je navafiena fólie (‰ífika 300 mm),
která je poloÏena pfies systémovou desku
s v˘stupky a pfiichycena ke stûnû nejblíÏe
poloÏenou trubkou.
■

■

Ïádné zvukové a tepelné mÛstky mezi
mazaninou a stûnou nebo mazaninou
a mazaninou
Ïádné vniknutí mazaniny
pod systémovou desku

Distanční vložky
Integrované distanãní vloÏky zvedají
topnou trubku o 5 mm a umoÏÀují tak
kompletní obalení topné trubky
mazaninou.
Přidržovací výstupky
Lehce kónick˘m tvarem pfiidrÏovacích
v˘stupkÛ je trubka bezpeãnû fixována,
pfii pokládce proto mÛÏe b˘t trubka lehce
zatlaãena nohou mezi v˘stupky systémové
desky.
■

úsporná a rychlá pokládka trubky

Obvodová drážka
Obvodovou dráÏkou jsou jednotlivé
systémové desky navzájem bezpeãnû
a tûsnû spojeny.
■
■
■

v místech spojení nemÛÏe pronikat
voda
je zamezeno vzniku zvukov˘ch
a tepeln˘ch mÛstkÛ
zbytky které vznikají pfii fiezání desek
je moÏno opût napojit

Rozměry trubek
Systémová deska (NP) REHAU mÛÏe b˘t
pouÏita pro rozmûry topn˘ch trubek
RAUTHERM S 17 x 2,0 mm
a RAUTHERM S 20 x 2,0 mm.
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Obr. 2.24: Systémová deska NP

Obr. 2.25: Systémová deska Mini

Obr. 2.26: Znázornûní distanãních vloÏek

Obr. 2.27: Obvodová dráÏka

2.6 REHAU - systémová deska Mini

Distanční vložky
Integrované distanãní vloÏky zvednou
topnou trubku o 2 mm a umoÏní tak
kompletní obalení topné trubky mazaninou.

Tento systém je roz‰ífiením k systémové
desce NP od REHAU.
Systémová deska REHAU Mini mÛÏe b˘t
pouÏita jak v oblasti novostaveb tak
i v oblasti staré zástavby, je-li vyÏadován
komfort a malé nav˘‰ení podlahy.
Topná trubka RAUTHERM S 12 x 2,0
Pfii roz‰ifiování stávajícího trubního
programu je v systému desek REHAU
„Mini" pouÏíváno rozmûru 12 x 2,0 mm.
Jako v‰echny topné trubky REHAU je také
tato trubka opatfiena plá‰tûm z vrstvy
EVAL a tím nepropustná pro kyslík.
Systémová deska REHAU Mini
Rovné vedení trubky v souladu s DIN 4725
je zaji‰tûno v˘stupky. Pokládací rozteãe
jsou 3 cm a dále odpovídající násobky
3 cm. Dal‰í technická data viz. tabulka
2.2). Dle DIN 18560 odstavec 6.1.2
vyÏadovaná vodotûsnost zakrytí je
dosaÏena pfii v˘robû provedenou úpravou
„tepeln˘m ‰okem". Tím odpadá pokládka
fólie z PE. Systémová deska REHAU Mini
je tak 100% recyklovatelná.

Přidržovací výstupky
Lehce kónick˘m tvarem pfiidrÏovacích
v˘stupkÛ je trubka bezpeãnû fixována,
pfii pokládce proto mÛÏe b˘t trubka pfiímo
z kotouãe lehce zatlaãena nohou mezi
v˘stupky systémové desky.
■ úsporná a rychlá pokládka trubky
Obvodová drážka
Obvodovou dráÏkou jsou jednotlivé
systémové desky navzájem bezpeãnû
a tûsnû spojeny.
■ v místech spojení nemÛÏe pronikat
voda
■ je zamezeno vzniku zvukov˘ch
a tepeln˘ch mÛstkÛ
■ zbytky které vznikají pfii fiezání desek
mohou b˘t opût napojeny

Syntetická vlákna
Proti tvorbû trhlin v prÛbûhu procesu
tvrdnutí je nutno obzvlá‰tû ve spojení
s pozdûji pokládan˘mi dlaÏdicemi pfiimísit
syntetická vlákna.
Mísící poměr / míchačka
■ 50 kg cementu CEM 32,5
■ 150 kg ‰tûrkopísku 0 - 4 mm
■ 00 kg ‰tûrkopísku 4 -8 mm
■ cca. 20 kg vody
■ 2,5 kg plastifikátor „mini" do mazaniny
■ 0,15 kg syntetick˘ch vláken

Tekutá mazanina
Pro systém REHAU systémová deska Mini
jsou vhodné také anhydritové tekuté
mazaniny. Pfiitom je nutno dodrÏovat
pokyny v˘robce tûchto mazanin, musí b˘t
dána sná‰enlivost s trubkami PE-Xa. Pfii
pouÏití tekut˘ch mazanin je dÛleÏité
optimální utûsnûní celé plochy („vytvofiení
vany"). Teploty mazaniny nesmûjí trvale
pfiekraãovat cca. 50°C.
V mokr˘ch místnostech je vhodnost jejich
pouÏití omezená.

Pokládané rozmûry

44
56

30
2

12
12

45

67 (70)
84
(87)

Tloušťky mazaniny systémová deska Mini
U trubkového podlahového vytápûní
REHAU systémové desky Mini platí
zvlá‰tní úprava (komponenty mazaniny
REHAUviz text) .
Celková síla systémové desky Mini
(art.ã. 261655) je 28 mm, síla mezi v˘stupky
je 12 mm.

Tloušťky mazaniny systémová deska NP
U trubkového podlahového vytápûní
REHAU systémové desky NP platí zpÛsob
provedení A1, to zn., Ïe minimální tlou‰Èka
mazaniny ãiní 45+d + nadzdviÏení trubky.
Celková síla systémové desky (art.ã.
259089) je 43 mm, síla mezi v˘stupky
je 17 mm.

Systémová deska NP
- Deska

PS 50 SE

- Krycí fólie
Rozmûry

Obr. 2.30: Tlou‰Èka mazaniny
systémová deska Mini

Obr. 2.29: Tlou‰Èka mazaniny
systémová deska NP

Typ
Materiál

Obr. 2.28: Systémová deska Mini
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Komponenty mazaniny REHAU
Systémová deska Mini
Ke splnûní poÏadavkÛ DIN 18560 díl 2 na
sníÏení v˘‰ky mazaniny, musí b˘t ke
zhotovení mazaniny pouÏito speciální
pfiísady.Jedná se zde o modifikovan˘
plastifikátor, kter˘ v˘raznû zvy‰uje jak
ohybovou pevnost v tahu tak i pevnost
v tlaku. Zpracovatelnost malty na mazaniny
je pfii souãasné redukci vody v˘raznû
zlep‰ena. Tak je moÏno vytváfiet tenké
vrstvy topenáfiské mazaniny. Základní
podmínkou je, aby mazanina co se t˘ká
nosnosti - u kamenn˘ch a keramick˘ch
podlahov˘ch krytin také v ohledu na
prohnutí - odpovídala cementové mazaninû
tfiídy pevnosti ZE 20 v tlou‰Èce 45 mm.
VyÏadovaná zkou‰ka vhodnosti
bylaprovedena, kopii zprávy je moÏno na
poÏádání obdrÏet.
Pro provedení mazaniny platí navíc vÏdy
DIN 18560.

Spotřeba
Pfii minimální konstrukãní v˘‰ce 44 mm
(da + 30 mm + 2 mm) je zapotfiebí 0,6 kg
plastifikátoru Mini na 1m2 mazaniny
Pro jiné v˘‰ky mazaniny platí:
Potfieba plastifikátoru Mini na 1m2
mazaniny: 0,2 kg/cm v˘‰ky mazaniny.
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Okrajová izolační páska
Okrajová izolaãní páska (v˘‰ka 180 mm)
je na stûnu upevnûn samolepící páskou.
Na stranû odvrácené od stûny je navafiena
fólie (‰ífika 300 mm), která je poloÏena
pfies systémovou desku a pfiichycena ke
stûnû nejblíÏe poloÏenou trubkou.
■ Ïádné zvukové a tepelné mÛstky mezi
mazaninou a stûnou nebo mazaninou
a podlahou
■ Ïádné vniknutí mazaniny pod systémovou desku

Postup montáÏe NP/Mini viz. G4.

Systémová deska PST

Systémová deska Mini

PS 50 SE /
PST 17/15
upraveno tepeln˘m ‰okem

PS 75 SE

délka (mm)
‰ífika (mm)
v˘‰ka celkem (mm)
tlou‰Èka izolaãní vrstvy
pod topnou trubkou (mm)
distanãní v˘‰ka (mm)
plocha (m2)

1070
620
43

1070
620
58

1065
615
28

17
5
0,63

32
5
0,63

12
2
0,63,

délka (mm)
‰ífika (mm)

1050
600

1050
600

1050
600

775

875

720

DIN 4102B2

DIN 4102B2

DIN 4102B2

Hmotnost (g)
Dle stavební normy
Odpor kladen˘ vedení tepla R

2

(m K/W)

0,425

2

Urãeno pro zatíÏení do (kg/m )
Minimální tlaková odolnost (kg/m2)

0,758

0,286

350
7800

SníÏení hluku (dB)

15000
26*

2

* u masivního stropu s plo‰nou hmotností (bez podkladu) 320 kg/ m zpravidla odpovídá tlou‰Èce stropu 14 cm.
Tab. 2.2: Technická data systémové desky NP/systémové desky PST/ systémové desky Mini
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2.7 REHAU systém RAUFIX
Výhody systému
■ pevná fixace trubek
■ montáž lišt bez použití nářadí
■ precizní upevnění lišt
■ jednoduchá montáž systému
Systémové komponenty
■ REHAU lišta RAUFIX 12/14
■ REHAU lišta RAUFIX 16/17/20
■ REHAU příchytka
■ REHAU krycí fólie
Trubní rozměry
pro REHAU RAUFIX 12/14
■ RAUTHERM S
14 x 1,5 mm
Trubní rozměry pro REHAU RAUFIX
17/20
■ RAUTHERM S
17 x 2,0 mm
■ RAUTHERM S
20 x 2,0 mm
Systémové příslušenství
■ REHAU lepící páska
■ REHAU odvíjeãka lepící pásky
■ REHAU okrajová izolaãní páska
■ REHAU spárov˘ profil
■ REHAU nÛÏ na izolaãní materiály
■ REHAU pfiídavná izolace
Viz. také kapitola 2.10

Obr. 2.31: REHAU systém RAUFIX
Háãky na spodní stranû
REHAU li‰ty RAUFIX zaruãují exaktní
upevnûní v REHAU pfiídavné izolaci.
Pfiíchytkou REHAU dosáhne REHAU li‰ta
RAUFIX pro instalaci potfiebnou pevnost.

Na REHAU li‰tû RAUFIX pfiedtvarované
násuvné spoje umoÏÀují spojení trubních
drÏákÛ bez pouÏití náfiadí. Klipová svorka
na vrchní stranû li‰ty zaruãuje proti
zvednutí bezpeãnou fixaci trubek.

REHAU lišta RAUFIX
REHAU li‰ta RAUFIX z PP odpovídá pfii
nazdviÏení trubek o 5 mm stavební
konstrukci A1 dle DIN 18560. Jsou
realizovány minimální v˘‰ky konstrukce
mazaniny. Vedením trubek formou
jednoduchého a dvojitého meandru jsou
realizovatelné pokládací vzdálenosti 5 cm
jejich násobkÛ. Háãky na horní stranû
REHAU li‰ty RAUFIX umístûné klipové
svorky zaruãují pevné usazení trubek.
Pojistka na násuvném spoji umoÏÀuje
bezpeãné a rychlé spojení 1 m dlouh˘ch
REHAU li‰t RAUFIX.
REHAU příchytka RAUFIX
Speciální provedení ‰piãek pfiíchytky
REHAU zaji‰Èuje pevné usazení
REHAU li‰ty RAUFIX ve struktufie podlahy.
Perforovaná spodní ãást
REHAU li‰ty RAUFIX slouÏí prÛchodu
pfiíchytek REHAU.
REHAU krycí fólie
REHAU krycí fólie je z pevného PE splÀující poÏadavky normy DIN 18560. Izoluje
proti zámûsové vodû mazaniny. Je zamezeno tvorbû akustick˘ch a tepeln˘ch mÛstkÛ. Tato robustní krycí fólie umoÏÀuje optimální upevnûní pfiíchytek REHAU.

Obr. 2.32: REHAU li‰ta RAUFIX

Obr. 2.33: REHAU krycí fólie
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OBR. 2.34: Pfiíchytka

Montáž
■ upevnit skříň rozdělovače REHAU
a instalovat rozdělovač REHAU
■ připevnit REHAU okrajovou izolační
pásku
■ položit tepelnou a nebo kročejovou
izolaci
■ položit REHAU krycí fólii
s přesahem 80 mm
■ přilepit přesah fólie pomocí lepící
pásky REHAU
■ položit a upevnit samolepící patku
fólie REHAU okrajové izolační pásky
na REHAU krycí fólii
■ spojit REHAU lišty RAUFIX
na potřebnou délku
■ vtlačit REHAU lišty RAUFIX
rovnoběžně ve vzdálenosti
1m pomocí zpětných háčků do
struktury podlahy
■ upevnit pomocí příchytek REHAU
v rozteči 40 cm REHAU lištu RAUFIX
■ napojit trubku REHAU
na REHAU rozdělovač
■ položit trubku REHAU
a vtlačit ji do klipových svorek
■ tlaková zkouška

Obr. 2.35

PouÏitím REHAU noÏe na izolaãních hmoty
je zaji‰tûno pfiesné odfiezání pfiídavné
tepelné izolace REHAU. Pokládka pfiídavné
tepelné izolace REHAU je provádûna od
REHAU okrajové izolaãní pásky.
REHAU odvíjeãka lepící pásky umoÏÀuje
rychlé slepení v‰ech pfiesahÛ REHAU
krycí fólie.
Samolepící patka REHAU okrajové izolaãní
pásky je pfiilepena na REHAU krycí fólii.
Je tak zamezeno vniknutí zámûsové vody
mazaniny.
Pfiíchytky jsou bez pouÏití náfiadí ‰ikmo
vtlaãeny otvory v REHAU li‰tû RAUFIX do
pfiídavné tepelné izolace. V oblasti ohybÛ
je trubka REHAU fixována pfiídavn˘mi
pfiíchytkami REHAU.
Pfii venkovní teplotû pod +5°C a rozteãi
pokládky ≤15 cm je nutno trubky
RAUTHERM S 17x2,0 mm a 20x2,0 mm
pokládat za pouÏití zafiízení
REHAU pro odvíjení zatepla. Zafiízení
REHAU pro odvíjení zatepla zaruãuje
krátké doby pokládky.

Obr. 2.36

Obr. 2.37
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2.8 REHAU nosná rohož
Výhody systému
■ univerzální a použitelný nezávisle
na zvolené izolaci
■ při použití izolace PUR vhodný
pro oblasti s vysokou zátěží
■ rychlá pokládka nosné rohože
■ vhodný pro tekutou mazaninu
Systémové komponenty
■ REHAU nosná rohoÏ RM 100
■ REHAU spojka kari sítû
■ REHAU utahovaã spojek kari sítû
■ REHAU klip
■ REHAU nasazovaã
■ REHAU krycí fólie
Rozměry trubek
■ RAUTHERM S
■ RAUTHERM S

17 x 2,0 mm
20 x 2,0 mm

Systémové příslušenství
■ REHAU okrajová izolaãní páska
■ REHAU spárov˘ profil
■ REHAU lepící páska
■ REHAU odvíjecí zafiízení
pro lepící pásku
■ REHAU nÛÏ na izolaãní hmoty
■ Pfiídavná izolace REHAU
Viz. také kapitola 2.10
Popis systému
Nosná rohoÏ REHAU z 3 mm silného ocelového drátu s rozmûrem mfiíÏky
100 mm umoÏÀuje ve spojení
s REHAU klipem, REHAU krycí fólií
a pfiídavnou izolací REHAU topné mazaniny
stavební konstrukce A2 dle DIN 18560.
REHAU krycí fólie z polyetylénu izoluje
proti zámûsové vodû mazaniny.
REHAU klip z polypropylenu zaji‰Èuje
na horní stranû vytvarovan˘mi sponami
se zpûtn˘mi háãky jakoÏ i ãtyfimi sponami
na spodní stranû bezpeãné spojení trubek
REHAU a nosné rohoÏe REHAU.
Klipy REHAU jsou pouÏitelné jak na podéln˘ch tak na pfiíãn˘ch tyãích REHAU nosné
rohoÏe. REHAU systém nosné rohoÏe
umoÏÀuje rozteãe pokládky 5 cm a násobky. Pfii pouÏití cementového potûru zajistit,
aby nosná rohoÏ nevyplavala na povrch.
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Obr. 2.38: REHAU systém nosné rohoÏe

Obr. 2.39: Klip

Obr. 2.40: Nasazovaã

Obr. 2.41: REHAU utahovaã spojek kari
sítû a spojka kari sítû

Obr. 2.42: REHAU krycí fólie

Montáž
■ upevnit REHAU skříň rozdělovače
a instalovat REHAU rozdělovač
■ připevnit REHAU okrajovou izolační
pásku
■ položit tepelnou a nebo kročejovou
izolaci
■ položit REHAU krycí fólii a slepit
se samolepící patkou okrajové
izolační pásky
■ položit REHAU nosné rohože trubek
■ upevnit REHAU klipy pomocí
REHAU nasazovače
na REHAU nosné rohože
■ napojit trubky REHAU
na REHAU rozdělovač
■ položit trubky REHAU do klipových
svorek
■ vypláchnout topné okruhy, naplnit
a odvzdušnit
■ provést tlakovou zkoušku

oblouk 90°

oblast vrcholu

nasazení smyčky

REHAU krycí fólie
PoloÏit REHAU krycí fólii s min. pfiesahem
8 mm v místech spojení.
V‰echny spoje slepit kompletnû
REHAU lepící páskou.
Dbát na to, aby REHAU krycí fólie nebyla
po‰kozena.
Pozor!
Tato REHAU krycí fólie nenahrazuje ani
případně potřebnou parotěsnou
zábranu ani izolaci proti vlhkosti zdola.
REHAU nosná rohož
PoloÏit první fiadu REHAU nosné rohoÏe
ve vzdálenosti cca. 5 cm od okrajové
izolaãní pásky tak, aby okrajová oka
ukazovala k okrajové izolaãní pásce.
REHAU nosné rohoÏe jsou v oblasti
okrajov˘ch ok pokládány pfieplátovanû
a jsou na okrajov˘ch okách pfiipevnûny
REHAU spojkami kari sítû.
V oblasti dilatačních spár v konstrukci
podlahy musí být rozdělena i nosná
rohož.

Materiál:

Ocelov˘
drát

Tlou‰Èka drátu

3 mm

Délka inkl. okrajov˘ch ok

2050 mm

·ífika inkl. okrajov˘ch ok

1050 mm

·ífika okrajov˘ch ok
na jedné podélné
a jedné pfiíãné stranû

50 mm

Efektivní plocha pokládky

2 m2

Rozmûr sítû

100 mm

Rozteãe pokládky

5 cm
a násobky

Tab. 2.3: Technická data REHAU nosné
rohoÏe
Použití běžných stavebních ocelových
rohoží není pro REHAU trubkové
podlahové vytápění / chlazení
přípustné.

REHAU klip

nosná rohož

topná trubka RAUTHERM-S 17 x 2
z RAU-VPE 210

Obr. 2.43: Vratná smyãka a oblouk v registru topn˘ch trubek
aa
ag
as
dw
Iw
r
RM
VA

:
:
:
:
:
:
:
:

Vzdálenost klipÛ v místû nasazení smyãky (cca. 2 úchyty na 1 mfiíÏku)
Vzdálenost klipÛ na rovném úseku (cca. 50 cm)
Vzdálenost klipÛ v oblasti vrcholu (cca. rozmûr 1 mfiíÏky)
PrÛmûr vratné smyãky (> 2 x min. ohybov˘ polomûr)
Délka vratné smyãky (> 50 cm)
Ohybov˘ polomûr (> 5 x D cm)
Rozmûr mfiíÏky nosné rohoÏe
Pokládací rozteã topné trubky REHAU

Klipy REHAU
Klipy REHAU upevnit ve stoje pomocí
REHAU nasazovaãe v odpovídající rozteãi
na nosnou rohoÏ. Otoãením vpravo je klip
upevnûn na pfiíãném drátu, otoãením vlevo
na drátu podélném. REHAU klipy jsou
v oblasti topného registru instalovány
smûrem zvenku dovnitfi. Pfiitom jsou
nejprve ve dvojité rozteãi trubek
instalovány klipy pfiívodního potrubí
a návaznû v plánované rozteãi trubek klipy
pro potrubí vratné.

REHAU klipy instalovat na rovn˘ch
trubních úsecích minimálnû kaÏd˘ch
50 cm. U mal˘ch ohybov˘ch polomûrÛ by
mûly b˘t pro bezpeãné upevnûní trubek
pouÏity 2 klipy ve vzdálenosti cca. 10 cm.
Klipy v oblasti vratené smyãky v centru
topného okruhu je nutno instalovat tak,
aby nebyl minimální ohybový poloměr
trubky REHAU menší než 5 x D.
Pfii plánování mohou b˘t na bûÏn˘ metr
topné trubky naplánovány prÛmûrnû
2 klipy REHAU.
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2.9 REHAU suchý systém
Výhody systému
■ rychlá pokládka bez nebezpečí
poranění díky nakašírovaným
teplovodným plechům
■ jednoduché a rychlé zkracování díky
integrované linii pro plánované
dělení
■ žádné nazdvižení teplovodných
plechů při vkládání topných trubek
■ vysoká odolnost při pocházení
po položené ploše
■ nízká výška instalace
Systémové komponenty
■ REHAU – pokládací desky
■ REHAU – vratné desky
■ REHAU – pfiechodové desky
■ REHAU – plné desky
■ REHAU – fiezák dráÏek
Rozměry trubek
■ RAUTHERM S

16 x 2,0 mm
Obr. 2.44: REHAU such˘ systém

Systémové příslušenství
■ REHAU okrajová izolaãní páska
■ REHAU krycí fólie
Viz také kapitola 2.10.
Popis systému
Such˘ systém REHAU umoÏÀuje instalaci
podlahov˘ch topení stavební konstrukce
B dle DIN 18560 na stropy z masivního
dfieva a dfievûn˘ch trámÛ. V‰echny
systémové desky suchého systému
REHAU jsou z vypûÀovaného polystyrénu
EPS a splÀují poÏadavky DIN 18164 díl 1
pro tepelné izolaãní hmoty ve stavebnictví.
Systémové pokládací desky REHAU
v provedení
- VA 12,5 pro okrajové zóny a
- VA 25 cm pro zóny pobytové
jsou navíc na vrchní stranû opatfieny
naka‰írovan˘mi teplovodn˘mi hliníkov˘mi
profily k svorkovému upevnûní topn˘ch
trubek a pfiíãnému rozvodu tepla.
Integrované linie pro plánované oddûlení
zaji‰Èují bezproblémové a rychlé zkracování
pokládacích desek na staveni‰ti.

Obr. 2.45: REHAU pokládací desky
VA 12,5/VA 25 s REHAU vratn˘mi
deskami

Obr. 2.46: REHAU vratné desky VA 12,5 /
VA 25 a REHAU pfiechodová deska

Obr. 2.47: REHAU plná deska

Obr. 2.48: REHAU fiezák dráÏek

REHAU vratné desky pro instalaci obloukÛ
v provedení
- VA 12,5 pro okrajové zóny a
- VA 25 cm pro zóny pobytové
jsou pouÏívány pro vratné oblouky trubek
v oblasti navazujících zdí.
Pro pfiechod z VA 12,5 cm na VA 25 cm je
pouÏívána REHAU pfiechodová deska.
Plné desky REHAU jsou pouÏívány
v následujících oblastech:
■ pfied rozdûlovaãem (v okruhu cca. 1 m)
■ v oblasti v˘stupkÛ, sloupÛ a v˘stupÛ
vûtrání etc.
■ k vyplnûní prázdn˘ch ploch
nevykazujících pravoúhlou pÛdorysnou
plochu.
Pomocí REHAU fiezáku dráÏek jsou
na staveni‰ti vyfiezávána individuální
vedení trubek do pln˘ch desek.
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Oznaãení systémové desky

Druh materiálu
Zkrácené oznaãení typu
dle DIN 18164 díl 1

pokládací
VA 12,5 a 25 cm
desky

vratné
VA 12,5 a 25 cm
desky

plné
desky

EPS P - WD
s naka‰írovan˘mi
teplovodn˘mi alu-profily

EPS P - WS

EPS P - WS

Délka

mm

1000

250

1000

·ífika

mm

500

vratné desky: 500
pfiechodová deska: 375

500

Tlou‰Èka

mm

30

30

30

W/mK

0,035

0,035

0,035

0,75

0,75

0,857

500

500

500

B2

B1

B1

Tepelná vodivost
Odpor kladen˘ vedení tepla
Minimální tlakové zatíÏení
pfii 2% stlaãení

2

m K/W
2

kg/m

Tfiída stavebních hmot dle DIN 4102

Tab. 2.4: Technická data systémov˘ch desek suchého systému REHAU

Zatížitelnost a oblasti použití
Pro zatíÏitelnost celkové podlahové
konstrukce a oblast pouÏití suchého
systému REHAU na stropech z masivního
dfieva a dfievûn˘ch trámÛ jsou smûrodatné
v˘robcem elementÛ suché mazaniny
garantované bodové a plo‰né zátûÏe.

Bodové zátûÏe 1)
a provozní zátûÏe 2)
sádrokartonov˘ch desek

Pfiípustná oblast pouÏití suchého
systému REHAU

1,0 kN
1,5 kN/m2

Obytné místnosti, chodby a pÛdní
prostory v obytn˘ch budovách

1,5 kN
1,5 kN/m2

Prodejní prostory do 50 m2 základní plochy
v obytn˘ch budovách.
Kanceláfiské prostory, chodby a pÛdní
prostory v administrativních budovách.

2
1) zatûÏovací plocha ›
- 10 cm a rozteã zatûÏovacích bodÛ›
- 50 cm
2) dle DIN 1055 list 3

Tab. 2.5: Oblasti pouÏití suchého systému REHAU

PouÏití suchého systému REHAU je moÏné
na stropech z dfievûn˘ch trámÛ s provedením dle Tab. 2.6.
Stropy z dfievûn˘ch trámÛ je nutno pfied
poãátkem pokládky zkontrolovat na stav
konstrukce. Podklad se nesmí proh˘bat
nebo pruÏit. Volná prkna v pfiípadû
potfieby pfii‰roubovat. V DIN 68771
„Podlahové podklady z dfievotfiískov˘ch
desek" jsou uvedeny poÏadavky na nutnou
tlou‰Èku oplá‰Èování pfii daném zatíÏení
a rozpûtí podpor dfievûn˘ch trámÛ.
PoÏadavky DIN 68771 je nutno dodrÏet.
V pfiípadû nejasností je nutno provést
dÛkaz nosnosti nosné ãásti stropu.
Všeobecné požadavky na podklad
Podklad musí b˘t nosn˘, such˘ a ãist˘.
ProtoÏe desky z mazaniny nasucho jako
vrstva k rozdûlení zátûÏí nad such˘m
systémem REHAU nevykazují Ïádné
samonivelující vlastnosti, musí b˘t podklad
k uloÏení suchého systému REHAU
zhotoven rovnû.
Povrchovou rovnost podkladu je proto
nutné pfied poãátkem pokládky
pfiezkou‰et v souladu s DIN 18202
a zajistit vhodn˘mi opatfieními
(viz montáÏ).

Struktura stropu
z dfievûn˘ch trámÛ

Minimální poÏadavky na oplá‰Èování/bednûní
Materiál

Tlou‰Èka

Hustota

Desky z dfievûného
materiálu

≥ 16 mm

≥ 600 kg/m3

PfiekliÏkové desky

≥ 16 mm

≥ 520 kg/m3

Prkna/bednûní

≥ 21 mm

Desky z dfievûného
materiálu

≥ 16 mm

≥ 600 kg/m3

PfiekliÏkové desky

≥ 16 mm

≥ 520 kg/m3

Prkna/bednûní

≥ 21 mm

≥ 520 kg/m3

Strop z dfievûn˘ch trámÛ

Strop z dfievûn˘ch trámÛ
s nosnou vloÏkou

Tab. 2.6: PoÏadavky a provedení stropu z dfievûn˘ch trámÛ v kombinaci se such˘m
systémem REHAU
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Montáž
■ Upevnit skfiíÀ rozdûlovaãe REHAU
a instalovat REHAU rozdûlovaã
■ Pfiipevnit REHAU okrajovou izolaãní
pásku
■ PoloÏit na masívní strop REHAU krycí
fólii a slepit se fóliovou patkou okrajové
izolaãní pásky REHAU. Na stropy
z dfievûn˘ch trámÛ pouÏít z dÛvodu
nebezpeãí tvorby plísní pouze
prody‰nou ochranu (napfi. natronov˘
nebo bitumenov˘ papír).
■ Malé nerovnosti nosného stropu od
0 do 10 mm v men‰ích oblastech
vyrovnat vhodn˘mi tmely. Pro men‰í
nerovnosti na vût‰ích plochách jsou
vhodné samonivelující tekuté tmely.
Vût‰í nerovnosti nivelovat pomocí
vhodn˘ch samozpeÀujících such˘ch
násypÛ a zakr˘t min. 10 mm tlust˘mi
sádrokartonov˘mi deskami.
■ PoloÏit bez mezer evtl. potfiebnou
pfiídavnou izolaci dle návodu str. A 28.
Pfii kombinaci tepelné izolace PS
s kroãejovou izolací poloÏit nejprve
tepelnou izolaci PS.
Pfii kombinaci tepelné izolace PUR
s kroãejovou izolací poloÏit nejprve
izolaci kroãejovou.
■ PoloÏit bez mezer systémové desky
suchého systému REHAU.
■ Napojit trubky REHAU na REHAU
rozdûlovaã.
■ PoloÏit topné trubky REHAU ve formû
jednoduchého meandru vtlaãením
nohou ve stoje do vodících dráÏek
systémov˘ch desek suchého systému
REHAU.
■ Pfiípadnû potfiebná spojení násuvné
objímky umístit buì v oblasti REHAU
vratné desky a zatlaãit návaznû s horní
hranou REHAU vratné desky, nebo
v oblasti pokládacích desek
rozdûlením plechu pro vedení tepla
pomocí dûlícího brusného kotouãe.
■ Vypláchnout topné okruhy, naplnit
a odvzdu‰nit.
■ Provést tlakovou zkou‰ku.
Pokládky desek suchého systému
REHAU
Vypracováním plánu pokládky pro such˘
systém REHAU mÛÏe b˘t zkrácena doba
montáÏe na staveni‰ti.
S pokládkou desek suchého systému
REHAU je tfieba zaãít v rohu, ve kterém
mají dle plánu pokládky leÏet celé
systémové desky.
Desky suchého systému REHAU poloÏit
celoplo‰nû, bez mezer a pevnû k sobû.
V oblasti pfied rozdûlovaãem (v okruhu
cca. 1 m) jakoÏ i k zaplnûní zbytkov˘ch
ploch poloÏit pouze plné desky REHAU.
Vytvofiit potfiebné vodící dráÏky v této
oblasti pomocí fiezáku dráÏek. Vodící
dráÏky vÏdy navzájem oddûlit
polystyrénov˘mi stûnami.

Obr. 2.49: Pfiíklad plánu pokládky pro such˘ systém REHAU
1
2
3
4
5
6

REHAU – Pokládací deska VA 12,5
REHAU – Pokládací deska VA 25
REHAU – Vratná deska VA 12,5
REHAU – Vratná deska VA 25
REHAU – Pfiechodová deska
REHAU – Plná deska

Požadavky na externí příslušenství
Jako vrstva rozdûlení zátûÏí na suchém
systému REHAU jsou povoleny
pouze mazaniny z desek na sucho
provedené ze sádrokartonov˘ch desek.
Sádrokartonové desky musí splÀovat
minimálnû v tab. 2.5 poÏadované bodové
a provozní zátûÏe.
Pfiídavné tepelnû izolaãní desky musí
splÀovat následující poÏadavky:
■ VypûÀovan˘ polystyren EPS:
WLG: ≤035
Hustota: minimálnû 30 kg/m3
Tlou‰Èka: maximálnû 60 mm
■ Extrudovaná tvrdá pûnová hmota
(PUR):
WLG: ≤025
Hustota: minimálnû 33 kg/m3
Tlou‰Èka: maximálnû 90 mm

Jako pfiídavná kroãejová izolace jsou
povoleny pouze následující materiály
s WLG ≤040:
■ dfievovláknité desky
■ desky z minerální vlny
Upozornění:
Tepelné a kročejové izolace REHAU
nesmějí být pro suchý systém REHAU
používány.
Ve‰keré externí pfiíslu‰enství inkl. suchého
násypu musí mít povolení v˘robce prvkÛ
suché mazaniny pro pouÏití se such˘m
systémem REHAU.
Přípustné konstrukční varianty
Pfiípustné varianty konstrukce suchého
systému REHAU jsou znázornûny
na obr. na str. A23 aÏ str. A26 a to
v závislosti na tepeln˘ch a kroãejov˘ch
poÏadavcích jakoÏ i rovnosti nosné
podlahy.
Oblast termického použití
Mazaniny z desek nasucho provedené
ze sádrokartonov˘ch desek smûjí b˘t
zatíÏeny maximální teplotou 45°C.
To je nutno zohlednit pfii projekt ování
a dimenzování podlahového topení.
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– Suchý systém
Systémové konstrukce pro izolační požadavky D1
(nad místnostmi se stejným využitím)
A) S kročejovou izolací
Nerovná nosná podlaha

Sádrovláknitá deska
Sádrovláknitá deska
Sádrovláknitá deska

Pokládací deska REHAU

Sádrovláknitá deska

REHAU okrajový izolační pruh

REHAU okrajový izolační pruh

Rovná nosná podlaha

Kročejová izolace

Pokládací deska REHAU

Mazanina z desek nasucho
Násyp

Kročejová izolace

Nosný strop

REHAU
krycí fólie PE

Obr. 2.50

REHAU
krycí fólie PE

Nosný strop

Obr. 2.51

Nerovná nosná podlaha

Sádrovláknitá deska

Sádrovláknitá deska

Sádrovláknitá deska

Pokládací deska REHAU
Sádrovláknitá deska

Pokládací deska REHAU
Nosný strop

Obr. 2.52

REHAU okrajový izolační pruh

Rovná nosná podlaha

REHAU okrajový izolační pruh

B) Bez kročejové izolace

Kročejová izolace

REHAU
krycí fólie PE

REHAU
krycí fólie PE

Nosný strop

Obr. 2.53
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– Suchý systém
Systémové konstrukce pro izolační požadavky D2
(nad místnostmi se stejným využitím)
A) S kročejovou izolací
Nerovná nosná podlaha

Sádrovláknitá deska
Sádrovláknitá deska
Sádrovláknitá deska

Pokládací deska REHAU

Sádrovláknitá deska

REHAU okrajová izolační páska

REHAU okrajová izolační páska

Rovná nosná podlaha

Kročejová izolace

Pokládací deska REHAU

Sádrokarton
Násyp

Kročejová izolace

Nosný strop

REHAU
krycí fólie PE

Obr. 2.54

Nosný strop

REHAU
krycí fólie PE

Obr. 2.55

B) Bez kročejové izolace

Nerovná nosná podlaha

Sádrovláknitá deska
Sádrovláknitá deska

Pokládací deska REHAU

Sádrovláknitá deska
Sádrovláknitá deska
Mazanina z desek nasucho

Tepelná izolace PS 30

Mazanina
desek nasucho
Pokládací
deskaz REHAU

Sádrokarton
Násyp

Tepelná izolace
PS 30
Pokládací
deska REHAU
Nosný
Nosný strop
strop

Obr. 2.56
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REHAU
REHAU
krycí
krycí fólie
fólie PE
PE

REHAU
krycí fólie PE

Obr. 2.57

Nosný strop

REHAU okrajová izolační páska

REHAU
okrajová
izolační
páska
REHAU
okrajový
izolační
pruh

Rovná nosná podlaha

– Suchý systém
Systémové konstrukce pro izolační požadavek D3
(nad nevytápěnými místnostmi)
A) S kročejovou izolací
Nerovná nosná podlaha

REHAU okrajová izolační páska

Sádrovláknitá deska
Sádrovláknitá deska
Sádrovláknitá deska
Sádrovláknitá deska

Pokládací deska REHAU
Tepelná izolace PU

Pokládací deska REHAU

REHAU okrajová izolační páska

Rovná nosná podlaha

Kročejová izolace

Tepelná izolace PU

Sádrokarton
Násyp

Kročejová izolace

Nosný strop

REHAU
krycí fólie PE

Obr. 2.58

Nosný strop

REHAU
krycí fólie PE

Obr. 2.59

Nerovná nosná podlaha

Sádrovláknitá deska

Sádrovláknitá deska

Sádrovláknitá deska
Sádrovláknitá deska

Pokládací deska REHAU
Tepelná izolace PU

Pokládací deska REHAU

REHAU okrajová izolační páska

Rovná nosná podlaha

REHAU okrajová izolační páska

B) Bez kročejové izolace

Sádrokarton

Tepelná izolace PU
Násyp

Nosný strop

Obr. 2.60

REHAU
krycí fólie PE

REHAU
krycí fólie PE

Nosný strop

Obr. 2.61
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– Suchý systém
Systémové konstrukce pro izolační požadavky D4
(proti zemině a venkovnímu vzduchu)

Nerovná nosná podlaha

Sádrovláknitá deska

Sádrovláknitá deska

Sádrovláknitá deska
Sádrovláknitá deska

Pokládací deska REHAU
Tepelná izolace PU

Pokládací deska REHAU

Sádrokarton

Tepelná izolace PU

Nosný strop

Vodonepropustná
uzávěra

Obr. 2.62

REHAU okrajová izolační páska

Rovná nosná podlaha

REHAU okrajová izolační páska

A) Bez kročejové izolace

Násyp

Vodonepropustná
uzávěra

Nosný strop

Obr. 2.63

Obr. 2.63a: REHAU such˘ systém - Zámek Nebílovy

Obr. 2.63b: REHAU such˘ systém - Zámek Nebílovy

Obr. 2.63c: REHAU such˘ systém - Zámek Nebílovy
pokládka sádrovláknit˘ch desek

Obr. 2.63d: REHAU such˘ systém - Zámek Nebílovy
pokládka podlahové krytiny
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2.10 REHAU systémové příslušenství
2.10.1 REHAU okrajová izolační páska
Výhody
■ samolepící patka fólie
■ vhodný pro tekuté mazaniny
■ optimální provedení rohů
■ velmi rychlá montáž
Relevantní systémy
■ REHAU systémová deska vario
■ REHAU systémová deska NP
■ REHAU RAUFIX
■ REHAU nosná rohoÏ
■ REHAU such˘ systém
■ REHAU stûnové vytápûní
Profilovaná PE stûna okrajové izolaãní
pásky REHAU zaji‰Èuje ãisté provedení
rohÛ a v˘stupkÛ stûn. Naka‰írované lepící
pásky na zadní stranû PE stûny a patce
fólie zaruãují nejpevnûj‰í pfiilepení
a rychlou montáÏ.
Proti protrÏení pevná patka fólie zabraÀuje
vniknutí vlhkosti a zámûsové vody
mazaniny. Je zamezeno vzniku zvukov˘ch
a tepeln˘ch mÛstkÛ. REHAU okrajová
izolaãní páska disponuje také dle
DIN 18560 poÏadovanou moÏnost pohybu
5 mm pro mazaniny stûnového vytápûní.

Obr. 2.64: REHAU okrajová izolaãní páska

Montáž
■ Odstranění ochrany lepící pásky
ze zadní stěny PE.
■ Upevnit REHAU okrajovou izolační
pásku a to patkou fólie směrem
do místnosti.
■ Nápis REHAU ukazuje směrem
nahoru.
■ Položení patky fólie na REHAU
systém trubkového podlahového
vytápění.
■ Odstranění ochrany lepící pásky
z patky fólie.
■ Přilepení patky fólie.

Obr. 2.65: REHAU okrajová izolaãní páska

Materiál stûny

PE

Materiál patky fólie

PE

Tfiída stavebních hmot
dle DIN 4102

B2

V˘‰ka (mm)

180

·ífika (mm)

10

Délka patky fólie (mm)

280

Tab. 2.7 Technická data
REHAU okrajové izolaãní pásky
Upozornění: V oblastech styku musí být
REHAU okrajová izolační páska položen
s minimálním přeplátováním 5 cm.

2.10.2 REHAU sada dilatačních profilů
Výhody
■ samolepící
■ pružné
■ rychlá montáž
Relevantní systémy
■ REHAU systémová deska vario
■ REHAU systémová deska NP
■ REHAU RAUFIX
■ REHAU nosná rohoÏ
Součásti sady
■ speciální li‰ta v délce 2 m
■ pûnov˘ pás PE 100 mm vysok˘
■ trubní objímky
■ aretaãní hmoÏdinky
■ posuvná hmoÏdinka
■ kotva do mazaniny
REHAU dilataãní profil slouÏí k vytvofiení
trvale elastick˘ch spár u mazanin pro
stûnové vytápûní a k ohraniãení polí
mazaniny.
Samolepící patka speciální li‰ty zaji‰Èuje
bezpeãné upevnûní na REHAU systém
podlahového trubkového vytápûní.

Obr. 2.66: Sada dilataãních profilÛ REHAU

Obr. 2.67: Sada dilataãních profilÛ REHAU

Montáž
■ Odstranit ochranou pásku z patky
speciální lišty.
■ Přilepení speciální lišty.
■ Zajištění speciální lišty pomocí
aretačních hmoždinek.
■ Odstranění pěnové pásky PE.
■ Pokládka trubek.
■ Naříznout trubní objímku
a zaklapnout na trubku.

■ Vystřihnout a nasadit pěnový
proužek PE.
■ Prostrčit ukotvení mazaniny páskou
pěny PE.
■ Zasunout posuvné hmoždinky
do poloviny přes kotvu mazaniny.
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2.10.3 REHAU systémové izolační hmoty
Produkty
■ REHAU – Tepelná a kroãejová izolace
PST/PSTK
■ REHAU – Pfiídav. tepelná izolace PS 20
■ REHAU – Pfiídav. tepelná izolace PUR
Oblast použití
Jako pfiídavná izolace pro REHAU systémy:
■ REHAU systémová deska vario
■ REHAU systémová deska NP
■ REHAU RAUFIX
■ REHAU nosná rohoÏ

Pokyny k montáži

REHAU tepelná a kroãejová izolace
z elastifikované polystyrénové tvrzené
pûny bez obsahu bez obsahu freonÛ
dle DIN 18164, díl 2 je urãena
ke kombinovanému vylep‰ení tepelné
a kroãejové izolace.

■ PoloÏit systémové izolaãní hmoty na
celou k pokládce urãenou plochu a to
bez mezer ve spojení, tûsnû vedle
sebe a bez pfiíãn˘ch spár.
■ Vícevrstvé izolaãní materiály poloÏit
tak, aby byly spáry vrchní a spodní
vrstvy o min. 10 cm pfiesazené.
■ Pfii kombinaci kroãejové a tepelné
izolace pod tekut˘mi mazaninami
pokládat nejprve kroãejovou izolaci.
■ Dle DIN 18560 nesmí stlaãitelnost celé
izolaãní vrstvy inkl. systémov˘ch
desek REHAU pfiesahovat 5 mm.

REHAU pfiídavná tepelná izolace PS 20 je
z tvrzené polystyrénové pûny bez obsahu
freonÛ dle DIN 18164 díl 1.
REHAU pfiídavná tepelná izolace PUR je
z freony neobsahující, oboustrannû difúzní
hliníkovou fólií potaÏené, na jakost
kontrolované tvrzené PUR pûny.

Pozor:
REHAU systémové izolační hmoty nejsou
vhodné pro REHAU suchý systém.

Název a typ

Tepelná a kroãejová izolace PST/PSTK

22/20
V˘r. ã.

32/30

32/30

94/92

Pfiídavná Pfiídavná izolace,
izolace
z PUR, oboustrannû
PS
ka‰írovaná 0,5 mm alu
102/100

PS 20 SE PUR 45

PUR 55

PUR 70

256184-001 246104-001 269212-001 261909-001 261919-001 267980-001 263494-001 263504-001 263514-001

Jmenovitá tlou‰Èka

mm

22/20

32/30

32/30

94/92

102/100

20

45

55

70

Délka

mm

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

·ífika

mm

500

500

500

500

500

500

1000

1000

1000

Hustota

kg/m3

-

-

-

-

-

20

30

30

30

Tepelná vodivost

W/mK

0,045

0,045

0,040

0,035

0,035

0,040

0,025

0,025

0,025

Odpor kladen˘
vedení tepla

m2K/W

0,44

0,66

0,75

2,629

2,857

0,5

1,8

2,2

2,8

Max.
provozní zatíÏení

kg/m2

350

350

500

500

500

350

12000

12000

12000

Dyn. tuhost

MN/m

20

15

20

15

15

-

-

-

-

Míra vylep‰ení
kroãejové izolace *

dB

28

29

28

29

29

-

-

-

-

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B2

B2

B2

3

Tfiída stavebních
hmot DIN 4102

* U masivního stropu s k plo‰e vztaÏenou hmotností (s tvrdou podlahovou krytinou dle DIN 4109) 320 kg/m2 (odpovídá zpravidla 14 cm
betonovému stropu)
Tab. 2.8: Technická data systémov˘ch izolaãních hmot REHAU

2.10.4 REHAU nůž na izolační hmoty
Výhody
■ rychlé a bezpečné řezání
■ stabilní dlouhá pilková čepel
■ pohodlná stabilní rukojeť
■ s náhradní čepelí a koženým
pouzdrem
Oblast použití
Pro pfiifiezávání následujících REHAU
systémov˘ch prvkÛ pokládky:
■ REHAU systémová deska vario
■ REHAU systémová deska NP
■ REHAU pfiídavná izolace

REHAU nÛÏ na izolaãní hmoty umoÏÀuje
díky volné délce ãepele 13 cm
s integrovan˘m pilkov˘m v˘brusem
rychlé a bezpeãné pfiifiezávání elementÛ
pokládky systému REHAU
a pfiídavn˘ch izolací REHAU s tlou‰Èkou
do 102 mm.
âepel je moÏno vymûnit uvolnûním ‰roubu
na rukojeti.
Ke kaÏdému REHAU noÏi na izolaãní
hmoty je pfiiloÏena jedna náhradní ãepel.
Dal‰í náhradní ãepele je moÏno
bezproblémovû objednat.
KoÏen˘m pouzdrem s integrovan˘m okem
k pfiipevnûní na pásek je REHAU nÛÏ
na izolaãní hmoty vÏdy po ruce.
Obr. 2.68 REHAU nÛÏ na izolaãní hmoty
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2.10.5 REHAU lepící páska
a REHAU odvíječka
Výhody
■ vysoká lepivost
■ vysoká pevnost proti protržení
■ extrémně lehká odvíječka
Technická data
■ ‰ífika kotouãe 50 mm
■ délka kotouãe 66 m
■ pevnost proti protrÏení min.10 N/mm2
Použití
■ K bezpodmínečně nutnému slepení
pfiesahÛ fólií pfii pouÏití systémÛ
REHAU RAUFIX a systému nosné
rohoÏe REHAU.
■ K bezpodmínečně nutnému slepení
Patky fólie u okrajové izolaãní pásky
bez naka‰írované lepící pásky.

Obr. 2.69: REHAU lepící páska

2.10.6 REHAU tlaková pumpa

Technická data:

Výhody
■ precizní zkušební pumpa
k exaktnímu a rychlému provedení
tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti
■ možná tlaková zkouška s použitím
vody a mrazuvzdorného prostředku
■ naplnění a tlaková zkouška v rámci
jednoho pracovního úkonu

Rozmûry

720x170x260 mm

Objem nádoby

12 litrÛ

Tlakov˘ rozsah

0 - 60 bar

Sací objem

cca 45 ml / zdvih

Pfiipojení

R 1/2"

Hmotnost

cca 8 kg

Pomocí tlakové pumpy je provádûna dle
DIN 4725, díl 4 vyÏadovaná tlaková
zkou‰ka a zkou‰ka tûsnosti topn˘ch
okruhÛ REHAU systémÛ trubkového
podlahového vytápûní / chlazení.
Viz protokol tlakové zkou‰ky str. A53.

Obr. 2.70: REHAU odvíjeãka

Obr. 2.71 Tlaková pumpa REHAU
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2.10.7 REHAU plastifikátor P

Technická data

Výhody
■ vylepšená schopnost tečení
a zpracovatelnost
■ homogenizace struktury mazaniny
■ vylepšení schopnosti ohybově
tahové a tlakové pevnosti
■ vylepšení tepelně technických
vlastností

Balení

Kanystr 10 kg

Hustota

1,1 g/cm3

Hodnota pH

8

Chování pfii hofiení

nehofilavé

Skladování

v chladu a suchu

Ekologické
hodnocení

nezávadné

Vhodnost použití
REHAU plastifikátor P je vhodný
pro použití se všemi cementovými
mazaninami.

2.10.8 REHAU plastifikátor Mini s
umělohmotnými vlákny REHAU
Výhody
■ zhotovení tenkovrstvých mazanin
■ výrazné zvýšení ohybově tahové
a tlakové pevnosti
■ redukce množství záměsové vody
■ zlepšení zpracovatelnosti
Vhodnost použití
■ pro veškeré cementové mazaniny
■ pro všechny REHAU systémy
podlahového vytápění / chlazení
Pfiidáním REHAU plastifikátoru Mini
a REHAU umûlohmotn˘ch vláken
■ mÛÏe b˘t tlou‰Èka mazanin pro stûnová
vytápûní dle DIN 18560 redukována na
minimálnû 30 mm pfiekrytí mazaninou
nad vrcholem trubky
■ se zv˘‰í tfiída pevnosti cementové
mazaniny z ZE 20 na ZE 30.
■ je minimalizována tvorba trhlin
pfii procesu schnutí a tvrdnutí.

Dávkování
Mpfiísada = 0,035 x AFH x dmazaniny
AFH =
k pokládce mazaniny urãená
plocha (m2)
dmazanina = plánovaná celková tlou‰Èka
mazaniny (cm)
Mpfiísada = zji‰tûné mnoÏství REHAU
mazaninové komponenty P (kg)

Základní požadavky
Tenkovrstvé mazaniny musí b˘t dle
DIN 18560, díl 2 zhotoveny tak, aby co se
t˘ká nosnosti u kamenn˘ch a keramick˘ch
podlahov˘ch krytin a také prohnutí odpovídaly bûÏné cementové mazaninû tfiídy
pevnosti ZE 20 v tlou‰Èce 45 mm nad
vrcholem trubky. REHAU plastifikátor Mini
tento poÏadavek splÀuje, v pfiípadû potfieby je moÏné vyÏádat si kopii
zku‰ební zprávy.
K ploše vztažená spotřeba
■ v‰eobecnû je tfieba 0,2 kg mazaninové
komponenty Mini na cm tlou‰Èky
mazaniny a m2 plochy.
■ v‰eobecnû je tfieba 12 g plastov˘ch
vláken na cm tlou‰Èky mazaniny
a m2 plochy.
■ pfii minimálnû pfiípustné v˘‰ce pfiekrytí
44 mm tlou‰Èky mazaniny
(RAUTHERM S 14x1,5mm + 30mm
pfiekrytí mazaninou) 0,6 kg/m2 plastifikátoru Mini a 50 g/m2 umûlohmotn˘ch
vláken.
Pro poměr mísení v mísícím zařízení
platí:
■ 50 kg cementu CEM 32,5
■ 150 kg ‰tûrkopísku 0 - 4 mm
■ 100 kg ‰tûrkopísku 4 - 8 mm
■ cca 20 litrÛ vody
■ 2,5 kg plastifikátoru Mini
■ 0,15 kg umûlohmotn˘ch vláken
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Obr. 2.72: REHAU-plastifikátor P

Obr. 2.73 REHAU plastifikátor „Mini"

Technická data
Jednotka dodávky
plastifikátoru Mini

Kanystr 25 kg

Hustota

1,05 g/cm3

Hodnota pH

8

Chování pfii hofiení

tûÏce vznûtlivé

Skladování

v suchu,
ne pod 0°C

Ekologické
hodnocení

biologicky
odbouratelné

2.10.9 REHAU odvíjecí zařízení
Výhody
■ rychlé a nekomplikované ovládání
odvíjecího zařízení
■ jednoduchá časově úsporná
pokládka trubek RAUTHERM S
■ umožňuje pokládku jednou osobou
Vhodné pro
■ trubky RAUTHERM S jmenovité
světlosti 14x1,5 mm, 17x2,0 mm
a 20x2,0 mm
Pomocí REHAU odvíjecího zafiízení jsou
trubky REHAU na staveni‰ti zastudena
rychle a ãasovû úspornû poloÏeny.

Obr. 2.74 Odvíjecí zafiízení REHAU
Montáž odvíjecího zařízení
■ umístûní podstavce se spodním talífiem
na pevn˘ podklad
■ upevnûní stfiední osy ve stfiedu
podstavce
■ instalace ãtyfi záchytn˘ch ramen
■ pfiizpÛsobení vzdálenosti záchytn˘ch
ramen ke stfiedové ose vnitfinímu
prÛmûru k pokládce urãeného
kotouãového svazku
■ vodorovné uloÏení k pokládce
urãeného kotouãového svazku
■ upevnûní vrchního talífie na stfiední ose
pomocí svûrného pákového ‰roubu

Technická data
PrÛmûr talífie

1m

V˘‰ka sestaveného
odvíjecího zafiízení

cca 70 cm

Materiál
Hmotnost
bez trubního svazku

ocel
a polyamid
cca 11 kg

2.10.10 REHAU odvíjecí zařízení
pokládání zatepla
Výhody
Snadnûj‰í pokládka trubek pfii
■ nižších venkovních teplotách
a v nevytápěných místnostech
■ úzkých roztečích pokládky
■ pokládce větších kotoučových
svazků (do délky 600 m)
Vhodné pro kotoučové svazky
■ do 600 m délky při vnějším průměru
trubky do 17 mm
■ do 480 m délky při vnějším průměru
trubky do 20 mm
■ do 320 m délky při vnějším průměru
trubky do 25 mm
■ do 180 m délky při vnějším průměru
trubky do 32 mm
Na REHAU odvíjecí zafiízení pro pokládání
zatepla mÛÏe b˘t pfiipojen temperovací
pfiístroj. PrÛtokem 50°C aÏ 60°C teplé vody
jsou k pokládce urãené trubky i za nev˘hodn˘ch podmínek mûkké a poddajné, pokládka probíhá bezproblémovû a rychle.
Použití REHAU odvíjecího zařízení pro
pokládání zatepla je povinně
předepsáno při pokládce systémů
podlahového vytápění / chlazení
REHAU lišta RAUFIX v kombinaci
s trubkami RAUTHERM S jmenovitých
světlostí 17x2,0mm a 20x2,0mm při
roztečích pokládky menších než 15 cm.

Obr. 2.75 PouÏití REHAU odvíjecího zafiízení pro pokládání zatepla
Montáž odvíjecího zařízení
k pokládání zatepla
■ Spojit pfiívod a odtok temperovacího
pfiístroje s pfiívodem a odtokem
rozdûlovaãe topného okruhu REHAU.
■ PoloÏit trubní kotouã na odvíjecí
zafiízení.
■ Pfiívod kotouãového svazku napojit na
odpovídající v˘vod rozdûlovaãe.
■ Napojit odtok kotouãového svazku na
hrot osy bubnu odvíjecího zafiízení,
odsud spojení hadicí zpût k rodûlovaãi
topného okruhu.
■ Trubní svazek a temperovací pfiístroj
naplnit vodou a uvést do provozu.

Předpoklady pro použití
■ Trojfázov˘ proud 400 VoltÛ/16 Ampér.
■ Vodovodní pfiípojka.
■ Rozdûlovaã topného okruhu musí b˘t
instalován na plánované pozici.
Technická data
Délka

1,20 m

·ífika

0,78 m

V˘‰ka

0,93 m

Hmotnost
bez kotouãového svazku

cca 40 kg
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2.11 REHAU rozdělovač
2.11.1 REHAU rozdělovač
topného okruhu
Výhody
■ vysoce kvalitní mosaz Ms 63
■ plošně těsnící místa spojů
■ vysoký komfort montáže díky
přesazeným montážním výstupkům
■ možné napojení rozdělovače
z obou stran
■ předem namontovaný na konzolách
■ obsluha regulace množství pomocí
odvzdušňovacího klíče topných těles
Systémové komponenty HKV
■ jemn˘ regulaãní ventil na pfiívodu
■ nasazení termostatu pro REHAU
servopohon na vratném potrubí
■ pfiipojovací kulov˘ kohout
na pfiívodním a vratném potrubí
■ koncovka rozdûlovaãe
s odvzdu‰Àováním/vyprazdÀováním
■ pozinkované konzoly s hlukov˘mi
izolaãními vloÏkami

Obr. 2.76: REHAU rozdûlovaã HKV

Obr. 2.77: REHAU rozdûlovaã HKV-D

Rozdělovač HKV-D
Jako HKV av‰ak s:
■ prÛtokomûrem na pfiívodu
■ pouÏitím termostatu s prÛtokov˘m
regulátorem na vratném potrubí
Obr. 2.78: Rozmûry pfiipojení REHAU rozdûlovaãe HKV

Příslušenství systému
■ REHAU skfiínû rozdûlovaãe pro montáÏ
pod a nebo na omítku
■ REHAU sada mûfiiãe mnoÏství tepla
■ REHAU teplotní regulaãní stanice
TRS-V
■ REHAU mísící sada HKV 1"
Montáž
Vestavba do skříně rozdělovače
REHAU:
Konzoly rozdûlovaãe topného okruhu jsou
upevnûny na posuvn˘ch profilov˘ch
kolejnicích C.
Upevnûní rozdûlovaãe mÛÏe b˘t posunuto
v horizontálním i vertikálním smûru.

Obr. 2.79: Rozmûry pfiipojení REHAU rozdûlovaãe HKV-D

Montáž na stěnu
Rozdûlovaã topného okruhu je skrz otvory
v konzole rozdûlovaãe pfiipevnûn pomocí
souãást dodávky tvofiící soupravy pro
pfiipevnûní (4 plastové hmoÏdinky S8
+ 4 ‰rouby 6 x 50).

Tab. 2.9:
Technická data REHAU rozdûlovaãÛ
HKV a HKV-D

Materiál

mosaz MS 63

Rozdûlovaã/sbûraã

je tvofien oddûlenou mosaznou trubkou NW 1"

Topné okruhy

pro 2 aÏ 12 topn˘ch okruhÛ (skupin)

HKV

jemn˘ regulaãní ventil pro kaÏd˘ topn˘ okruh na pfiívodu
pouÏití termostatu na vratném potrubí kaÏdého okruhu

HKV-D

prÛtokomûr na pfiívodu kaÏdého topného okruhu pouÏití
termostatu s prÛtokov˘m regulátorem na vratném potrubí
kaÏdého topného okruhu

Konc. víãka rozdûlovaãe

s odvzdu‰Àovacím ventilem 3/8" a plnícím/vyprazdÀovacím
kohoutem 1/2"

Vzdálenost ventilÛ
na trubce rozdûlovaãe:

55 mm

Pfiipojovací souprava pro

trubku RAUTHERM S14x1,5/16x2,0/17x2,0/20x2,0mm

Upevnûní/konzola

zvukovû izolované, pro montáÏ na stûnu a do skfiínû

Vel. rozdûlovaãe

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

L v mm

190

245

300

355

410

465

520

575

630

685

740

Celk. rozmûr v mm

295

350

405

460

515

570

625

680

735

790

845

Tab. 2.10: Konstrukãní rozmûry REHAU rozdûlovaãÛ topného okruhu
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2.11.2 REHAU montážní sada
pro měřiče množství tepla

zátka 3/8“
Ventil ”Vera-Max“

Výhody
■ plošně těsnící napojení na
rozdělovače HKV
■ možná montáž jak vpravo tak i vlevo
na rodělovači
■ možná regulace celého objemového
průtoku rozdělovače
Systémové komponenty
■ mezikus k upevnûní mûfiiãe mnoÏství
tepla stavební délky
110 nebo 130 mm
■ otvory k montáÏi ponorn˘ch ãidel
mûfiidla
■ uzávûrov˘ nebo regulaãní ventil pro
regulaci celkového objemového
proudu rozdûlovaãe

uzávěr 1“

Obr. 2.80: Instalaãní rozmûry montáÏní sady mûfiiãe mnoÏství tepla

Otáčky
regulačního
klíče

tlaková ztráta ∆p [kPa]

Upozornění
Z dÛvodu rÛzn˘ch hloubek instalace
poãitadel mûfiiãÛ mnoÏství tepla a dané
hloubky skfiínû se v pfiípadech potfieby
nabízí instalace oddûleného mûfiiãe.

tlaková ztráta ∆p [mbar]

Montáž
MontáÏní sada pro REHAU mûfiiãe mnoÏství tepla je na‰roubována pfiímo na rozdûlovaã HKV pomocí 1" ‰roubov˘ch matek
a pfiiloÏen˘ch tûsnûní.
K rodûlovaãi topného okruhu pfiiloÏené
kulové zavírací kohouty mohou b˘t namontovány na pfiípojky napojovací sady
mûfiiãe mnoÏství tepla.
K nastavení celkového objemového proudu dle následnû uvedeného diagramu je
tfieba ‰estihrann˘ klíã SW 8.

zátka 1/2“

zátka 1/2“

Pozor
Nosník vratného potrubí rozdělovače
umístit nahoru!

Objemový průtok m (kg/h)
Obr. 2.81: Diagram nastavení regulaãního ventilu montáÏní sady mûfiiãe mnoÏství tepla

Velikost rozdûlovaãe

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MontáÏní sada v mm

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

Celkov˘ rozmûr vãetnû 372
rozdûlovaãe HKV v mm

427

482

537

592

647

702

757

812

867

922

Tab. 2.11: Celkové montáÏní rozmûry REHAU rozdûlovaãe HKV vãetnû montáÏní sady mûfiiãe mnoÏství tepla – pfiívod zdola

Velikost rozdûlovaãe

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MontáÏní sada vãetnû
kulového kohoutu v mm

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

Celkov˘ rozmûr vãetnû
rozdûlovaãe HKV v mm

438

493

548

603

658

713

768

823

878

933

988

Tab. 2.12: Celkové montáÏní rozmûry REHAU rozdûlovaãe HKV vãetnû montáÏní sady mûfiiãe mnoÏství tepla – pfiívod ze strany
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2.11.3 REHAU skříně rozdělovače

B

Skříň rozdělovače UP
REHAU skfiíÀ rozdûlovaãe UP je urãena
k montáÏi pod omítku. Je vyrobena
z pozinkovaného ocelového plechu nebo
v bílém provedení (viz ceník REHAU
podlahové vytápûní) a je moÏno mûnit její
v˘‰ku a hloubku. Boãní stûny jsou opatfieny
vyraÏen˘mi znaky pro pfiívodní/vratné
potrubí a to volitelnû levo nebo pravostrannû. Vodící trubky, které slouÏí k bezpeãnému vedení trubek v oblasti napojení
jsou pfiestavitelné a je moÏno je vyjmout.
K zaãi‰tûní konce mazaniny na povrchu
navíc slouÏí zaãi‰Èovací pruh. V horní
oblasti je skfiíÀ rozdûlovaãe vybavena
normovanou kolejnicí k montáÏi regulaãních komponentÛ REHAU.
Následující tabulka umoÏÀuje v˘bûr aÏ 10
rÛzn˘ch velikostí skfiínû, volitelnû pro vestavbu s nebo bez mûfiiãe mnoÏství tepla.

osazovací rám

násuvný kryt
vyjímatelná
vodící trubka

začišťovací pruh
nastavitelná noha

skříň ve zdi

Obr. 2.82: Rozmûry skfiínû rozdûlovaãe UP

Typ skfiínû

1

Konstrukãní v˘‰ka
skfiínû (mm)1)

700-850 700-850 700-850 700-850 700-850 700-850 700-850 700-850 700-850 700-850

Celková vnûj‰í ‰ífika
skfiínû (mm) „B"

450

Celková vnûj‰í hloubka
skfiínû2) (mm)

110-160 110-160 110-160 110-160 110-160 110-160 110-160 110-160 110-160 110-160

Potfiebná ‰ífika kapsy
ve zdivu (mm)

500

600

700

800

900

900

1000

1100

1200

1350

Potfiebná v˘‰ka kapsy
ve zdivu (mm)

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

Potfiebná hloubka kapsy
ve zdivu (mm)

125-175 125-175 125-175 125-175 125-175 125-175 125-175 125-175 125-175 125-175

Hmotnost skfiínû kg

10,9

1)
2)

2

3

554

4

665

12,4

5

754

14,1

6

835

15,7

7

868

17,1

8

954

17,7

9

1033

18,9

10

1154

20,3

1303

21,7

24,2

V˘‰ka je plynule nastavitelná v rozsahu 700 a 850 mm pomocí nastaviteln˘ch noh plá‰tû skfiínû
MoÏností plynulého nastavení osazovacího rámu mezi 110 a160 mm je moÏno pfiizpÛsobit skfiíÀ rÛzn˘m hloubkám v˘klenkÛ.

Tab. 2.13: Velikosti a rozmûry pro vestavûnou skfiíÀ
(plánováno pro vestavbu do zdi/pod omítku)

Skříň rozdělovače AP
V programu je také skfiíÀ rozdûlovaãe
urãená k montáÏi na omítku s plá‰tûm
vyroben˘m z pozinkovaného ocelového
plechu nebo v bílém provedení (viz ceník
REHAU podlahové vytápûní).
Zaãi‰Èovací pruh je vyjímateln˘. SkfiíÀ rozdûlovaãe je vybavena univerzálními drÏáky pro rozdûlovaãe a normovanou kolejnicí pro instalaci regulaãních komponentÛ
REHAU.

Hloubka 150 mm

729

B

Obr. 2.83: Rozmûry skfiínû rozdûlovaãe AP
Typ skfiínû
Konstrukãní v˘‰ka skfiínû (mm)
Celková ‰ífika skfiínû (mm)

500

1

2

3

729

729

729

729

698

805

885

605

4

5
729
918

6

7

8

9

10
729

729

729

729

729

1005

1083

1205

1353

Celková vnûj‰í hloubka
skfiínû (mm)

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Hmotnost skfiínû kg

9,0

11,6

12,8

14,2

15,3

15,7

17,6

18,6

20,7

21,3

Tab. 2.14: Velikosti a rozmûry skfiíní (plánováno pro montáÏ na omítku)
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Tabulka výběru potřebné velikosti skříní:
Pfiíklad pouÏití tabulky 2.15:
Varianta pod omítku pro rozdûlovaã se ‰esti okruhy a mísící sadou
■ Ve sloupci typ rozdûlovaãe najdeme HKV 6
■ Zvolíme typ skfiínû v na‰em pfiípadû UP typ pod omítku.
■ Je poÏadovaná mísící sada, pak je zvolen˘m typem UP - 5.

UP typ (pod omítku)

rozdělovač
+
měřič tepla

AP typ (na omítku)

rozdělovač
+
regulační
stanice

rozdělovač
+
měřič tepla
+
mísící sada

rozdělovač
+
regulační
stanice

rozdělovač
+
měřič tepla
+
mísící sada

rozdělovač

rozdělovač
+
mísící sada

HKV 2

1

2

2

3

4

1

2

2

3

4

HKV 3

1

3

3

3

5

1

3

3

3

5

HKV 4

2

3

3

4

6

2

3

3

4

6

HKV 5

2

4

4

4

7

2

4

4

4

7

HKV 6

3

5

4

5

8

3

4

4

5

7

HKV 7

3

5

5

6

8

3

5

5

6

8

HKV 8

4

6

6

7

9

4

6

6

7

9

HKV 9

5

7

7

8

9

5

7

7

8

9

HKV 10

5

8

8

8

10

5

7

8

8

9

HKV 11

7

8

8

9

10

7

8

8

9

10

HKV 12

7

9

9

9

10

7

9

9

9

10

Typ rozdělovače

rozdělovač

rozdělovač
+
mísící sada

rozdělovač
+
měřič tepla

Tabulka 2.15

2.11.4 REHAU rámeček a dvířka
Místo skfiínû rozdûlovaãe UP je moÏné
pouÏít variantu rámeãek a dvífika. Rozmûry
viz ceník REHAU podlahové vytápûní.

Obr. 2.84: REHAU skfiíÀ rozdûlovaãe UP

Obr. 2.85: REHAU skfiíÀ rozdûlovaãe AP

Obr. 2.86: REHAU skfiíÀ rozdûlovaãe UP
v bílém provedení

Obr. 2.87: REHAU skfiíÀ rozdûlovaãe AP
v bílém provedení
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2.12 REHAU regulace podlahového
vytápění
Zákonné požadavky
Hospodárn˘ provoz topného zafiízení
je rozhodujícím zpÛsoben ovlivnûn:
■ dimenzováním a plánováním
■ údrÏbou
■ pouÏitou regulaãní technikou
AÏ 20% roãní spotfieby energie topného
zafiízení mÛÏe b˘t uspofieno vhodnou
a odbornû instalovanou regulaãní technikou.
Ze zákona je proto vyhlá‰kou o topn˘ch
zafiízeních stanoveno, které regulaãní
komponenty je nutno naplánovat, aby byla
topná zafiízení provozována s nejvût‰í
moÏnou úsporou energie.
Vhodná regulační technika
Regulaãní techniku pro topná zafiízení
je moÏno pfiifiadit dvûma oblastem
ãinnosti:
a) Regulace teploty na přívodu
Úkolem regulaãní techniky je aby bylo
vÏdy pfiipraveno dostatečné množství
energie.
To je zpravidla provádûno
■ zpracováním stfiední venkovní teploty
(topná kfiivka)

Zásady k regulaci podlahových vytápění
Vytápûn˘ prostor nad podlahou pfiedstavuje na základû velké akumulaãní kapacity
podlahy velmi stabilní systém.
To znamená na jedné stranû, Ïe
■ je kolísání teploty napfi. vûtráním rychle
vyrovnáno
na stranû druhé ale, Ïe
■ vytopení silnû ochlazené místnosti
vyÏaduje del‰í dobu.
Tato zvlá‰tnost klade speciální poÏadavky
na pouÏitou regulaãní techniku:
■ Aby bylo zabránûno pfietopení
místností musí b˘t pouÏité regulátory
pfiizpÛsobeny tomuto úkolu regulace.
■ âasovû správné vytápûní a sníÏení
teploty místností by mûlo b˘t, z dÛvodu
dosaÏení nejvy‰‰ího komfortu pfii co
nejniÏ‰í spotfiebû energie, fiízeno
automaticky.
Regulační systémy REHAU jsou
přizpůsobeny tomuto účelu použití,
nabízejí regulační chování
přizpůsobené podlahovému vytápění
a je možno je řídit časovými programy.

Samoregulační efekt
Samoregulaãní efekt se v principu vyskytuje u kaÏdého topného systému.
Zakládá se na tom, Ïe pfiedan˘ tepeln˘
v˘kon závisí na tepelném rozdílu mezi
povrchovou teplotou topné plochy a teplotou v místnosti.
Stoupající teplota v místnosti tedy pfiedávání tepla redukuje, klesající teplota jej
zvy‰uje.
Tento efekt je o to úãinnûj‰í, o co men‰í je
rozdíl mezi teplotou topné plochy a teplotou okolí.
Specifick˘ odevzdan˘ v˘kon topné plochy
vypl˘vá z následujícího vztahu:
qH= αges. (ϑH – ϑR )
qH
αges
ϑR
ϑH

=
=
=
=

tepeln˘ v˘kon plochy/m2
souãinitel pfiestupu tepla
teplota v místnosti
teplota otopné plochy

Pro podlahové vytápûní s prÛmûrnou
povrchovou teplotou 25°C tak dosahuje
tento efekt maximální úãinnosti.
Tento efekt tedy podporuje, právû pfii
správném nastavení regulace teploty na
pfiívodu, úãinnost regulace teploty v místnosti, neãiní ji v‰ak pfiebyteãnou.

ve spojení s
■ funkcí spínacích hodin
(redukovan˘/normální provoz)
K tomuto úãelu vhodné regulaãní skupiny
jsou popsány v odstavci 2.12.3 aÏ 2.12.5.

Znázornění efektu samoregulace

.

.

Navíc je také zde potfiebná funkce spínacích hodin.
Chybí-li, pak vyÏadují regulátory teploty
v místnosti ve fázi sníÏení teploty na pfiívodu i nadále stejnou teplotu v místnosti.
Touto protichÛdnou regulací je velká ãást
moÏné úspory opût ztracena.
Vhodnou regulaãní techniku najdete
v odstavci 2.12.1 a 2.12.2.

tFb = 25 °C (teplota podlahy)

Teplota v místnosti ti ve °C

b) Regulace teploty jednotlivých
místností
Jejím úkolem je dávkování množství energie pro každou místnost.
To je provádûno fiízením prÛtoku (nafiízení
servopohonÛ pro ventily topn˘ch okruhÛ)

Teplota povrchu podlahy tFb ve °C

Tepeln˘ v˘kon q = 55 W/m2 je díky efektu samoregulace sníÏen na q = 33 W/m2

sti
stno
v mí
ploty
e
t
tup
vzes

ti = 20°C (teplota v místnosti)

Čas

Obr. 2.88: Samoregulaãní efekt
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2.12.1 RAUMATIC C
regulace jednotlivých místností
RAUMATIC C1
Regulace jednotliv˘ch místností
RAUMATIC C1 zaruãuje pfii nízk˘ch
nákladech rovnomûrné vytápûní v‰ech
místností pfiipojen˘ch na regulaci.
RAUMATIC C1 se skládá z:
■ Pokojového termostatu C1 s moÏností
zmûny smûrné hodnoty, kter˘ slouÏí
k nastavení a udrÏování konstantní
teploty v místnosti.
■ Tepelného termostatu ZV 200, kter˘ lze
namontovat na spodní ãást
termostatického ventilu na rozdûlovaãi
topného okruhu. Ovládání pomocí
dvoupolohového signálu pokojového
termostatu C1.

Obr. 2.89: Termostat RAUMATIC C1

Obr. 2.90: Termopohon ZV 200

Detailní schéma zapojení viz. str. G 9,10,13,14

RAUMATIC C2
RAUMATIC C2 je schopno provádût
regulaci závislou na denní dobû.
Toto zafiízení se skládá z následujících
souãástí:
■ Termostat C2 - 7 denní program, kaÏd˘
den samostatnû (programovateln˘
regulátor teploty CM27 - moÏnost aÏ 6
zmûn s rozdíln˘mi teplotními úrovnûni
bûhem dne)
- indikace teploty vytápûného prostoru
- automatick˘ / manuální provoz
- prázdninov˘ program 1 - 99 dní
- programovatelná protimrazová
ochrana
- zapojení pomocí kabelu 2 x 1,5 mm2
(dle aplikace)

Obr. 2.91: Programovateln˘ termostat RAUMATIC C2

■ Termopohon ZV 200, kter˘ lze
namontovat na spodní ãást
termostatického ventilu na rozdûlovaãi
topného okruhu.
Detailní schéma zapojení viz. str. G11,12,15,16

Obr. 2.92: Schéma zapojení zafiízení RAUMATIC C1

Obr. 2.93: Schéma zapojení zafiízení RAUMATIC C2
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2.12.2 HOMETRONIC
Výhody systému
■ žádné náklady na kabeláž
■ bezproblémové uvedení do provozu
■ rozšiřitelné na kompletní systém
malé domácí automatizace
■ jednoduchá obsluha
■ propracovamý desing
Systémové komponenty
■ bezdrátové ãidlo prostorové teploty
s moÏností jejího pfiestavení
■ bezdrátové ãidlo prostorové teploty
s moÏností nastavení ãasového
a teplotního programu
■ pfiijímací anténa
■ regulátor podlahov˘ch otopn˘ch ploch
pro 5 teplotních zón
■ centrální fiídící jednotka pro nastavení
ãasov˘ch, teplotních a uÏivatelsk˘ch
programÛ pro v‰echny aplikované
moduly systému Hometronic
■ napájecí transformátor centrální fiídící
jednotky
■ termoelektrick˘ pohon
Systémové příslušenství
■ bezdrátové ãidlo prostorové teploty
■ modul pro roz‰ífiení regulátoru
podlahov˘ch otopn˘ch ploch o dal‰í
3 teplotní zóny
■ relé obûhového ãerpadla podlahov˘ch
otopn˘ch ploch
■ regulátor otopn˘ch tûles
Popis systému
HOMETRONIC pfiedstavuje vysoce komfortní a ‰irok˘ regulaãní a fiídící systém.
Možnostmi rozšíření
■ modul fiízení a regulace osvûtlení
■ modul ovládání rolet, Ïaluzií, a mark˘z
■ ãidla rychlosti vûtru a intenzity
sluneãního záfiení
Tímto se stává HOMETRONIC
systémem budoucnosti.
Bezdrátová konstrukce
■ redukuje náklady na projekãní ãinnost
■ minimalizuje náklady na instalaci,
‰etfií ãas
■ dovoluje postupné roz‰ifiování o dal‰í
díly - moduly, dodateãnou instalaci
bez nutnosti ukládání kabelÛ
Základní vybavení HOMETRONIC
Ve stadiu základního vybavení je moÏné
vynechání centrální fiídící jednotky
a zapotfiebí jsou:
■ bezdrátové ãidlo prostorové teploty
s moÏností jejího pfiestavení
■ pfiijímací anténa
■ regulátor podlahov˘ch otopn˘ch ploch
pro 5 teplotních zón
■ termoelektrick˘ pohon
Rozšíření pro komfortnější řízení funkci
■ bezdrátové ãidlo prostorové teploty
s moÏností nastavení ãasového
a teplotního programu
■ centrální fiídící jednotka pro nastavení
ãasov˘ch, teplotních a uÏivatelsk˘ch
programÛ pro v‰echny aplikované
moduly systému Hometronic
■ termoelektrick˘ pohon
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Obr. 2.94: Díly systému HOMETRONIC

Technická data
Bezdrátové čidlo prostorové teploty
■ bezdrátové ãidlo prostorové teploty
s moÏností jejího pfiestavení
■ moÏnost pfiestavení +_ 12 K
■ stfiední nastavení ( na stupnici
ovládacího koleãka nastavena 0 )
odpovídá hodnotû 20°C
(nebo poÏadované hodnotû nastavené
na centrální fiídící jednotce)
Přijímací anténa
■ pfiijímá signály bezdrátov˘ch ãidel
prostorové teploty a centrální fiídící
jednotky
■ instalace mimo kovovou skfiíÀ
rozdûlovaãe
Regulátor podlahových otopných ploch
■ regulátor podlahov˘ch otopn˘ch ploch
pro 5 teplotních zón
■ roz‰ifiiteln˘ na 8 teplotních zón
■ jednoduché pfiipojení termoelektrick˘ch
pohonÛ konektory*)
■ maximálnû 15 termoelektrick˘ch
pohonÛ ( pro 5 teplotních zón )
■ 1 x t˘dnû procviãení ventilÛ k zamezení
jejich znehybnûní v letních mûsících
*) Pro teplotní zóna 1 (napfi. pro ob˘vací
pokoj) jsou k dispozici v regulátoru
3 konektory, ve‰keré ostatní teplotní zóny
mají k dispozici vÏdy 1 konektor. Je-li
v zónách 2-5 zapotfiebí více neÏ 1 termoelektrick˘ pohon, provádí se externí paralelní propojení na pfiídavné svorkovnici.

Rozšiřovací modul
■ roz‰ífiení regulátoru podlahov˘ch
otopn˘ch ploch na 8 teplotních zón
Termoelektrické pohony
■ termoelektrick˘ pohon 230 V AC,
bez napûtí – ventil otevfien
■ pfiipraven k pfiipojení do konektoru
regulátoru otopn˘ch ploch
Bezdrátové čidlo prostorové teploty
bez možnosti její změny
■ bezdrátov˘ pfienos skuteãné teploty
na regulátor podlahov˘ch otopn˘ch
ploch napfi. pro místnosti, kde je nutno
zamezit neoprávnûné manipulaci
s ãidlem ( ãekárny …)
Bezdrátové čidlo prostorové teploty
s možností nastavení časového
a teplotního programu
■ pilotní hodiny pro regulátor
podlahov˘ch otopn˘ch ploch
■ fie‰ení ãasového fiízení bez centrální
fiídící jednotky
Regulátor otopných těles
■ bezdrátovû pracující regulátor,
jednodu‰e montovateln˘ místo
termostatické hlavice
■ samostatná adaptace a synchronizace
■ Ïivotnost baterií cca 2 roky
■ displej s poÏadovanou teplotou
a zobrazením aktuálního stavu
regulátoru
■ funkce úspory energie – uzavfiení
ventilu pfii zji‰tûní otevfieného okna

Centrální řídící jednotka
■ centrální fiízení (zadan˘ch
poÏadovan˘ch hodnot a jejich zmûn)
pro aÏ 16 teplotních zón
■ uÏivatelské programy volitelné vÏdy
jedním stisknutím tlaãítka (veãírek,
odchod, pfiíchod)
■ jednoduchá obsluha prostfiednictvím
4 místného displeje s podsvícením
a otoãn˘m tlaãítkem
■ bezdrátová komunikace se v‰emi
jednotkami systému Hometronic
Centrální fiídící jednotka pfiedstavuje fiídící
centrálu celého systému Hometronic.
Vedle pevn˘ch ãasov˘ch programÛ, které
se samozfiejmû vztahují nejen na teplotní
prÛbûhy, n˘brÏ také fiízení rolet, Ïaluzií
a libovoln˘ch elektrick˘ch spotfiebiãÛ,
mohou b˘t uÏivatelem stisknutím tlaãítka
vyvolány definované prÛbûhy:
■ Obchod:
Jsou vypnuty zadané elektrické
spotfiebiãe, Ïaluzie jsou spu‰tûny.
■ Veãírek:
ProdlouÏení komfortní teploty
v zadan˘ch místnostech.
■ Dovolená:
Topení v úsporném reÏimu, Ïaluzie jsou
veãer spu‰tûny a ráno vytaÏeny,
veãer jsou zapínána a vypínána svûtla
k vytvofiení dojmu pfiítomnosti osob.
Transformátor pro napájení centrální
řídící jednotku
■ Vhodn˘ pro umístûní do
elektroinstalaãní krabice o ∅55 mm,
hloubka min. 30 mm.
Možnosti rozšíření
Rozmanitost moÏností roz‰ífiení je zde
uvedena pouze v bodech:
■ Modul rolet, markýz a žaluzií
kombinovateln˘ s ãidlem intenzity
sluneãního záfiení, rychlosti vûtru
a kontaktem dvefií
■ Spínací modul
pro montáÏ na stûnu nebo
elektroinstalaãní krabice (moÏná
obsluha tlaãítkem)
■ Modul řízení a regulace osvětlení
k dálkovému fiízení a nebo jiÏ
instalovan˘m ovládacím tlaãítkem
( moÏno pÛvodním vypínaãem )
■ Ruční dálkové ovládání
roz‰ífiení k dálkovému ovládání
centrální fiídící jednotkou
■ Modul ovládání zdroje tepla
podle potfieby otopné soustavy uvádí
do provozu zdroj tepla
■ Rozdělovače topných nákladů
k zobrazení namûfien˘ch hodnot
spotfiebovaného tepla

Obr. 2.95: Pfiíklad pouÏití

Příklad použití:
Obr. 2.94 znázorÀuje jednu z moÏností
pouÏití:
■ bezdrátovû ovládané podlahové
vytápûní v pfiízemí
■ bezdrátovû ovládané vytápûní
otopn˘mi tûlesy v prvním poschodí
■ fiízení centrální fiídící jednotkou
Přehled společných technických
charakteristik
■ pfienos signálu v pásmu 433 MHz,
vysílací v˘kon 10 mW (1/200 v˘konu
vysílání mobilního telefonu)
■ radiové odru‰ení signálu dle
EN 50081-1, CE
■ radiová technologie testovaná
âSN ETS 300 220, Ïádné vzájemné
ovlivÀování rÛzn˘ch radiov˘ch systémÛ
Hometronic ve stejné oblasti
■ dosah 25 - 30 m v bytové v˘stavbû
(pfii zohlednûní bûÏn˘ch konstrukcí
dûlících stûn a stropÛ)
■ Ïivotnost baterie cca. 2 roky
■ cca 1000 h bezpeãného uchování
uÏivatelsk˘ch dat pfii v˘padku napájení
centrální fiídící jednotky
Detailní schéma viz. oddíl G
str. G17 aÏ G19.
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2.12.3 REHAU mísící sada HKV
Výhody
■ rozšíření stávajícího zařízení
topných těles pro trubkové
podlahové vytápění REHAU
■ regulace požadované teploty
na přívodu
■ plošně těsnící napojení na REHAU
rozdělovač topného okruhu
■ možná montáž na rozdělovač zleva
nebo zprava
Systémové komponenty:
■ ãerpadlo Grundfos UPS 25/60
s ponorn˘m termostatem k omezení
teploty s kabelov˘m zapojením
■ ventil termostatu 1/2" rozsah nastavení
20 – 50°C, mûfiení teploty pomocí
ponorného ãidla
■ regulaãní ventil 1/2" k regulaci
objemového proudu
■ pfiipojovací úhel s teplomûrem
a odvzdu‰Àovacím ventilem 1/2"
■ pfiipojovací úhel s plnícím /
vypou‰tûcím kohoutkem 1/2"

Přípojka
napětí

Obr. 2.96: REHAU mísící sada HKV

Montáž
■ Pozor:
Kapilární trubiãka teplotního ãidla
nesmí b˘t zalomena.
■ Nastavení ‰roubení vratného potrubí
dle návodu k montáÏi.
Funkční popis:
■ Pracuje na principu pfiimíchávací
regulace.
■ Nastavení poÏadované teploty
na pfiívodu je provádûno na ventilu
termostatu.
■ StupeÀ otevfiení ventilu termostatu je
nastaven dle teploty namûfiené
ponorn˘m ãidlem za sbûraãem
vratného potrubí.
■ Omezovaã teploty vypne cirkulaãní
ãerpadlo pfii pfiekroãení nastavené
maximální teploty.
Po ochlazení pod maximální teplotu
je ãerpadlo opût samostatnû
zapnuto.
Řízení čerpadla
K potfiebám odpovídajícímu fiízení cirkulaãního ãerpadla je pfii pouÏití servopohonÛ zásobování proudem mísící sady provádûno pfies ãerpací/v˘konov˘ modul
nebo v˘stupní relé ãerpadla.
Tím je cirkulaãní ãerpadlo pfii uzavfiení
ventilÛ vypnuto.
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Obr. 2.97: Schéma zafiízení
Meze výkonnosti
NíÏe uvedená tabulka je vodítkem pro
dosaÏiteln˘ otopn˘ v˘kon v závislosti na
primární teplotû na pfiívodu.
Tna pfiívodu

Max. otopn˘ v˘kon

50 °C
55 °C
60 °C
65 °C
70 °C

3,3 kW
4,7 kW
5,9 kW
7,2 kW
8,5 kW

Pozor !
U zařízení s přepínacími ventily
k přípravě teplé vody může dojít
k problémům v hydraulice, neboť je zde
uzavřeno primární přívodní nebo vratné
potrubí.
Viz. také oddíl G, odstavec 3.

2.12.4 REHAU teplotní regulační
stanice TRS-V
Výhody systému
■ kompaktní k montáži připravená
jednotka
■ montovatelná na levou i pravou
stranu rozdělovače
■ bez výjimky plošně těsnící místa
spojů
■ dle počasí řízená regulace teploty
na přívodu
■ úspora proudu díky elektronicky
řízenému čerpadlu
Systémové komponenty
■ elektronick˘ regulátor topení, jiÏ
naprogramovan˘ k uvedení do provozu
■ trojcestn˘ mísící ventil kvs=4,0m3/h
DN 20 se servopohonem
■ elektronicky regulované ãerpadlo
WILO E 25/1-5
■ ermostat maximálního omezení, kabely
spojen˘ s ãerpadlem
■ ãidlo venkovní teploty
■ montované a kabely napojené ãidlo
teploty na pfiívodu
Oblasti použití
Regulaãní stanice pro plo‰ná topení jako
■ bytová regulaãní stanice v domû s více
byty s centrálním zásobování teplem
nebo
■ ve spojení s topením topn˘mi tûlesy.
Popis
Ve‰keré elektrické komponenty jsou napojeny nezamûniteln˘mi zásuvkami.
Tím je usnadnûna montáÏ jednotky
a zabránûno po‰kození regulátoru.

Obr. 2.98: Teplotní tegulaãní stanice TRS-V

Elektronick˘ regulátor má v˘robcem pfiipravenou následující konfiguraci:
■ dle povûtrnostních podmínek fiízenou
teplotu na pfiívodu dle topné kfiivky se
strmostí 0,4
■ doby sníÏení dennû od 22 do 6 hod.
■ aktivace ãerpadla pfii stanoven˘ch
teplotách na pfiívodu nad 22°C (topn˘
provoz)
■ zastavení ãerpadla na 1 hod na
poãátku doby sniÏování teploty

Jednotlivé montážní úkony
■ Zhotovení trubních spojÛ.
■ MontáÏ regulátoru na zadní stûnu
skfiínû rozdûlovaãe.
■ Kabel ãidla venkovní teploty na uloÏit
do zásuvky ãidla.
■ Kabel pfiipojení na síÈ napojit na
zásuvku rozdûlovaãe.
■ Spojení ve‰ker˘ch elektrick˘ch spojek
Příslušenství
âidlo teploty v místnosti ke korektufie teploty na pfiívodu
(Pfiídavná regulace dle teploty v místnosti)

Pozor!
Při výběru skříně rozdělovače
zohledněte tabulku výběru 2.15.
U zařízení s přepínacími ventily
k přípravě teplé vody může dojít
k problémům v hydraulice, neboť zde
dojde k uzavření primárního
přívodního nebo vratného potrubí.

Technická data
Rozmûry (·xVxH):
260x380x155 mm
âerpadlo:
V˘‰ka ãerpání 1 – 5 m
âerpací proud: max. 3,5 m3/h
Pfiíkon 36 – 99 W
Automatická nepfietrÏitá regulace s logistikou – Fuzzy (Day-and-Night-Control)
Trojcestn˘ mísící ventil:
Hodnota kvs: 4,0 m3/h
Jmenovitá svûtlost DN 20
Materiály:
Armatury: lisovaná mosaz MS58
Potrubní vûtve: mosazná trubka MS63
O-krouÏky: elastomery EPDM
Max. pfiípustná provozní teplota: + 110°C
Min. pfiípustná provozní teplota: + 15°C
Max. pfiípustn˘ provozní tlak: 10 bar
Teplotní ãidlo: Ni1000
Zásobovací napûtí 230 VAC
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2.12.5 REHAU teplotní regulační stanice
TRS-20
Výhody systému
■ kompaktní k montáži připravená
jednotka
■ bez výjimky plošně těsnící místa
spojů
■ dle počasí řízená regulace teploty
na přívodu
■ úspora proudu díky elektronicky
řízenému čerpadlu
■ tepelně izolační pouzdro z EPP
Systémové komponenty
■ elektronick˘ regulátor topení, jiÏ
naprogramovan˘ k uvedení do provozu
■ trojcestn˘ mísící ventil kvs=4,0m3/h
DN 20 se servopohonem
■ elektronicky regulované ãerpadlo
Wilo E 25/1-5
■ termostat maximálního omezení, kabely
spojen˘ s ãerpadlem
■ ãidlo venkovní teploty
■ montované a kabely napojené ãidlo
teploty na pfiívodu
■ teplomûr na pfiívodním a vratném
potrubí
Oblasti použití
Regulaãní stanice pro plo‰ná topení
k montáÏi v centrální poloze nebo
na topném kotli.
Popis
Tato instalaãní sada je montována na
k upevnûní na zeì urãené konzole a pfiedbûÏnû spojena.
Elektronick˘ regulátor má v˘robcem pfiipravenou následující konfiguraci:
■ dle povûtrnostních podmínek fiízenou
teplotu na pfiívodu dle topné kfiivky se
strmostí 0,4
■ doby sníÏení dennû od 22 do 6 hod.
■ aktivace ãerpadla pfii stanoven˘ch
teplotách na pfiívodu nad 22°C
(topn˘ provoz)
■ zastavení ãerpadla na 1 hod na
poãátku doby sniÏování teploty

Obr. 2.99: Teplotní regulaãní stanice TRS-20

Jednotlivé montážní úkony
■ Zhotovení trubních spojÛ a montáÏ
jednotky.
■ Kabel ãidla venkovní teploty uloÏit do
zásuvky ãidla.
■ Kabel pfiipojení na síÈ napojit na
zásuvku rozdûlovaãe.
Příslušenství
ãidlo teploty v místnosti ke korektufie teploty na pfiívodu
(pfiídavná regulace dle teploty v místnosti)

Technická data
Rozmûry (·xVxH) :
250x385x260 mm
âerpadlo:
V˘‰ka ãerpání 1 – 5 m
âerpací proud: max. 3,5 m3/h
Pfiíkon 36 - 99 W
Automatická nepfietrÏitá regulace s logistikou – Fuzzy (Day-and-Night-Control)
Trojcestn˘ mísící ventil:
Hodnota kvs: 4,0 m3/h
Jmenovitá svûtlost DN 20
Kryt z ãerveného bronzu RG5, matnû
poniklované
Materiály:
Armatury: lisovaná mosaz MS58
Potrubní vûtve: mosazná trubka MS63
O-krouÏky: elastomery EPDM
Tepelnû izolaãní pouzdro: EPP
Max. pfiípustná provozní teplota: + 110°C
Min. pfiípustná provozní teplota: + 15°C
Max. pfiípustn˘ provozní tlak: 10 bar
Teplotní ãidlo: Ni1000
Zásobovací napûtí 230VAC
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3. Podlahová konstrukce
Stavba v mokrém procesu
3.1 Struktura podlahy
Pfiíklad podlahové konstrukce systému
REHAU trubkového podlahovéhovytápûní
/ chlazení je znázornûn na obr. 3.1. Je
nutno zohlednit následující normy a smûrnice:
■ DIN 18202 Tolerance v pozemním
stavitelství
■ DIN 18195 Izolace staveb
■ DIN 18164 VypûÀované umûlé hmoty
jako izolaãní materiály ve stavebnictví
■ DIN 4108 Tepelná izolace v pozemním
stavitelství
■ DIN 4109 Zvuková izolace v pozemním
stavitelství
■ DIN 18560 Topenáfiské mazaniny
■ DIN EN 1264 Plo‰né topné systémy
■ Tepelná ochrana - Vûstník
Upozornění
Při použití polystyrénových izolací na
■ bitumenových izolacích budov nebo
■ na izolacích budov, které jsou
zpracovány s bitumenovými lepidly
je nutno naplánovat mezi obě vrstvy
konstrukce vhodnou krycí fólii!

3.2 Zjištění potřebné tepelné izolace
Pro případ požadavků D1 platí:
Rpfiídavné izolace = 0,75 – Rsystémové desky

Obr. 3.1: Pfiíklad konstrukce systému trubkového podlahového vytápûní / chlazení pfii
stavbû v mokrém procesu
Stavba v mokrém procesu
1. Vnitfiní omítka
2. Podlahová li‰ta
3. REHAU okrajová izolaãní páska
4. Podlahová krytina
5. Maltové loÏe dle DIN 18560
6. Mazanina dle DIN 18560
7. Trubka REHAU
Případ

Definice
požadavků

Minimálnípožadavky

Odpovídá

D1

Izolace na základní stavební
konstrukci vedení tepla
nad místností se stejn˘m vyuÏitím

Odpor kladen˘
R ≥ 0,75 m2K/W

DIN 4725,
díl 3

D2

Izolace na základní stavební
konstrukci vedení tepla
nad místností s nestejn˘m vyuÏitím

Odpor kladen˘
R ≥1,25 m2K/W

DIN 4725,
díl 3

D3

Izolace na základní
stavební konstrukci nad
nevytápûnou místností

k ≤ 0,35W/m2 K

hodnota
WschVO

D4

Izolace na základní stavební
konstrukci,která sousedí se zeminou
nebo venkovním vzduchem

k ≤ 0,35W/m2 K

hodnota
WschVO

Pro případ požadavků D2 platí:
Rpfiídavné izolace = 1,25 – Rsystémové desky
Pro případ požadavků D3 a D4 platí:
Rpfiídavné izolace = 2,875 - (Rmazaniny + Rsystémové desky
+ Rstropu + 1/α)

8. Krycí fólie dle DIN 18560
9. Tepelná a kroãejová izolace
dle DIN 4725, DIN 4109, WSchVo
10. Izolace budovy, DIN 18195
11. Základní stavební konstrukce
(betonová deska)
12. Zemina

Rpfiídavné izolace = odpor kladen˘ vedení tepla
potfiebnou pfiídavnou izolací
Rsystémové desky = odpor kladen˘ vedení tepla
systémovou deskou
REHAU
Rmazaniny
= kvocient z nadzviÏení
trubek a tepelné vodivosti
mazaniny
Rstropu
= kvocient z tlou‰Èky a tepelné vodivosti stropu

Tab. 3.1: PoÏadavky na teplené izolace pod systémem trubkového podlahového vytápûní
/ chlazení

1/α = 0,17 v pfiípadû poÏadavkÛ D1
1/α = 0,04 v pfiípadû poÏadavkÛ D4 pfii
izolaci proti venkovnímu vzduchu
1/α = 0 u izolace proti zeminû.

3.3 Zjištění potřebné kročejové izolace
Pro zji‰tûní potfiebné míry zlep‰ení kroãejové izolace pfii dané konstrukci stropu
platí:

Výběr vhodné izolace lze provést
v tabulce 2.8.

VMR = TSMR – TSMeq,R + 2dB
VMR
TSMR
TSMeq,R

= potfiebná míra zlep‰ení kroãejové izolace
= potfiebná kroãejová izolace dle
tabulky 3, DIN 4109
= ekvivalentní míra kroãejové
izolace dle tabulky 11
a 16 pfiílohy 1 k DIN 4109

3.4 Zvláštnosti pokládky tepelné
a kročejové izolace
■ Není pfiípustné instalovat více neÏ
dvû vrstvy kroãejové izolace v jedné
podlahové konstrukci.
■ Souãet stlaãitelnosti v‰ech pouÏit˘ch
izolaãních vrstev nesmí ãinit víc
neÏ 5 mm.
■ U ãásteãného podsklepení mÛÏe b˘t
izolace provedena také na spodní
stranû stropu
■ Prázdné trubky nebo izolovaná
pfiipojovací potrubí je nutno poloÏit ve
vyrovnávací izolaãní vrstvû. V˘‰ka
vyrovnávací izolaãní vrstvy odpovídá
v˘‰ce prázdn˘ch trubek nebo
izolovan˘ch pfiipojovacích potrubí.
3.5 Struktury izolačních vrstev
Pfiíklady struktur izolaãních vrstev se
systémy trubkového podlahového vytápûní / chlazení jsou znázornûny na následujících stranách.
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20°C

mazanina

137 / 140

Pokoj pro hosty

Proti zemině

s PST 17/15

mazanina

Ložnice

20°C

Nad místnostmi
s nestejným využitím

PUR 55

mazanina

Struktury izolačních vrstev podlahy

55

20°C

s PST 17/15

mazanina

Sklep

10°C

Obývací pokoj
20°C

Proti nevytápěným místnostem

s PST 17/15

mazanina

Dětský pokoj 1

Nad místnostmi
s nestejným využitím

mazanina

20°C

PUR 55

mazanina

Parkoviště pro osobní automobil

Trubky RAUTHERM S
14 x 1,5 mm
17 x 2,0 mm

Legenda barev

mazanina

Dětský pokoj 2

Proti venkovnímu
vzduchu

Jmenovitá tlou‰Èka mazaniny s ZE20 nebo AE20 pro provozní zátûÏe 150 kg/m2 dle DIN 18560 díl 2
Varianta a: se splnûním potfiebné míry kroãejové izolace
Varianta b: bez poÏadavkÛ na zlep‰ení míry kroãejové izolace

137 / 140

A44
55

Systém REHAU systémová deska VARIO

REHAU systémová deska VARIO

NP

mazanina

171 / 174

17

Pokoj pro hosty

Proti zemině

s PST 17/15

NP

mazanina

134 / 137

20°C

PUR 55

NP

mazanina

20°C

s PST 17/15

NP

mazanina

Sklep

10°C

Obývací pokoj
20°C

Proti nevytápěným místnostem

s PST 17/15

NP

mazanina

Dětský pokoj 1

17

20°C

139 / 142

17

17

55

17

Ložnice

134 / 137

NP

mazanina

17

20°C

PUR 55

NP

mazanina

Parkoviště pro osobní automobil

Trubky RAUTHERM S
17 x 2,0 mm
20 x 2,0 mm

Legenda barev

NP

mazanina

Dětský pokoj 2

Proti venkovnímu
vzduchu

17

Nad místnostmi
s nestejným využitím

17

171 / 174

Nad místnostmi
s nestejným využitím

134 / 137

Struktury izolačních vrstev podlahy

114 / 117

Jmenovitá tlou‰Èka mazaniny s ZE20 nebo AE20 pro provozní zátûÏe 150 kg/m2 dle DIN 18560 díl 2
Varianta a: se splnûním potfiebné míry kroãejové izolace
Varianta b: bez poÏadavkÛ na zlep‰ení míry kroãejové izolace

55

94 / 97

Systém REHAU systémová deska NP

REHAU systémová deska NP
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A46

20°C

mazanina

Pokoj pro hosty

Proti zemině

mazanina

Ložnice

20°C

Nad místnostmi
s nestejným využitím

mazanina

Struktury izolačních vrstev podlahy

REHAU systém RAUFIX

20°C

mazanina

Sklep

10°C

Obývací pokoj
20°C

Proti nevytápěným místnostem

mazanina

Dětský pokoj 1

Nad místnostmi
s nestejným využitím

mazanina

20°C

mazanina

Parkoviště pro osobní automobil

Trubky RAUTHERM S
14 x 1,5 mm
17 x 2,0 mm
20 x 2,0 mm

Legenda barev

mazanina

Dětský pokoj 2

Proti venkovnímu
vzduchu

Jmenovitá tlou‰Èka mazaniny s ZE20 nebo AE20 pro provozní zátûÏe 150 kg/m2 dle DIN 18560 díl 2
Varianta a: se splnûním potfiebné míry kroãejové izolace
Varianta b: bez poÏadavkÛ na zlep‰ení míry kroãejové izolace

REHAU systém RAUFIX (RF)

20°C

mazanina

Pokoj pro hosty

Proti zemině

mazanina

Ložnice

20°C

Nad místnostmi
s nestejným využitím

mazanina

Struktury izolačních vrstev podlahy

REHAU systém nosné rohože

20°C

mazanina

Sklep

10°C

Obývací pokoj
20°C

Proti nevytápěným místnostem

mazanina

Dětský pokoj 1

Nad místnostmi
s nestejným využitím

mazanina

20°C

mazanina

Parkoviště pro osobní automobil

Trubky RAUTHERM S
17 x 2,0 mm
20 x 2,0 mm

Legenda barev

mazanina

Dětský pokoj 2

Proti venkovnímu
vzduchu

Jmenovitá tlou‰Èka mazaniny s ZE20 nebo AE20 pro provozní zátûÏe 150 kg/m2 dle DIN 18560 díl 2
Varianta a: se splnûním potfiebné míry kroãejové izolace
Varianta b: bez poÏadavkÛ na zlep‰ení míry kroãejové izolace

REHAU systém nosné rohože (RM)
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3.6 Výšky konstrukce mazaniny s cementovou mazaninou ZE 20
Provozní zátěže
dle DIN 1055
v kg /m2

Výšky konstrukce mazaniny v mm pro cementové mazaniny
třídy pevnosti ZE 20 dle DIN 18560
při zohlednění použitého média v trubkách
RAUTHERM S
17x2,0 mm
dR = 17 mm

150

c = 45 mm
h = 82 mm

c = 45 mm
h = 85 mm

350

c = 69 mm
h = 106 mm

c = 69 mm
h = 109 mm

500

c = 82 mm
h = 119 mm

c = 82 mm
h = 122 mm

1000

c = 116 mm
h = 153 mm

c = 116 mm
h = 156 mm

150

c = 45 mm
h = 98 mm

c = 45 mm
h = 101 mm

350

c = 69 mm
h = 122 mm

c = 69 mm
h = 125 mm

500

c = 82 mm
h = 135 mm

c = 82 mm
h = 138 mm

RAUTHERM S
20x2,0 mm
dR = 20 mm

23 mm

dR

h

c

RAUTHERM S
14x1,5 mm
dR = 14 mm

REHAU systém trubkového
podlahového vytápění /chlazení

39 mm

dR

h

c

Systémová deska VARIO

c = 45 mm
h = 61 mm

c = 45 mm
h = 84 mm

c = 45 mm
h = 87 mm

350

c = 69 mm
h = 108 mm

c = 69 mm
h = 111 mm

500

c = 82 mm
h = 121 mm

c = 82 mm
h = 124 mm

1000

c = 116 mm
h = 155 mm

c = 116 mm
h = 158 mm

a = 5 mm
c = 69 mm
h = 88 mm

a = 5 mm
c = 69 mm
h = 91 mm

a = 5 mm
c = 69 mm
h = 94 mm

500

a = 5 mm
c = 82 mm
h = 101 mm

a = 5 mm
c = 82 mm
h = 104 mm

a = 5 mm
c = 82 mm
h = 107 mm

1000

a = 5 mm
c = 116 mm
h = 135 mm

a = 5 mm
c = 116 mm
h = 138 mm

a = 5 mm
c = 116 mm
h = 141 mm

150

a = 14 mm
c = 36 mm
h = 67 mm

a = 14 mm
c = 36 mm
h = 70 mm

350

a = 14 mm
c = 62 mm
h = 93 mm

a = 14 mm
c = 62 mm
h = 96 mm

500

a = 14 mm
c = 77 mm
h = 108 mm

a = 14 mm
c = 77 mm
h = 111 mm

1000

a = 14 mm
c = 115 mm
h = 146 mm

a = 14 mm
c = 115 mm
h = 149 mm
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17 5
dR

350

RAUFIX

h

a = 5 mm
c = 45 mm
h = 70 mm

c

a = 5 mm
c = 45 mm
h = 67 mm

dR

a = 5 mm
c = 45 mm
h = 64 mm

Systémová deska NP

a

150

dR

h

150

c

Systémová deka VARIO s PST 17/15

Nosná rohoÏ

3.7 Výšky konstrukce mazaniny s cementovou mazaninou ZE 30
Provozní zátěže
dle DIN 1055
v kg /m2

Výšky konstrukce mazaniny v mm pro cementové mazaniny
třídy pevnosti ZE 30 dle DIN 18560
při zohlednění použitého média v trubkách
RAUTHERM S
17x2,0 mm
dR = 17 mm

150

c = 32 mm
h = 69 mm

c = 32 mm
h = 72 mm

350

c = 49 mm
h = 86 mm

c = 49 mm
h = 89 mm

500

c = 59 mm
h = 96 mm

c = 59 mm
h = 99 mm

1000

c = 83 mm
h = 120 mm

c = 83 mm
h = 123 mm

150

c = 32 mm
h = 85 mm

c = 32 mm
h = 88 mm

350

c = 49 mm
h = 102 mm

c = 49 mm
h = 105 mm

500

c = 59 mm
h = 112 mm

c = 59 mm
h = 115 mm

RAUTHERM S
20x2,0 mm
dR = 20 mm

23 mm

dR

h

c

RAUTHERM S
14x1,5 mm
dR = 14 mm

REHAU systém trubkového
-podlahového vytápění / chlazení

39 mm

dR

h

c

Systémová deska VARIO

c = 32 mm
h = 46 mm

c = 32 mm
h = 71 mm

c = 32 mm
h = 74 mm

350

c = 49 mm
h = 63 mm

c = 49 mm
h = 88 mm

c = 49 mm
h = 91 mm

500

c = 59 mm
h = 73 mm

c = 59 mm
h = 98 mm

c = 59 mm
h = 101 mm

c = 83 mm
h = 122 mm

c = 83 mm
h = 125 mm

350

a = 5 mm
c = 49 mm
h = 68 mm

a = 5 mm
c = 49 mm
h = 71 mm

a = 5 mm
c = 49 mm
h = 74 mm

500

a = 5 mm
c = 59 mm
h = 78 mm

a = 5 mm
c = 59 mm
h = 81 mm

a = 5 mm
c = 59 mm
h = 84 mm

1000

a = 5 mm
c = 83 mm
h = 102 mm

a = 5 mm
c = 83 mm
h = 105 mm

a = 5 mm
c = 83 mm
h = 108 mm

150

a = 14 mm
c = 30 mm
h = 61 mm

a = 14 mm
c = 30 mm
h = 64 mm

350

a = 14 mm
c = 41 mm
h = 72 mm

a = 14 mm
c = 41 mm
h = 75 mm

500

a = 14 mm
c = 51 mm
h = 82 mm

a = 14 mm
c = 51 mm
h = 85 mm

1000

a = 14 mm
c = 78 mm
h = 109 mm

a = 14 mm
c = 78 mm
h = 112 mm

17 5
dR

a = 5 mm
c = 32 mm
h = 57 mm

RAUFIX

c

a = 5 mm
c = 32 mm
h = 54 mm

h

a = 5 mm
c = 32 mm
h = 51 mm

dbR

150

Systémová deska NP

a

1000

dR

h

150

c

Systémová deka VARIO s PST 17/15

Nosná rohoÏ
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3.8 Mazaniny a spáry
Pro plánování a provedení topenáfisk˘ch
mazanin platí zadání DIN 18560.
Navíc platí konkrétní pfiedpisy pro zpracování a oblasti pouÏití v˘robcÛ mazanin.
Následující rozhodnutí je nutno jiÏ ve fázi
plánování odsouhlasit s architektem,
projektantem, zúãastnûn˘mi topenáfisk˘mi
provozy, pokladaãi mazaniny a podlahové
krytiny:
■ druh a tlou‰Èka mazaniny
a podlahov˘ch krytin
■ plo‰né rozdûlení mazaniny jakoÏ
i uspofiádání a provedení spár
■ poãet míst mûfiení zbytkové vlhkosti
Použití tekuté mazaniny
Pfii pouÏití tekuté mazaniny je nutno zvlá‰tû zohlednit následující opatfiení:
■ Naprosté utûsnûní celé plochy
(vytvofiení vany).
■ Trvalé provozní teploty nesmûjí
pfiekraãovat 50°C.
■ Pro vlhké místnosti jsou tekuté
mazaniny vhodné pouze omezenû. Zde
je nutno obzvlá‰tû zohlednit v˘robcem
uvedené údaje.
Uspořádání spár
Topenáfiské mazaniny je dle DIN 18560
nutno kromû okruhového oddûlení okrajovou izolaãn páskou navíc oddûlit
na následujících místech spárami:
■ u ploch mazaniny > 40 m2 nebo
■ u délek stran > 8 m nebo
■ u pomûrÛ stran a/b > 1/2
■ nad dilataãními spárami stavby
■ u silnû praskajících polí
Dle DIN 18560 je nutno aby projektant
stavby vyhotovil plán spár a pfiedloÏil jej
zhotoviteli stavby jako souãást v˘kazu stavebních prací.
Teplotnû podmínûné délkové zmûny
mazaninové desky je moÏno pfiibliÏnû
vypoãítat následujícím zpÛsobem:
∆I = I0 x α x ∆T
∆I
I0
α
∆T

=
=
=
=

délkové protaÏení (m)
délka desky (m)
souãinitel délkové roztaÏnosti (1/K)
teplotní rozdíl (K)

Nesprávné uspořádání a provedení spár
je nejčastější příčinou pro
poškození mazaniny u podlahových
konstrukcí.

Dilatační spára
Obr. 3.6: Uspofiádání spár

špatně

Obr. 3.7: Uspofiádání spár u topn˘ch okruhÛ

Uspořádání topných okruhů
Topné okruhy a spáry je nutno uspofiádat
následujícím zpÛsobem:
■ Registry trubek je nutno naplánovat
a pokládat tak, aby v Ïádném pfiípadû
neprocházely spárami.
■ Pouze pfiipojovací potrubí smûjí spáry
kfiíÏit.
■ V tûchto oblastech je nutno topné
trubky nad spárou chránit pfied
moÏn˘m smykov˘m zatíÏením pomocí
ochranné trubky s pfiesahem min.
20 cm na kaÏdou stranu
(ochranná trubka REHAU nebo izolace).
Podlahové krytiny a spáry
U tvrdých krytin (keramické dlaÏdice,
parkety a pod.) musí b˘t spáry protaÏeny
aÏ na horní hranu krytiny.
Toto opatfiení se samozfiejmû doporuãuje
i u měkkých podlahov˘ch krytin (plastové
nebo textilní krytiny), aby bylo zabránûno
vyboulení nebo tvorbû proláklin.
U v‰ech druhÛ krytiny je potfiebná konzultace s pokladaãem podlahové krytiny.
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správně

Zahřátí
Anhydritové a cementové mazaniny musí
b˘t před pokládkou podlahov˘ch krytin
zahfiáty. Pfiitom je nutno dodrÏovat pfiedpisy v˘robcÛ mazanin.
Nejkrat‰í moÏná doba dle DIN 4725 díl 4":
■ u cementov˘ch mazanin 21 dní
■ u anhydritov˘ch tekut˘ch mazanin 7 dní
od zhotovení mazaniny
Průběh zahřátí:
■ teplotu na pfiívodu nastavit na 25°C
a 3 dny konstantnû udrÏovat
■ následnû nastavit maximální teplotu na
pfiívodu a udrÏovat minimálnû 4 dny.
O prÛbûhu zahfiátí je nutno vyhotovit na
str. 56 uveden˘ zku‰ební protokol.
Pfii vypnutí podlahového vytápûní po fázi
zahfiátí je nutno mazaninu chránit pfied
prÛvanem a pfiíli‰ rychl˘m vychladnutím.
Pro pokládací zralost potfiebn˘ minimální
obsah vlhkosti mazaniny musí b˘t stanoven odbornou firmou pro pokládání podlahov˘ch krytin, pomocí vhodn˘ch mûfiení.

3.9 Podlahové krytiny
U tepelnû-technického v˘poãtu podlahového vytápûní (stanovení teploty otopné
vody a rozteãe trubek) je nutno zohlednit
odpor kladen˘ vedení tepla (WLW) podlahovou krytinou. Obecnû smí odpor kladen˘ podlahovou krytinou vedení tepla,
nezávisle na druhu a struktufie, vykazovat
max. hodnotu Rλ,B = 0,15 m2 K/W.
Dřevěné podlahy
Podlahové krytiny z dfievûn˘ch parket jsou
pro podlahová vytápûní rovnocennû pouÏitelné. Je v‰ak nutno poãítat s tvorbou
spár. Také zde je vhodné lepení.
Je nutno dbát peãlivû na to, aby vlhkost
dfieva a mazaniny pfii pokládání odpovídala hodnotû povolené normou (DIN 280)
a aby lepidlo zÛstalo trvale elastické.

Minerální podlahové krytiny
Kámen, kabfiinec nebo jiné keramické
podlahové krytiny jsou pro podlahová
topení nejvhodnûj‰í. Pfii fiemeslném pokládání obkladÛ a dlaÏeb mohou b˘t bez
omezení pouÏívány bûÏné metody pokládání
a) do tenké spojovací vrstvy na zatvrdlé
mazaninû,
b) do tlusté spojovací vrstvy na zatvrdlé
mazaninû a
c) do maltového loÏe na dûlící vrstvu.
Podlahy z plastů
Plastové podlahové krytiny jsou v zásadû
také vhodné pro podlahové vytápûní.
Je doporuãeno lepení plastov˘ch desek
nebo pruhÛ.

Tato tabulka uvádí nejbûÏnûj‰í podlahové krytiny, jejich tlou‰Èku
a odpory kladené vedení tepla

tlou‰Èka

Textilní podlahové krytiny
Koberce by mûly b˘t za úãelem dosaÏení
lep‰ího prÛchodu tepla zásadnû lepeny.
Tlou‰Èka koberce by nemûla pfiekraãovat
10 mm.
Je nutno pfiesnû dbát pokynÛ v˘robce
v souvislosti s montáÏí, pokládáním a provozem.
Kobercové krytiny musí nést oznaãení
„vhodné pro podlahové topení".
Hodnoty RlB podlahov˘ch krytin by mûly
b˘t pro kaÏd˘ pfiípad dimenzování korektnû vypoãteny!
Pro pfiibliÏné dimenzování je moÏno dosadit hodnoty dosazené v níÏe uvedené
tabulce.

tepelnávodivost

odpor
kladen˘
vedení tepla

tlou‰Èka
celé
konstrukce

d

λ

R

mm

W/mK

m2 K/W

mm

Textilní podlahová krytina

10

0,07

max.
0,15

10

Parkety
Lepící hmota

8
2

0,2
0,2

0,04
0,01
0,05

10

Plastová podlahová krytina
napfi. PVC

5

0,23

0,022

5

Keramické
podlahové dlaÏdice
Tenké maltové loÏe

10
2

1,0
1,4

0,01
0,001
0,011

12

10
10

1,0
1,4

0,01
0,007
0,017

20

15
10

3,5
1,4

0,004
0,007
0,011

25

Oznaãení

Znázornûní

Keramické
podlahové dlaÏdice
Maltové loÏe

Desky z pfiírodního
nebo umûlého kamene,
v tomto pfiípadû mramor
Maltové loÏe

λ,B

d

WD

Tabulka 3.2 Podlahové krytiny
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4. Všeobecné pokyny k montáži
4.1 Stavební předpoklady:
■ Místnosti musí b˘t zastfie‰eny. Musí b˘t
osazena okna a dvefie
■ Stûny musí b˘t omítnuty.
■ Pro montáÏ skfiínû rozdûlovaãe topn˘ch
okruhÛ musí b˘t k dispozici v˘klenky
nebo kapsy ve zdivu, stejnû tak
i prÛchody stûnami a stropy pro
pfiipojovací potrubí.
■ K dispozici musí b˘t pfiípojka
elektrického proudu a vody (pro
montáÏní náfiadí a tlakovou zkou‰ku).
■ Základní stavební konstrukce musí b˘t
dostateãnû pevná, zbavená neãistot,
suchá a musí splÀovat tolerance
rovnosti dle DIN 18202.
■ Musí b˘t vyznaãena a zkontrolována
„metrová ryska".
■ U ãástí stavby sousedících se zeminou
musí b˘t provedena izolace stavby dle
DIN 18195.
■ Musí b˘t k dispozici plán pokládky
s uvedením exaktního uspofiádání topn˘ch okruhÛ a potfiebné délky trubek
pro kaÏd˘ topn˘ okruh.
■ Je-li pfii uspofiádání topného registru
nutno zohlednit spáry, musí b˘t
k dispozici platn˘ plán spár.
4.2 Topné okruhy – formy pokládání
Pro topné okruhy REHAU trubkového
podlahového vytápûní / chlazení existují
následující formy pokládky:
■ Spirála
– REHAU systémová deska VARIO
– REHAU systémová deska NP
– REHAU nosná rohoÏ
■ Dvojité meandry
– REHAU systémová deska VARIO
– REHAU systémová deska NP
– REHAU RAUFIX
– REHAU nosná rohoÏ
■ Jednouché meandry
– REHAU systémová deska VARIO
– REHAU systémová deska NP
– REHAU RAUFIX
– REHAU nosná rohoÏ
– REHAU such˘ systém
Potfieba tepla místnosti mÛÏe b˘t pokryta
nezávisle na zpÛsobu pokládání.
ZpÛsob pokládání ovlivÀuje rozloÏení
teploty v místnosti.
Výhody spirálovitého vedení trubky
■ rovnomûrná povrchová teplota nad
cel˘m topn˘m okruhem
■ ‰etrná pokládka topné trubky do
bezproblémov˘ch 90° trubních obloukÛ
Forma pokládky do dvojit˘ch meandrÛ
umoÏÀuje rovnûÏ rovnomûrné povrchové
teploty po celém topném okruhu.
U pokládky formou jednoduchého a dvojitého meandru musí b˘t v oblasti
se 180° vratn˘m obloukem bezpodmíneãnû dodrÏen pfiípustn˘ ohybov˘ polomûr
topné trubky.
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Obr. 4.1: Pokládka formou spirály
s integrovanou zhu‰tûnou okrajovou zónou

Obr. 4.2: Pokládka formou spirály
s pfiedsunutou okrajovou zónou

Obr. 4.3: Pokládka formou dvojitého meandru
s integrovanou zhu‰tûnou okrajovou zónou

Obr. 4.4: Pokládka formou dvojitého
meandru s pfiedsunutou okrajovou zónou

Obr. 4.5: Pokládka formou jednoduchého
meandru

Obr. 4.6: Pokládka formou jednoduchého
meandru se zhu‰tûnou okrajovou zónou

Potfieba tepla v místnosti se sniÏuje smûrem od venkovních zdí ke stfiedu místnosti.
Topné trubky jsou proto v oblasti vy‰‰í
potfieby tepla (okrajová zóna) pokládány
zpravidla s men‰í rozteãí neÏ v zónû
pobytu.
Nutnost naplánovat okrajovou zónu
závisí na
■ druhu vnûj‰í stûny (hodnota k stûny,
podíl a kvalita okenních ploch)
■ vyuÏití místnosti.

Při pokládce formou spirály nebo
dvojitého meandru při menší rozteči
pokládky v okrajových zónách v větší
rozteči pokládky v zóně pobytu je
dosaženo:
■ vysokého komfortu vytápění v celé
místnosti
■ příjemných teplot podlahy přes
vysoký topný výkon
■ redukce nutné teploty na přívodu
a tím nižší spotřeby energie

4.3 Protokol tlakové zkoušky: REHAU trubkové podlahové vytápění

1. Data zařízení
V˘kon tepelného zdroje:
V˘robce:
Stanovi‰tû::
Max. provozní tlak:
Max. provozní teplota:

2. Tlaková zkouška

provedeno
a.

Uzavfiít kulov˘ kohout rozdûlovaãe

■

b.

Vypláchnout a naplnit postupnû jednotlivé topné okruhy

■

c.

Odvzdu‰nit zafiízení

■

d.

Zku‰ební tlak: Dvojnásobek provozního tlaku, minimálnû 6 bar

■

e.

Po 2 hodinách vytvofiit tlak je‰tû jednou, neboÈ je moÏná tlaková ztráta následkem roztaÏení trubek

■

f.

Trvání zkou‰ky 24 hodin

■

g.

Tlaková zkou‰ka je pozitivnû splnûna, neuniká-li v Ïádném místû potrubí
voda a zku‰ební tlak neklesl o více neÏ 0,1 bar za hodinu

■

Upozornûní:
Pfii naná‰ení mazaniny musí b˘t potrubí zatíÏeno max. provozním tlakem, neboÈ je tak moÏné okamÏité rozpoznání netûsností.

3. Potvrzení

Zkou‰ka tûsnosti byla fiádnû provedena. Nevyskytla se pfiitom k Ïádná netûsnost a na Ïádném stavebním dílu se nevyskytla trvalá
zmûna tvaru.

Místo

Datum

Stavebník

Firma provádûjící topení
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4.4 Protokol o zahřátí a ochlazení pro podlahová vytápění
Dle DIN 4725 musí b˘t anhydritové a cementové mazaniny pfied pokládkou podlahov˘ch krytin zahfiáty. U cementové mazaniny by mûlo
b˘t se zahfiíváním zapoãato nejdfiíve po uplynutí 21 dní, u anhydritové mazaniny dle údajÛ v˘robce nejdfiíve 7 dní po dokonãení
mazaniny.
Zkrácení výše uvedených dob vysoušení a/nebo změny výše uvedeného postupu zahřívání
(teplota, počet a trvání jednotlivých úkonů zahřátí) musí být před počátkem fáze zahřívání písemně povoleny výrobcem a/nebo
pokladačem mazaniny.

Stavební zámûr:

Firma provádûjící topení:

Firma pokládající mazaninu:

Systém trubkového podlahového vytápûní REHAU:
Trubka REHAU (typ/jmenovit˘ rozmûr/pokládací rozteã)
❏ Cementová mazanina.
.................cm tlou‰Èky

❏ Anhydritová mazanina
..................cm tlou‰Èky

1. Je nastavena poãáteãní teplota na pfiívodu 25°C
a 3 dny konstantnû udrÏována

Zaãátek dne:

Konec dne:

2. Postupné zahfiívání po max. 5 K dennû aÏ po
max. pfiípustnou dimenzovanou teplotu na pfiívodu

Max. dimenzovaná teplota na pfiívodu

3. Max. pfiípustná dimenzovaná teplota na pfiívodu
udrÏovaná min. 4 dny bez noãního sníÏení

Zaãátek dne:

Konec dne:

4. Dennû postupné sníÏení teploty od 5 do max 10

Zaãátek dne:

Konec dne:

Pfii poruchách:

Zahfiívání pfieru‰eno dne:

Druh mazaniny:

Datum pokládky mazaniny:
Venkovní teplota pfied poãátkem fáze zahfiívání:
Teplota v místnosti pfied poãátkem fáze zahfiívání:

°C DosaÏena dne:

Zji‰tûné nedostatky:

Zahfiátí a ochlazení bylo provedeno bez nedostatkÛ:

❏ ano

❏ ne

Architekt/stavebník:

Místo, datum

podpis

Firma provádûjící topení:

Místo, datum

podpis

Upozornění: Po ukonãení procesu zahfiívání není jisté, Ïe mazanina dosáhla pro pokládání krytiny potfiebn˘ stupeÀ vlhkosti. Tato zralost
musí b˘t pfiezkoumána pokladaãem podlahové krytiny.
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5. Trubkové podlahové chlazení REHAU

Vyzařování
min. 50%

Výhody systému
■ vysoký komfort
■ žádné projevy průvanu
■ nízké investiční náklady
■ nízké roční náklady
■ úsporné pro přírodní zdroje
■ volné prostorové uspořádání

Vypařování
~30%

Oblast použití
■ REHAU systémová deska VARIO
■ REHAU systémová deska NP
■ REHAU li‰ta RAUFIX
■ REHAU nosná rohoÏ

Konvekce
~10%

Ve spojení s cementovou mazaninou

Vedení tepla
~2,5%

5.1 Všeobecně
5.1.1 Teplotní komfort
Teplotní komfort je urãován dle:
■ ãinnosti osob
■ obleãení osob
■ teploty vzduchu
■ rychlosti vzduchu
■ vlhkosti vzduchu
■ povrchov˘ch teplot

Obr. 5.1: Tepeln˘ reÏim ãlovûka

Pfiedávání tepla lidského tûla probíhá
smûrodatnû tfiemi mechanismy:
■ vyzafiováním
■ vypafiováním
■ konvekcí
Lidské tûlo má pfiitom pocit nejvût‰ího
komfortu, mÛÏe-li minimálnû 50% tepla
regulovat vyzafiováním.

U trubkového podlahového chlazení
REHAU probíhá výměna energie
mezi člověkem a chladící plochou
velkoplošně a převážně vyzařováním
a vytváří tím optimální předpoklady
pro komfortní prostorové klima.

Obr. 5.2: Teploty a rychlosti vzduchu u trubkového podlahového chlazení

5.1.2 Klasické klimatizační systémy
Klasické klimatizaãní systémy zvládají
vznikající chladící zátûÏe výměnou vzduchu, s následujícími negativními vlivy:

5.2 Chladící výkon
Normovaný chladící výkon REHAU
trubkového podlahového chlazení ãiní
dle DIN 4715-1 50W/m2.

■
■
■
■

Ke zji‰Èování v˘konu byl pouÏit
■ systém RAUFIX
■ rozteã pokládky 10 cm
■ RAUTHERM S 17x2,0 mm
■ podchlazení chladícího prostfiedku 10 K
■ teplotní spád 2K.

pÛsobení prÛvanu
vysoké rychlosti vzduchu v místnosti
pfiívod chladného vzduchu
vysoká hlukové hladiny

V˘sledkem je pro uÏivatele nepříjemné
klima v místnosti, oznaãované také jako
„Sick-Building-Syndrom".
Hospodáfiské nev˘hody klasick˘ch klimatizaãních systémÛ:
■ vysoké investiãní náklady
■ vysoké roãní náklady

V praktick˘ch podmínkách pfii
■ povrchové teplotû podlahy 19–20°C
■ teplotû v místnosti 26°C mohou b˘t
dosaÏeny hodnoty 35-40 W/m2.

Faktory ovlivňující chladící výkon
Maximálnû dosaÏiteln˘ chladící v˘kon
trubkového podlahového chlazení
je závisl˘ na:
■ podlahové krytinû
■ rozteãi pokládky
■ trubním rozmûru
■ struktufie podlahy
■ systému
KaÏd˘ z tûchto faktorÛ má v‰ak na chladící v˘kon rÛznû velk˘ vliv.
Směrodatný vliv na výkon
„komfortního chlazení" mají
■ podlahová krytina
■ rozteč pokládky
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Optimalizace chladícího výkonu
Obr. 5.3 - 5.4 znázorÀují vliv faktorÛ podlahové krytiny a rozteã pokládky na dosaÏiteln˘ v˘kon.

Keramika,
dlaždice
Plastová krytina

Optimální podmínky nastávají u:
■ rozteãe pokládky 10 cm
■ podlahov˘ch krytin s nízk˘m
odporem kladen˘m vedení tepla,
napfi. dlaÏdice, pfiírodní kámen

Výpočet výkonu
Je pfiípustné pouÏít pro v˘poãet v˘konu
systému trubkového podlahového chlazení nûmecké vydání Evropské normy
DIN EN 1264.
Je v‰ak nutno pfiizpÛsobit hodnoty pfiechodu tepla mezi povrchem podlahy a vzduchem v místnosti.

Výkon [%]

Koberec

Odpor kladený vedení tepla podlahovou krytinou [mK/W]

Obr. 5.3: DosaÏiteln˘ chladící v˘kon u rÛzn˘ch podlahov˘ch krytin, vztaÏeno k podlaze
bez krytiny

Výkon [%] vztaženo k rozteči
pokládky 10 cm

Pfii pfiímém sluneãním záfiení na podlahu
mÛÏe b˘t dosaÏeno chladícího v˘konu do
150W/m2.

Parkety

Obr. 5.4: Zv˘‰ení chladícího v˘konu redukcí rozteãe pokládky
5.3 Zdroj studené vody
Pro trubkové podlahové chlazení dostaãují
teploty na pfiívodu od 15°C do 19°C umoÏÀují vedle konvenãních technik také pouÏití pro Ïivotní prostfiedí v˘hodn˘ch systémÛ.

trubkové podlahové chlazení REHAU
tepelné čerpadlo
zemní kolektor

Tepelné čerpadlo:
Tepelná ãerpadla mohou b˘t pouÏívána
jak pro úãely vytápûní tak i pro úãely chlazení. V kombinace se zemním kolektorem
je vyuÏívána konstantní teplota zeminy
10°C v hloubce 2,5 m.
Systém čerpací a absorpční studny
Teplota spodní vody je celoroãnû konstantní v rozsahu od +10°C do cca.
+ 13°C. Z ãerpací studny je odebrána studená spodní voda, ta ochlazuje pomocí
tepelného v˘mûníku vratné potrubí podlahového chlazení. Takto zahfiátá spodní
voda je prostfiednictvím absorbãní studny
odvedena do vodonosn˘ch vrstev zeminy.

Obr. 5.5: Trubkové podlahové chlazení (RFBK) s tepeln˘m ãerpadlem a zemním
kolektorem

trubkové podlahové chlazení REHAU

Upozornění:
K zfiízení studniãního systému je nutné
povolení!

tepelné čerpadlo
čerpací studna
absorpční studna

Obr. 5.6: Trubkové podlahové chlazení (RFBK) se systémem ãerpací a absorpãní studny
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Teplota rosného bodu [°C]

odpovídá 50% relativní
vlhkosti při 25°C

Relativní vlhkost při 25°C, obsah vody [g/kg]
Obr. 5.7: Teplota rosného bodu v závislosti na vlhkosti vzduchu
5.4 Vlhkost vzduchu a vznik
kondenzační vody
K tvorbû kondenzaãní vody na povrchov˘ch plochách dochází pfii poklesu teploty
pod rosný bod.
Teplota rosného bodu vypl˘vá z obsahu
vody ve vzduchu, tedy absolutní vlhkosti
vzduchu.
Vlhkost v místnosti urãené k ochlazení
je ovlivnûna
■ vlhkostí venkovního vzduchu
■ pfiedáváním vlhkosti osobami
Pfii pozorování rozdûlení stavÛ venkovního vzduchu v Nûmecku (obsah vody
a teplota) vyplynulo, Ïe k pro podlahové
vytápûní kritickému stavu dochází pouze
v nûkolika málo hodinách za rok.
Rozhodující je vypařování vodních
par osobami
V závislosti napfi. na:
■ stupni ãinnosti
■ teplotû vzduchu v místnosti
kolísá vypafiování vodních par jedné
osoby mezi 40g/h a 250 g/h.

Opatření proti kondenzaci při použití
systému rozvodné techniky budov
Kanceláfiské a správní budovy
jsou vût‰inou vybaveny rozvodnou
technikou pro budovy (GLT).
Pouze tímto zpÛsobem je moÏno zvládnout komplexní regulaãní úkoly,
které jsou nutné pro hospodárn˘ zpÛsob
provozu.
Pomocí GLT techniky pro budovy
je bezproblémovû moÏná kontrola vlhkosti
vzduchu v místnosti.
Mûfiení vlhkosti nemusí b˘t provádûno
v kaÏdé místnosti, dostaãující je kontrola
„kritick˘ch" místností funkãní oblasti.
Za „kritické" musí b˘t povaÏovány
místnosti, ve kter˘ch mÛÏe dojit k vysoké
hustotû pob˘vajících osob
(napfi. zasedací místnosti).
Nejménû v˘hodná hodnota vlhkosti
jedné oblasti, tedy nejvy‰‰í zji‰tûná
teplota rosného bodu, je GLT pouÏita
jako smûrná hodnota teploty na pfiívodu.
Tímto zpÛsobem je moÏn˘ bezpeãn˘
a nepfietrÏit˘ provoz trubkového podlahového chlazení.

Opatření proti kondenzaci při použití
regulační techniky REHAU pro vytápění
/ chlazení
■ Kontrola vlhkosti v referenční
místnosti, která, co se t˘ká zatíÏení
vlhkostí, je povaÏována za kritickou.
■ Teplota na pfiívodu je vedena
s bezpeãnostním odstupem k teplotû
rosného bodu.
■ Bezpeãnostní odstup je dle vyuÏití
místností zvolena tak, aby byl vznik
kondenzaãní vody vylouãen.
■ Jako pfiídavné opatfiení je doporuãováno
pouÏití senzorÛ rosného bodu.
Omezením zji‰Èování vlhkosti vzduchu na
jednu referenãní místnost v‰ak dochází
k omezení v oblasti nasazení regulaãní
techniky vytápûní / chlazení REHAU.
REHAU regulační technika vytápění/
chlazení je obzvláště vhodná pro:
■ kanceláfiské a správní budovy
stfiední velikosti
■ lékafiské ordinace, právnické
kanceláfie, etc.

Druhy větrání
Mechanick˘m vûtráním a odvûtráváním
nebo klimatizací je pfii dostateãném
dimenzování s minimálnû 2násobnou
v˘mûnou vzduchu za hodinu moÏné
tyto zátûÏe vlhkostí odvést.
Pfii pouhém vûtrání okny je témûfi nemoÏné
zajistit dostateãnou v˘mûnu vzduchu a tím
i regulaci vlhkosti.
V takovém pfiípadû je riziko vzniku kondenzaãní vody vy‰‰í.
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5.5 REHAU regulační technika vytápění
/ chlazení
Výhody systému
■ zajišťuje optimální chladící výkon
■ bezpečně zabraňuje tvorbě
kondenzační vody
■ plně automatická, potřebám
odpovídající změna způsobu
provozu vytápění / chlazení
■ zamezení podchlazení podlahy
■ modulová, pro různé koncepty
zařízení vhodná struktura
Systémové komponenty
■ regulaãní sada chlazení/vytápûní
skládající se z:
– centrálního regulátoru ZR-HK
– ãidlo teploty na pfiívodu F-VL
– ãidlo venkovní teploty F-AT
– ãidlo teploty podlahy F-BT
– konvertor mûfiení vlhkosti/tepla MU-FT
■ regulátor jednotliv˘ch místností ER-HK
■ servopohon HK
■ prÛtokov˘ ventil DV pro topné
a chladící vûtve, kompletnû s pohonem
■ trojcestn˘ kohout MV se stál˘m
pohonem
■ fiídící jednotka LOGO
■ bezpeãnostní transformátor 24 V
Systémové příslušenství
■ senzor rosného bodu
5.5.1 Požadavky
Kombinovan˘ systém trubkového podlahového vytápûní/chlazení vyÏaduje peãlivû
sefiízenou regulaãní techniku.
Zejména v pfiípadû chlazení vypl˘vá
z dÛvodu nutného dodrÏení minimální
povrchové teploty povrchu podlahy a rizika kondenzace velmi specifická oblast
ãinnosti.
Aby bylo pfiesto dosaÏeno nejvy‰‰í efektivity, musí b˘t toto pole ãinnosti optimálnû
vyuÏito.

Obr. 5.8: REHAU centrální regulátor topení / chlazení ZR-HK
5.5.2 Komponenty
V závorkách uvedená ãísla se vztahují ke
zpÛsobu pfiepínání na obr. 5.11.
REHAU centrální regulátor ZR-HK (1)
■ dle povûtrnostních podmínek fiízená
teplota na pfiívodu v pfiípadû vytápûní
■ automatické pfiepnutí mezi provozem
vytápûní/neutrální zónou/provozem
chlazení
■ aktivace provozu chlazení metodou
pfiedem plánované aktivace k dosaÏení
nejvy‰‰í efektivity
■ zamezení tvorbû kondenzaãní vody
v pfiípadû chlazení omezením teploty
chladící vody dle vypoãteného rosného
bodu

Pro následující komponenty
s provozním napûtím 24 V
je nutno naplánovat
24 V bezpeãnostní transformátor.
Dimenzování závisí na poãtu
napojen˘ch komponentÛ.
Na poÏádání je moÏné se informovat
o vhodn˘ch typech.

REHAU Regulátor teploty jednotlivých
místností ER-HK (2)
■ prÛbûÏná regulace objemového
proudu topn˘ch/chladících okruhÛ
■ pfiepnutí mezi provozem vytápûní
a chlazení centrálním regulátorem
■ aktivace provozu sniÏování teploty
externím kontaktem

Použitím vhodných senzorů a vytříbené
regulační techniky odpovídá regulační
technika vytápění / chlazení REHAU
těmto požadavkům.
Zvláštností je speciální metodika
plánovaně předem aktivovaného provozu
chlazení. Možností individuálního
přizpůsobení na charakteristické znaky
budovy je dosaženo nejvyšší možné
efektivity chladícího systému.

■ dodrÏování minimální teploty podlahy
20°C v pfiípadû chlazení
■ fiízení pohonÛ ventilÛ (pfiepnutí vytápûní
/ chlazení)
■ aktivace zdroje vytápûní nebo chlazení
a odpovídajících ãerpadel

Obr. 5.9: REHAU regulátor teploty
jednotlivé místnosti ER-HK
REHAU konvertor měření vlhkosti /
teploty MU-FT (3)
Mûfiení
■ relativní vlhkosti
■ teploty v místnosti
v referenãní místnosti za úãelem:
■ v˘poãtu rosného bodu
■ zji‰tûní kritérií pfiepnutí mezi vytápûním
a chlazením
centrálním regulátorem vytápûní / chlazení

Obr. 5.10: REHAU konvertor mûfiení
vlhkosti / teploty ZR-HK
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Obr. 5.11: Hydraulické a regulaãní schéma trubkového podlahového vytápûní / chlazení
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zdroj tepla

spuštění topení

Legenda:
➀ Centrální regulátor ZR-HK
➁ Regulátor teploty jednotlivých
místností ER-HK
➂ Konvertor měření teploty/vlhkosti
MU-FT
➃ Čidlo teploty podlahy F-BT
➄ Čidlo venkovní teploty F-AT
➅ Čidlo teploty na přívodu F-VT
➆ 3cestný ventil s pohonem
➇ spínací ventily s termickým
pohonem
➈ servopohony HK

Regulátor
teploty v
místnosti
ER-HK

Místnost

sběrač vratného potrubí

signál snížení

sběrač přívodního potrubí

Místnost

přepínač H/K

Regulátor
teploty v
místnosti
ER-HK

Referenční místnost

zdroj chlazení

spuštění chlazení

Obr. 5.12: REHAU pfiím˘ ventil DV
se servopohonem

Obr. 5.14: REHAU trojcestn˘ ventil MV se
servopohonem

Obr. 5.16: REHAU servopohon H/K

REHAU přímý ventil DV (8)
■ k pfiepnutí topn˘ch a chladících vûtví
pfies 4 ventily
■ kompletní s pohonem 24 V AC

REHAU trojcestný ventil MV (7)
■ k regulaci teploty na pfiívodním potrubí
mícháním s vratn˘m potrubím
■ kompletní s pohonem 24 V AC/DC

Následující ventily jsou standardnû
k dodání:
Přímý ventil DV 20
Jmenovitá svûtlost DN 20,
hodnota kvs 5,0 m3/h
Přímý ventil DV 25
Jmenovitá svûtlost DN 25,
hodnota kvs 5,5 m3/h
Přímý ventil DV 32
Jmenovitá svûtlost DN 32,
hodnota kvs 10 m3/h

K dodání jsou standardnû následující
ventily:
Trojcestný ventil MV 15
Jmenovitá svûtlost DN 15,
hodnota kvs 2,5 m3/h
Trojcestný ventil MV 20
Jmenovitá svûtlost DN 20,
hodnota kvs 4,0/h
Trojcestný ventil MV 25
Jmenovitá svûtlost DN 25,
hodnota kvs 6,5 m3/h

REHAU Servopohon H/K (9)
■ vhodné pro rozdûlovaã topného okruhu
HKV a HKV-D
■ ukazatel sefiízení postranním okénkem
■ provozní napûtí 24 V AC
■ zpÛsob ochrany IP 44, pfii vodorovné
montáÏi IP 43

Obr. 5.13: REHAU âidlo teploty na pfiívodu
F-VT

Obr. 5.15: REHAU âidlo venkovní teploty
F-AT

Obr. 5.17: REHAU ãidlo teploty podlahy
F-BT

REHAU Čidlo teploty na přívodu F-VT (6)
Mûfiení teploty na pfiívodu
■ pro provoz vytápûní a chlazení
■ senzor zalit˘ v mosazném pouzdfie
∅ 6 mm, 50 mm dlouh˘
■ s drÏákem a páskem k pfiipnutí na
trubku

REHAU Čidlo venkovní teploty F-AT (5)
Mûfiení venkovní teploty k
■ potfiebû odpovídající fiízení teploty
na pfiívodu pfii provozu vytápûní
■ zji‰tûní kritérií pro pfiepínání mezi
vytápûním a chlazením

REHAU Čidlo teploty podlahy F-BT (4)
Mûfiení teploty podlahy v horní oblasti vrstvy mazaniny
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Důležité:
Zohledněte pokyny k instalaci čidla
teploty podlahy v odstavci 5.5.4

5.5.3 Systémové komponenty

Důležité pokyny
Přívody od zdroje chlazení až
k rozdělovačům musí být plynotěsně
izolovány.
Koupelny, kuchyně nebo
srovnatelné místnosti nesmějí být
v modu chlazení. Následkem
možnosti nárazového vzestupu
vlhkosti vzduchu hrozí nebezpečí
kondenzace vody na podlaze.
Zohlednění teploty rosného bodu:
Musí b˘t spolehlivû zabránûno tvorbû kondenzaãní vody. To platí jak pro chlazené
plochy tak i pro pfiívody a rozdûlovaãe.
Aby bylo moÏné vyhnout se nákladné plynotûsné izolaci rozdûlovaãÛ, je teplota na
pfiívodu fiízena s bezpeãnostním odstupem k rosnému bodu.
Nastavení výrobcem:
Bezpeãnostní odstup 2K

REHAU senzor rosného bodu TPW
Doporuãuje se namontovat na sbûraãe
pfiívodu rozdûlovaãÛ senzor rosného bodu
TPW. Pfii poãínajícím orosování je tak
vypnuto provozní napûtí regulátorÛ jednotliv˘ch místností a zastaveno teãení chladícího prostfiedku.
Toto opatření je nezbytné, jakmile není
z důvodu prostorových podmínek nebo
způsobu využití možné bezpečné
zjištění rozložení vlhkosti v místnosti.
Přepnutí způsobu provozu
vytápění / chlazení
Automatické přepnutí
Pro aktivaci topného provozu je jako kritéria vyuÏito stfiední venkovní teploty
(stfiení hodnota zji‰tûna v rozsahu
od 0-72 hod):
Smûrné hodnoty:
■ stanovení stfieních hodnot
po dobu 48 hod
■ pokles teploty pod mezní hodnotu 15°C
■ hystereze 0,5K.

Skuteãností, Ïe je omezení teploty na pfiívodu urãeno kritériem „teplota podlahy",
nevzniká v pfievaÏující dobû provozu
Ïádné sníÏení v˘konu.

Aktivace provozu chlazení
BûÏné metody se omezují na pozorování mezních hodnot venkovní a vnitfiní
teploty.

Zohlednění teploty podlahy:
V pfiípadû pfiiblíÏení namûfiené podlahové
teploty mezní hodnotû 20°C je zv˘‰ena
teplota na pfiívodu.

Centrální regulátor ZR-HK pouÏívá
výpočetní zpracování relevantních
teplotních hodnot ve spojení s hodnocením tendence vnitfiní teploty.

Propojení obou kritérií:
Regulace probíhá vÏdy dle vy‰‰í obou
zji‰tûn˘ch vyÏadovan˘ch hodnot pro teplotu na pfiívodu. Tím je zaji‰tûno, Ïe není
Ïádné z tûchto kritérií poru‰eno.

Tato speciální v˘poãetní metoda nabízí
následující v˘hody:
■ vãasnou aktivaci chlazení
■ zohlednûní charakteristick˘ch
znakÛ budovy
■ zohlednûní vnitfiních zátûÏí
■ zamezení zbyteãn˘m ãasÛ
„Standby „ zdroje chlazení
Výsledkem prognostického způsobu
činnosti regulátoru je nejvyšší
možná efektivita systému
trubkového podlahového chlazení
při přesto úsporném způsobu
provozu.

Manuální přepínání
Ovládací klávesnicí regulátoru je moÏno
zvolit následující druhy provozu
■ automatika
■ vypnuto
■ vytápûní
■ chlazení.
Opatření k zamezení škod z důvodu
chybných funkcí
Centrálním regulátorem ZR-HK vyslané
fiídící signály jsou v˘sledkem zpracování
namûfien˘ch hodnot dle zadan˘ch parametrÛ.
Po‰kození senzorÛ, zpracující elektroniky
nebo zadání chybn˘ch parametrÛ uÏivatelem tak mohou mít za následek chyby
v fiízení.
To v‰ak nesmí vést k po‰kození zafiízení.
Je tedy nutno použít vhodná opatření
k zachycení eventuálních chyb v řízení.
U systému REHAU je pfiedepsáno
pouÏití
mikrořízení SIEMENS LOGO!230RC-L
Výhody mikrořízení:
■ zabránûní chybnému fiízení
■ flexibilní pfiizpÛsobení na podmínky
zafiízení
■ minimální náklady na zapojení
■ diagnostické moÏnosti
Mikrofiízení pfiedstavuje spojovací ãlánek
mezi regulátorem teploty na pfiívodu
a zafiízením vytápûní / chlazení.
Pomocí integrovan˘ch logick˘ch
a ãasov˘ch uzávûr zaji‰Èuje
bezpeãnû správné nastavení v‰ech
napojen˘ch komponent
(pohony ventilÛ, ãerpadla, kotel, zdroj
chlazení).
Pro rÛzné modely zafiízení existují vzorové
programy pro mikrofiízení
SIEMENS LOGO!230RC-L, které jsou
snadno pfiizpÛsobitelné jin˘m zpÛsobÛm
pouÏití.
Na displeji uvedené stavy vstupÛ a v˘stupÛ usnadÀují uvedení do provozu.
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5.5.4 Pokyny k zapojení
Centrální regulátor ZR-HK
■ montáÏ soklu pfiímo na stûnu nebo lépe
na normovanou li‰tu
■ k ochranû regulátoru pfied vlhkostí
a prachem, musí b˘t tento buì uloÏen
v uzavfieném pouzdru nebo vestavûn
do spínací desky.
■ regulátor musí b˘t celoroãnû napojen
na síÈové napûtí

Regulátor vytápění / chlazení

Regulátor pouze vytápění

servopohony

24V AC pouze topný modus
snížit

Regulátor teploty jednotlivých místností
ER-HK
Pro umístûní regulátorÛ teploty jednotliv˘ch místností jsou platné známé poÏadavky:
■ v˘‰ka cca 150 cm nad podlahou
■ bez v˘skytu prÛvanu
■ ne v blízkosti tepeln˘ch zdrojÛ
■ bez zakrytí, ne ve v˘klencích
Je nutno zohlednit následující zvlá‰tnosti:
■ Pfiepnutí mezi topn˘m a chladícím
provozem probíhá spojením v˘stupu
4 se vstupem c/o (Change-Over).
■ Regulátor místností, které smûjí b˘t
pouze vytápûny (koupelna, kuchyÀ),
jsou zásobovány pfiípojkou provozního
napûtí, která je bûhem provozu
chlazení vypnuta. Na „bez proudu
uzavfieno" konfigurované servopohony
tak bezpeãnû uzavfiou odpovídající
zóny.
Čidlo teploty na přívodu F-VL
■ montáÏ buì v ponorném pouzdfie nebo
■ upevnûním pomocí drÏáku a upínací
pásky na trubce
■ montáÏ cca 30 cm za cirkulaãním
ãerpadlem, za trojcestn˘m ventilem
Konvertor vlhkosti/teploty MU-FT
MontáÏ:
■ 90 - 150 cm nad podlahou
■ bez v˘skytu prÛvanu
■ ne v blízkosti tepeln˘ch zdrojÛ
■ bez zakrytí, ne ve v˘klencích
Čidlo venkovní teploty F-AT
MontáÏ:
■ na severní fasádû budovy
■ ne v blízkosti odvûtrávacích zafiízení
nebo v oblasti otevíran˘ch oken

Cange-over
Common

Obr. 5.18: Schéma napojení REHAU regulátoru teploty jednotliv˘ch místností ER-HK
Montáž teplotního čidla podlahy F-BT
Umístûní musí b˘t provedeno tak, aby
ãidlo mûfiilo minimální vyskytující se teplotu v provozu chlazení.
DÛraz je pfiitom kladen na pobytové oblasti, to znamená lokálnû se vyskytující chladnûj‰í oblasti je moÏno akceptovat, pokud
se vyskytují napfi. na chodbách.
Kritéria výběru:
■ v oblasti vysoké hustoty pokládky, tedy
v blízkosti rozdûlovaãe
■ v pfiípadû nûkolika rozdûlovaãÛ má b˘t
zvolen ten rozdûlovaã, kter˘ zásobuje
referenãní místnost
■ v oblasti, ve které jiÏ nejsou vystupující
trubky izolované
■ v oblasti ve které jsou poloÏené trubky,
které jsou protékány v pfiípadû
chlazení, zpravidla jsou to pfiívody
referenãní místnosti

Upozornění:
Ochranná trubka musí b˘t pfied nanesením mazaniny peãlivû upevnûna. To mÛÏe
b˘t provedeno hmoÏdinkami s hákem
v˘r. ã. 257378-002.
Podle místních podmínek je moÏno do krabice ve stûnû instalovat svûrací li‰tu,
nebo lze vést vedení ãidla (3 m) prázdnou
trubkou.

Legenda:
➀ připojovací el. krabice
➁ prázdná trubka
➂ REHAU okrajový izolační pruh
➃ povrchová krytina
➄ mazanina
➅ tepelná a kročejová izolace REHAU
➆ betonová deska
➇ čidlo teploty podlahy
➈ trubka RAUTHERM S

Obr. 5.19: MontáÏ ãidla teploty podlahy
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âidlo je upevnûno v tenkostûnné ochranné
trubce (∅ 15 mm) do konstrukce podlahy,
co nejblíÏe k povrchu. Ochranná trubka je
na pfiední stranû uzavfiena.
Je nutno dbát na to aby byl dodrÏen minimální ohybov˘ polomûr trubky (pfii vnitfiním
prÛmûru 15 mm) 40 mm, aby bylo moÏné
bezproblémové vloÏení ãidla. Uzavfien˘
konec trubky je fixován cca 10 mm pod
horní hranou mazaniny.
K pokládce viz obr. 5.19

5.5.5 Technická data
Centrální regulátor ZR-HK
■ t˘denní spínací hodiny s automatick˘m
pfiepínáním letního/zimního ãasu
■ sada parametrÛ k okamÏitému uvedení
do provozu, zaji‰tûní pomocí
nasaditelného modulu Memory
■ ãelní deska s ukazatelem LCD,
klávesnicí a zaplombovateln˘m
posuvn˘m spínaãem pro modus
ruãní/automatick˘ servis
■ plá‰È 144x96 mm dle DIN 43700 z proti
plamenÛm odolného, ãistû bílého
termoplastu
■ montáÏ na stûnu, spínací desku nebo
pfiipevÀovací li‰tu
■ osazovací sokl se ‰roubov˘mi svorkami
Regulátor teploty jednotlivých místností
ER-HK
■ elektronick˘ regulátor teploty
jednotliv˘ch místností pro vytápûní
a chlazení se spínacím v˘stupem
■ oblast nastavení teploty 10 ...30°C,
spínací diference 0,5K
■ pfiepnutí zpÛsobÛ provozu vytápûní /
chlazení jakoÏ i redukce normálního
provozu externím kontaktem
■ zásobovací napûtí 24 V AC
■ spínací v˘kon (ohmové zátûÏe jako
napfi. termické servopohony) 8 A
■ plá‰È 76 x 76 mm z proti plamenÛm
odolného, ãistû bílého termoplastu
(RAL 9010)
■ vhodné k montáÏi na stûnu nebo
k montáÏi na krabici pod omítku
Konvertor měření vlhkosti/teploty
MU-FT
■ kapacitní ãidlo s rozsahem mûfiení
5 ... 95% rF
■ mûfiení teploty, oblast mûfiení 0 ... 50°C
■ v˘chozí signály 0 ... 10 V
■ pouzdro 76 x 76 mm z ãistû bílého
termoplastu
■ osazovací sokl pro vedení 2 x 1,5 mm2,
vhodn˘ pro pfiímou montáÏ na stûnu
_ 20%,
■ zásobovací napûtí 24 V AC, +
50 ...60 Hz, pfiíkon cca. 0,8 VA
Servopohon HK
■ s ukazatelem nastavení
■ ve stavu dodávky je pohon bez proudu
uzavfien
■ zmûna na „bez proudu otevfieno" je
moÏná odstranûním zásuvky
■ pruÏnost 105 N
■ doba chodu 3 min., zdvih 3 mm
■ upevnûní na zónovém ventilu
s pfievleãnou maticí M 30 x 1,5
■ vhodn˘ pro rozdûlovaãe topného
okruhu HKV a HKV-D
■ k dispozici je adaptér pro rÛzné ventily
■ zásobovací napûtí 24 V AC
■ odbûr proudu pfii zapnutí maximálnû
250 mA

Čidlo teploty podlahy F-BT
Technická data jako F-VT, av‰ak délka
kabelu 3m
Čidlo venkovní teploty F-AT
■ niklov˘ tenkovrstv˘ senzor
dle DIN 43760
■ oblast mûfiení –50°C ... 80°C
■ zavedení kabelu zezadu nebo zespod
pro kabelové ‰roubení Pg 11
■ druh zaji‰tûní IP 42 dle EN 60529
Přímý ventil
DV 20
■ DN 20, kvs 5,0 m3/h, ∆pmax = 0,8 bar
DV 25
■ DN 25, kvs 5,5 m3/h, ∆pmax = 1,0 bar
DV 32
■ DN 32, kvs 10,0 m3/h, ∆pmax = 3,5 bar
Společná technická data:
Tûleso ventilu z ãerveného bronzu s napojením trubkov˘m závitem, vfietenem
z nerezové oceli s mûkce tûsnící podloÏkou ventilu a ucpávkou s dvojit˘m O-tûsnícím krouÏkem
Jmenovit˘ tlak PN 16
ZpÛsob konstrukce DIN 3841-D
Pomûr netûsnotí 0,0001% z kvs
Zdvih ventilu 2,5 mm
Pfiímé ventily jsou dodávány kompletnû
s termick˘m servopohonem.
Servopohon pro přímé ventily
■ doba provozu 3 min, zdvih 3 mm,
pruÏnost N = 125 N
_ 20%,
■ provozní napûtí 24 V AC +
pfiíkon za provozu 3W
■ v˘kon pfii zapojení 6 VA
spínací proud 250 mA
■ zmûna z „bez proudu uzavfieno" na
„bez proudu otevfieno" moÏná
odstranûním zásuvného dílu
■ pouzdro ze samouhasínacího plastu,
ãistû bílého dle RAL 9010

Trojcestné ventily
MV 15
■ DN 15, kvs 2,5 m3/h
MV 20
■ DN 20, kvs 4,0 m3/h
MV 25
■ DN 25, kvs 6,5 m3/h
Společná technická data:
Tûleso ventilu z ãerveného bronzu s vnûj‰ím závitem, poniklované tûleso ventilu,
vfieteno z nerezové oceli s mûkce tûsnící
podloÏkou ventilu, ucpávka s dvojit˘m
O-tûsnícím krouÏkem, jmenovit˘ tlak PN 16
Dodávka je provádûna kompletnû se stál˘m ventilov˘m pohonem a pfiíslu‰n˘m
závitov˘m setem.
MV 25:
Neponiklované tûleso ventilu s pfievleãnou
maticí a tûsnûním
Servopohon pro trojcestný ventil:
■ integrovan˘ LED ke kontrole
provozního stavu
■ doba provozu 60 sek, zdvih 3 mm,
posouvací síla 120 N
■ provozní napûtí 24 V DC/AC,
pfiíkon 5 VA
■ plá‰È z plastu, ãistû bíl˘ podobn˘
RAL 9010
■ pfiipojovací kabel 1,5 m
■ zpÛsob zaji‰tûní IP 40 (EN 60529)
Senzor rosného bodu TPW
K ochranû proti orosení , upevnûní spínací
páskou na trubku ∅ 15...60 mm.
Spínací kontakt 1A, 24 V (reagující pfii
95% ± 4%) jakoÏ i v˘stupní signál
0...19 V pro 70% ...85 % rF.
Plá‰È ze svûtle‰edého, plamenÛm odolného termoplastu s pruÏnû uloÏen˘m senzorem rosného bodu.
Pfiipojovací kabel se ‰roubením PG,
délka 1,5 m, 5 x 0,5 mm2.
Mikrořízení LOGO! 230 RC-L
s programovým modulem
K pfiizpÛsobení v˘chozích signálÛ
regulátoru na podmínky zafiízení.
Se specifick˘mi programy pro rÛzná pouÏití.
Provozní napûtí 230 V, 12 vstupÛ (230 V),
8 v˘stupních relé
(trval˘ proud 8 A ohmovû, 3 A indukãnû).
Diagnostická funkce ukazatelem vstupních a v˘stupních stavÛ.

Čidlo teploty na přívodním potrubí F-VT
■ niklov˘ tenkovrstv˘ senzor
dle DIN 43760
■ senzor zalit˘ do mosazného pouzdra
∅6mm, 50 mm délky
■ oblast mûfiení - 20°C ... 100°C
■ pfiipojovací kabel 2x0,5mm2, 1 m
■ druh zaji‰tûní IP dle EN 60529
s drÏákem a upínací páskou
k pfiipevnûní na trubku
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6. Tepelně-technické zkoušky
V‰echny REHAU systémy trubkového
podlahového vytápûní jsou tepelnûtechnicky pfiezkou‰eny a opatfieny
osvûdãením. Registraãní ãísla jsou
uvedena v následující tabulce:
Při plánování a montáži REHAU
systémů trubkového podlahového
vytápění je nutno dodržovat požadavky
DIN 4725, díl 4.

Systém

Registrační
číslo

Nosná rohoÏ

7 F 025

Li‰ta RAUFIX

7 F 026

Systém.deska NP

7 F 028

Systém.deska vario

7 F 092

Such˘ systém

7 F 106

geprüft

6.1 Systém nosná rohož

Nosná rohož REHAU (RTM) s klipy k upevnění trubky
RAUTHERM S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

vnitfiní omítka
podlahová li‰ta
okrajová izolaãní páska
dlaÏba z pfiírodního nebo umûlého kamene
maltové loÏe
mazanina dle DIN 18560
trubka RAUTHERM S
REHAU klip z PP
REHAU nosná rohoÏ RM100 z pozinkovaného ocelového drátu
krycí fólie dle DIN 18560, fólie PE, nebo bitumenov˘ papír
tepelná a kroãejová izolace dle DIN 4725, 4109, WSchV
uzávûra proti vlhkosti (dle DIN 18195)
základní stavební konstrukce (betonová deska)
zemina

Obr. 6.1: Nákres prÛfiezu systému REHAU nosná rohoÏ

Rozteč = 0,050 m

Měrný tepelný výkon W/m2

Odpor podlahové
krytiny = 0
Okrajové zóny
(ϑfmax - ϑi)=15K

Pobytové zóny
(ϑfmax - ϑi)=9K

Měrný tepelný výkon W/m2

Rozteč = 0,100 m

Okrajové zóny
(ϑfmax - ϑi)=15K

Pobytové zóny
(ϑfmax - ϑi)=9K

Střední teplota otopné vody K

Střední teplota otopné vody K

Odpor podlahové
krytiny = 0
Okrajové zóny
(ϑfmax - ϑi)=15K

Pobytové zóny
(ϑfmax - ϑi)=9K

Obr. 6.2: Specifick˘ topn˘ v˘kon systému nosná rohoÏ
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Rozteč = 0,200 m

Měrný tepelný výkon W/m2

Měrný tepelný výkon W/m2

Rozteč = 0,150 m

Střední teplota otopné vody K

Odpor podlahové
krytiny = 0

Odpor podlahové
krytiny = 0
Okrajové zóny
(ϑfmax - ϑi)=15K
Pobytové zóny
(ϑfmax - ϑi)=9K

Střední teplota otopné vody K

6.2 Systém RAUFIX

geprüft

REHAU lišta RAUFIX jako nosný prvek trubek s vloženou trubkou
RAUTHERM S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

vnitfiní omítka
podlahová li‰ta
okrajová izolaãní páska
dlaÏba z pfiírodního nebo umûlého kamene
maltové loÏe
mazanina dle DIN 18560
trubka RAUTHERM S
li‰ta RAUFIX z PP
krycí fólie dle DIN 18560, fólie PE, nebo bitumenov˘ papír
tepelná a kroãejová izolace dle DIN 4725, 4109, WSchV
uzávûra proti vlhkosti (dle DIN 18195)
základní stavební konstrukce (betonová deska)
zemina

Obr. 6.3: Nákres prÛfiezu systému RAUFIX

Rozteč = 0,050 m

Rozteč = 0,100 m

Pobytové zóny
(ϑfmax - ϑi)=9K

Měrný tepelný výkon W/m2

Měrný tepelný výkon W/m2

Odpor podlahové
krytiny = 0
Okrajové zóny
(ϑfmax - ϑi)=15K

Střední teplota otopné vody K

Odpor podlahové
krytiny = 0
Okrajové zóny
(ϑfmax - ϑi)=15K

Pobytové zóny
(ϑfmax - ϑi)=9K

Střední teplota otopné vody K

Rozteč = 0,150 m

Rozteč = 0,200 m

Okrajové zóny
(ϑfmax - ϑi)=15K

Pobytové zóny
(ϑfmax - ϑi)=9K

Střední teplota otopné vody K

Měrný tepelný výkon W/m2

Měrný tepelný výkon W/m2

Odpor podlahové
krytiny = 0
Odpor podlahové
krytiny = 0
Okrajové zóny
(ϑfmax - ϑi)=15K
Pobytové zóny
(ϑfmax - ϑi)=9K

Střední teplota otopné vody K

Obr. 6.4: Specifick˘ topn˘ v˘kon systému RAUFIX
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6.3 Systém NP

geprüft

REHAU systémová deska NP/PST 17/15 s vloženou trubkou RAUTHERM S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

vnitfiní omítka
podlahová li‰ta
okrajová izolaãní páska
dlaÏba z pfiírodního nebo umûlého kamene
maltové loÏe
mazanina dle DIN 18560
trubka RAUTHERM S
fólie okrajové izolaãní pásky
systémová deska NP z polystyrenové pûny PS upravená tepeln˘m ‰okem
tepelná a kroãejová izolace dle DIN 4725, 4109, WSchV
uzávûra proti vlhkosti (dle DIN 18195)
základní stavební konstrukce (betonová deska)
zemina

Obr. 6.5: Nákres prÛfiezu systému NP

Rozteč = 0,150 m

Rozteč = 0,075 m

Odpor podlahové
krytiny = 0

Okrajové zóny
(ϑfmax - ϑi)=15K

Pobytové zóny
(ϑfmax - ϑi)=9K

Měrný tepelný výkon W/m2

Měrný tepelný výkon W/m2

Odpor podlahové
krytiny = 0

Okrajové zóny
(ϑfmax - ϑi)=15K

Pobytové zóny
(ϑfmax - ϑi)=9K

Střední teplota otopné vody K

Střední teplota otopné vody K

Rozteč = 0,225 m

Rozteč = 0,300 m

Měrný tepelný výkon W/m2

Měrný tepelný výkon W/m2

Odpor podlahové
krytiny = 0

Okrajové zóny
(ϑfmax - ϑi)=15K

Pobytové zóny
(ϑfmax - ϑi)=9K

Střední teplota otopné vody K

Obr. 6.6: Specifick˘ topn˘ v˘kon systému NP
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Odpor podlahové
krytiny = 0

Okrajové zóny
(ϑfmax - ϑi)=15K

Pobytové zóny
(ϑfmax - ϑi)=9K

Střední teplota otopné vody K

6.4 Systém vario

geprüft

REHAU systémová deska vario
s vloženou trubkou RAUTHERM S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

vnitfiní omítka
podlahová li‰ta
okrajová izolaãní páska
dlaÏba z pfiírodního nebo umûlého kamene
maltové loÏe
mazanina dle DIN 18560
trubka RAUTHERM S
fóliová patka okrajové izolaãní pásky
systémová deska vario
tepelná a kroãejová izolace dle DIN 4725, 4109 WSchV
uzávûra proti vlhkosti (napfi. DIN 18195)
základní stavební konstrukce (betonová deska)
zemina

Obr. 6.7: Nákres prÛfiezu systému vario

Rozteč = 0,050 m

Měrný tepelný výkon W/m2

0.05

Odpor podlahové krytiny = 0

0.10
0.15 m2 K/W

Pobytové zóny
(ϑfmax - ϑi)=9K

Měrný tepelný výkon W/m2

Odpor podlahové krytiny = 0
Okrajové zóny
(ϑfmax - ϑi)=15K

Rozteč = 0,150 m

Okrajové zóny
(ϑfmax - ϑi)=15K

0.10
0.15 m2 K/W
Pobytové zóny
(ϑfmax - ϑi)=9K

Střední teplota otopné vody K

Střední teplota otopné vody K

Rozteč = 0,100 m

Odpor podlahové krytiny = 0

0.05

Rozteč = 0,200 m

0.05

0.10

0.15 m2 K/W

Pobytové zóny
(ϑfmax - ϑi)=9K

Měrný tepelný výkon W/m2

Měrný tepelný výkon W/m2

Odpor podlahové krytiny = 0
Okrajové zóny
(ϑfmax - ϑi)=15K

Střední teplota otopné vody K

Okrajové zóny
(ϑfmax - ϑi)=15K

0.05
Pobytové zóny
(ϑfmax - ϑi)=9K

0.10
0.15 m2 K/W

Střední teplota otopné vody K

Rozteč = 0,300 m

Rozteč = 0,250 m

Odpor podlahové krytiny = 0

Pobytové zóny
(ϑfmax - ϑi)=9K

0.10

0.05

0.15 m2 K/W

Střední teplota otopné vody K

Měrný tepelný výkon W/m2

Měrný tepelný výkon W/m2

Odpor podlahové krytiny = 0
Okrajové zóny
(ϑfmax - ϑi)=15K

Okrajové zóny
(ϑfmax - ϑi)=15K

Pobytové zóny
(ϑfmax - ϑi)=9K

0.05
0.10
0.15 m2 K/W

Střední teplota otopné vody K

Obr. 6.8: Specifick˘ topn˘ v˘kon systému vario
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6.5 Suchý systém

geprüft

REHAU Suchý systém s vloženou trubkou RAUTHERM S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

vnitfiní omítka
podlahová li‰ta
okrajová izolaãní páska
dlaÏba z pfiírodního nebo umûlého kamene
maltové loÏe
suchá mazanina
teplovodn˘ plech, naka‰írovan˘ na pozici 9
trubka RAUTHERM S
REHAU pokládací deska z polystyrénové pûny PS
tepelná a kroãejová izolace dle DIN 4725, 4109 WSchV
uzávûra proti vlhkosti (napfi. DIN 18195)
základní stavební konstrukce (betonová deska)
zemina

Obr. 6.9: Nákres prÛfiezu suchého systému REHAU

Rozteč = 0,125 m

Měrný tepelný výkon W/m 2

Odpor podlahové krytiny = 0
Okrajové zóny
(ϑfmax - ϑi)=15K

Pobytové zóny
(ϑfmax - ϑi)=9K

0,05
0,15 m2 K/W

0,10

Střední teplota otopné vody K

Měrný tepelný výkon W/m 2

Rozteč = 0,250 m
Odpor podlahové krytiny = 0
Okrajové zóny
(ϑfmax - ϑi)=15K

Pobytové zóny
(ϑfmax - ϑi)=9K

0,15 m2 K/W

Střední teplota otopné vody K
Obr. 6.10: Specifick˘ topn˘ v˘kon suchého systému
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1. Projektování a dimenzování
1.1 Podklady pro projektování
Projektant potfiebuje pro zhotovení
konkrétního projektu jasné údaje o druhu
projektu a jeho plánovaném provedení
a vybavení. Potfiebuje stavební plány,
popisy stavby a dal‰í údaje o objektu
umoÏÀující odborné projektování, tak aby
byly pokud moÏno vylouãeny dodateãné
konzultace.

Zvlnění
Také poloha topné trubky má vliv
na tepeln˘ v˘kon. Podle polohy topné
trubky se mûní odpor kladen˘ vedení tepla.
Z toho dÛvodu je teplota povrchu podlahy
nad trubkou vy‰‰í neÏ mezi trubkami.
Vzniká takzvané zvlnûní. Toto zvlnûní je
silnû závislé na pokládací rozteãi a mûlo by
b˘t co nejmen‰í. Definováno je zvlnûní (W)
dle DIN EN 1264 jako:
ϑFmax – ϑFmin

Očištěná potřeba tepla
Pfii dimenzování REHAU trubkového
podlahového vytápûní hraje
rozhodující roli
.
oãi‰tûná potfieba tepla Q ber. Tu je moÏno
.
vypoãítat z normované potfieby tepla Q N
odeãtením .vypoãten˘ch tepeln˘ch ztrát
podlahou Q b.

ϑü

.
qFb = 66,6 W/m2
To znamená, Ïe se tepeln˘ v˘kon nastaví
na 66,6 W/m2.

.
Q. N = potfieba tepla dle DIN 4701 ve W
Q. Fb = tepelné ztráty podlahou ve W
Q ber = oãi‰tûná potfieba tepla ve W
Získávání tepla ze stropu
Jsou-li vícepodlaÏní domy vybaveny
podlahov˘m topením, je moÏno pro dole
leÏící místnost zohlednit získávání tepla
z mezi poschodími leÏícího stropu.

Obr. 1.1: Zvlnûní

Specifická potřeba tepla
Tato hodnota udává nutná oãi‰tûná
mnoÏství tepla na plo‰nou jednotku (m2),
ve vztahu k tepelnému v˘konu v˘hfievné
plochy smûrem nahoru.

Průměrná teplota otopné vody ϑH
PrÛmûrná teplota otopné vody je
v závislosti na pokládací rozteãi stanovena
pro pokrytí nutné potfieby tepla.
Je stanovena dle následující rovnice:
ϑH =

.
Q ber = specifická, oãi‰tûná potfieba tepla
ve W/m2
AFb = plocha podlahy v m2
Tato hodnota tvoří základ dalšího
dimenzování REHAU trubkového
podlahového vytápění.
Teplota povrchu
Dle DIN EN 1264 nesmûjí b˘t
z fyziologick˘ch dÛvodÛ pfiekroãeny
následující maximální teploty povrchu
podlahy:
Zóna pobytu:
Okrajová zóna:
Koupelny:

ϑi max
ϑFb max
ϑFb max

= 29°C
= 35°C
= 33°C

Tímto omezením je omezen také tepeln˘
v˘kon podlahového topení. Pfii stanovení
tepelného hmotnostního prÛtoku je vÏdy
uvádûna stfiední teplota povrchu.

= 26°C - 20°C = 6K

.
qFb = 11,1 W/m2K x 6K

.
.
.
Q ber = Q N - Q Fb

.
.
Q
q ber = ber
AFb

Pfiitom znamená:
αges = koeficient celkového pfiechodu
tepla ve W/m2K
ϑFb = teplota povrchu podlahy ve °C
ϑi = eplota v místnosti °C
ϑi = pfiebytková teplota v K
.
qFb = specifick˘ tepelná v˘kon podlahy
ve W/m2
Pfiíklad:
Tepeln˘ v˘kon v˘hfievné plochy podlahy
pfii teplotû v místnosti 20°C a prÛmûrné
teplotû povrchu podlahy 26°C.
αges v tomto pfiípadû je moÏno
pfiedpokládat 11,1 W/m2K.

ϑv - ϑR
ϑv - ϑi
ln
ϑR - ϑi

+ ϑi

Tepelný výkon podlahové plochy
V zásadû platí, Ïe se tepeln˘ v˘kon
povrchu podlahy skládá z podílu tepelného
sálání a konvekce (doprava tepla
proudûním vzduchu). Tyto podíly jsou
podchyceny koeficientem celkového
pfiestupu tepla αges (ve W/m2K), kter˘ je
moÏno povaÏovat za relativnû konstantní.
Pohybuje se v oblasti kolem 11 W/m2K
a jeho velikost je závislá na nûkolika
faktorech, obzvlá‰tû na:
■ teplotû povrchu podlahy
■ teplotû vzduchu v místnosti
■ rychlosti vzduchu na povrchu podlahy
(vliv potfieby tepla na vûtrání)
■ orientaci, poãtu a velikosti oken
a vnûj‰ích stûn
■ druhu podlahové krytiny (hladká nebo
zdrsnûná)
■ v˘‰ce místnosti
Z toho je moÏno odvodit specifick˘ tepeln˘
.
v˘kon podlahy (qFb) následovnû:

Teplotní spád σ
Teplotní spád mezi pfiívodním a vratn˘m
potrubím je dle DIN EN 1264
stanoven pro nejménû v˘hodnou místnost
jako σ ≤ 5. Teplotní spády ostatních
místností, které jsou provozovány se stejnû
dimenzovanou teplotou jsou za úãelem
v˘poãtu prÛtoku topného média pfii
σ
≤5
∆ϑH
vypoãteny dle následující rovnice:
σ
2

= ∆σVAusl - ∆ϑHj

pfiiãemÏ ∆ϑHj je k urãitému tepelnému
hmotnostnímu prÛtoku pfiíslu‰ná pfiebytková
teplota topného média, kterou je moÏno
zjistit pomocí diagramu vyuÏití.
Pfii

σ
∆ϑH

> 0,5 platí :

σj = 3 ⋅ ∆ϑHj ⋅

[

1+

]

4⋅ (∆ϑVAusl -∆ϑHj )
-1
3 ⋅ ∆ϑHj

Přebytková teplota v přívodním potrubí
Dimenzovaná pfiebytková teplota topného
média ϑJH,Ausl je urãena místností
s nejvût‰ím tepeln˘m hmotnostním
prÛtokem. Tím je také urãena teplota
v pfiívodním potrubí celého zafiízení
podlahového topení, která pak smí b˘t pfii
σ
≤5
∆ϑH
max ∆ϑAusl ≤ ∆ϑJH,Ausl +

.
q Fb = αges ⋅ ϑü

nebo pfii

pfiiãemÏ pro ϑü platí:

σ
>5
∆ϑH

ϑü= ϑFb - ϑi
∆ϑVAusl = ∆ϑHAusl +

σ
2

σ
σ2
+
2
12 ∆ϑHAusl

Pfiitom dimenzovaná teplota v pfiívodním
potrubí ϑv vypl˘vá z dimenzované
pfiebytkové teploty v pfiívodním potrubí
∆ϑVAusl + normované vnitfiní teploty ϑi.
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1.2 Výpočet tlakové ztráty
V˘poãet tlakové ztráty slouÏí k dimenzování
velikosti cirkulaãního ãerpadla.
.
Pfiitom je v závislosti na 12 Q HK a cílovém
teplotním spádu mezi pfiívodním a vratn˘m
potrubím dle následující rovnice
vypoãten
.
nutn˘ hmotnostní prÛtok (m ) (prÛtokové
mnoÏství otopné vody):
.
.
AF ⋅ q
mH =
σ ⋅ cw

(

1+

Ro
ϑi - ϑu
+ .
q ⋅ Ru
Ru

1.2.1
Příklad výpočtu
.
Q. ot
= 1133 W
Q. u
=
170 W
Q. A,HR =
70 W
Q A,d
=
0W
.
Q HK
σ

)

.
m HK =

m2K
W

mHK
mHK

=
=

1373 W
10 K
.
Q HK . 0,86HK/(ϑv − ϑR)

pfiiãemÏ
Ro =

1
Sü
1
+ Rλ,B +
s
= 0,093
α
α
λü

R = Rλ,Dä + Rλ,Decke + Rλ,Putz + Rα,Decke
u

s Rα,Decke = 0,170

m2K
W

specifická tepelná kapacita otopné vody
cw je pfiitom dosazena v hodnotû
1,163 Wh/kgK.
.
Ve v˘poãtu tlakové ztráty musí b˘t za Q
dosazen celkov˘ nutn˘ tepeln˘ v˘kon, kter˘
musí b˘t celkem pfiiveden do topného
okruhu, aby mohly b˘t pokryty
. ve‰keré
vydávané tepelné v˘kony (Q HK ve W):
Tepeln˘ v˘kon otopného registru
smûrem
nahoru::
.
Q o,t ve W
+

tepeln˘ v˘kon otopného registru
smûrem
dolÛ:
.
Q u ve W

+

tepeln˘ v˘kon pfiipojovacích potrubí
otopného
registru:
.
Q A,HR ve W

–

tepeln˘ v˘kon procházejících
pfiipojovacích
potrubí:
.
Q A,d ve W

=

celkov˘
pfiívod tepla topného okruhu:
.
Q HK ve W

Celkové mnoÏství tepla, které je nutno pro
topn˘ okruh pfiivést je ovlivnûno nebo
dokonce omezeno následujícími faktory:
1) dle normy maximálnû povolená
povrchová teplota
2) pouÏitá podlahová krytina (odpor
kladen˘ vedení tepla)
max.Rλ,B = 0,15 m2K/W
3) maximální dosaÏitelná teplota
v pfiívodním potrubí zdroje tepla
(napfi. u tepelného ãerpadla)
4) maximální pfiijatelná tlaková ztráta
s ohledem na cirkulaãní ãerpadlo
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=
=

118 l/h
0,033 l/s

Odpor tfiením v potrubí pfii zadaném
hmotnostním prÛtoku 0,033 l/s ãiní:
R = 0,9 mbar/m.
Pfii celkové délce topného okruhu
95 m dochází k následující tlakové ztrátû:
∆PRohr = IHK . R
∆PRohr = 0,9 mbar/m* 95 m
= 85,5 mbar
Celková tlaková ztráta topného okruhu by
nemûla pfiekraãovat 300 mbar.
Dále nesmí b˘t libovolnû vysoká rychlost
vody v trubce (hlukové problémy).
Jako smûrné hodnoty zde platí:
Bytová v˘stavba: V = 0,5 m/s
PrÛmyslové stavby: V = 0,7 m/s

1.3 Vyrovnání tlakové ztráty
ProtoÏe jednotlivé topné okruhy mohou
navzájem vykazovat rÛznû vysoké celkové
tlakové ztráty, musí b˘t za úãelem dosaÏení
rovnomûrného rozdûlení mnoÏství vody
provedeno vyrovnání tlaku. Vyrovnání
probíhá pomocí jemn˘ch regulaãních
ventilÛ.
Pfii v˘poãtu tlakové ztráty je zji‰tûno
pfiedbûÏné nastavení ventilÛ, které pak
vyrovnávají tlakové rozdíly topn˘ch okruhÛ.
Pomocí diagramu (obr. 1.4 nebo 1.6) jsou
zji‰tûny hodnoty pfiedbûÏného nastavení
jemn˘ch regulaãních ventilÛ rozdûlovaãe
topného okruhu.
Příklad 1:
Nejménû v˘hodn˘ topn˘ okruh vykazuje
následující celkovou tlakovou ztrátu:
∆pges = ∆pmax = 150 mbar
K regulaci urãen˘ topn˘ okruh má
následující celkovou tlakovou ztrátu:
∆p
. ges = 110 mbar pfii objemovém prÛtoku
V
= 100 l/h
Tlaková diference mezi obûma topn˘mi
okruhy, kterou je nutno pfii‰krtit, ãiní:
∆pdr = ∆pmax − ∆pges
∆pdr = 150 mbar - 110 mbar
∆pdr = 40 mbar = 4000 Pa
Na obrázku 1.4 nebo 1.6 pak vypl˘vá pfii
∆pd = 40 mbar a objemovém prÛtoku
V = 100 l/h hodnota nastavení pro k regulaci urãen˘ topn˘ okruh.

Příklad výpočtu: půdorys s plánem pokládky

obývací pokoj

koupelna

chodba

šatna

PŘÍKLAD DIMENZOVÁNÍ
Podlahové krytiny:

jméno

Tel. ã.

podepsal
pfiezkou‰el

M
1 : 50

REHAU-RFBH s RAUFIX-li‰tou
a RAUTHERM S 17 x 2,0 mm

v˘r. ã.
V˘kres ã.

A4

CAD

Ob˘vací pokoj, ‰atna: koberec
Koupelna, chodba: dlaÏdice

Datum

PLÁN POKLÁDKY
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1.4 Projektování a dimenzování pomocí
výpočetních formulářů
V˘poãetní formuláfie (VF) jsou rozdûleny
do 4 ãástí:
VF 1:
Evidence dat o projektu a zji‰tûní potfieby
materiálu ãistû v závislosti na plo‰e.
VF 2a:
V˘poãet v˘hfievn˘ch ploch projektu
a zji‰tûní potfieby materiálu pro regulátory
jednotliv˘ch místností RAUMATIC M.
VF 2b:
V˘poãet v˘hfievn˘ch ploch projektu
a zji‰tûní potfieby materiálu v závislosti
na plánovan˘ch pokládacích rozteãích.
VF 3:
V˘poãet tlakové ztráty a dimenzování
cirkulaãního ãerpadla.
Výpočetní formulář 1:
Evidence dat o projektu
Data místností
1. Č. podlaží
Zde bude zapsáno ãíslo podlaÏí, které
je uvedeno v projektu nebo ve v˘poãtu
potfieby tepla.
2. Č. místnosti
Zde bude zapsáno ãíslo místnosti, které
je uvedeno v projektu nebo které je známo
z v˘poãtu potfieby tepla.
3. Označení místnosti
Také zde bude pfievzato jiÏ existující
oznaãení, nebo je-li tfieba zadáno
pfiídavné oznaãení.
4. Plocha místnosti AR
PakliÏe je k dispozici, mûla by zde b˘t
zapsána plocha místnosti, která je jiÏ
uvedena v projektu stavby. U pravoúhl˘ch
místností je moÏno zapsat násobek délky
a ‰ífiky místnosti, nebo je-li nutné rozdûlení
místnosti na dílãí plochy, velikost dílãích
ploch.

Struktura izolační vrstvy
5. proti
Zde bude zapsáno odpovídající písmeno
pro místnost nebo stav pod sledovanou
místností (napfi. sklep, zemina, venkovní
vzduch). K tomu viz poznámka 1 dole na
v˘poãetním formuláfii 1).

Pro v˘poãet místnosti platí pfii v˘poãtu
potfieby tepla hodnoty teploty v místnosti,
teploty zeminy nebo venkovního vzduchu
které byly základem v˘poãtu potfieby
tepla, vztaÏené na právû vypoãítávanou
místnost.
Vrstva pro rozložení zátěže

6./7. Zkratky REHAU
Následuje zapsání plochy na kterou bude
poloÏena izolace, ve vût‰inû pfiípadÛ tedy
plochy místnosti. K tomu jsou k dispozici
dva sloupce.
Jsou-li v rámci jednoho projektu, nebo ve
zpracovávaném podlaÏí (u rÛzn˘ch podlaÏí
pouÏívejte pro kaÏdé podlaÏí zvlá‰tní
formuláfi!) plánovány více neÏ dvû rÛzné
struktury izolaãních vrstev, mÛÏe b˘t jeden
sloupec pfii pouÏití drobnûj‰ího písma
slouÏit pro dva druhy izolaãního materiálu,
nebo je v pfiípadû potfieby moÏno pouÏít
nûkter˘ nepouÏit˘ sloupec na této stránce.
Zkratky pouÏit˘ch izolací budou zapsány
do hlaviãky sloupcÛ, nepouÏité druhy
izolací mohou b˘t ‰krtnuty. Klíã
ke stanovení materiálu
(z kter˘ch izolaãních desek se skládá
jednotlivá struktura izolace?) odpovídá
údajÛm oddílu A v TI.

11. Druh
Je nutno pouÏít vrstvu pro rozloÏení
zátûÏe, napfi. cementovou
nebo anhydritovou mazaninu
(tekutou mazaninu).
Standard ZE20 (DIN 18560)

8. Tloušťka dD
Zápis tlou‰Èky pouÏité systémové izolace
dle TI.

14. Druh
BliÏ‰í nezkrácené oznaãení podlahové
krytiny, napfi. koberec, dlaÏdice, parkety
nebo pod.

9. Odpor kladený vedení tepla
V tomto sloupci je moÏno dosadit odpor
kladen˘ vedení tepla RWD (m2 K/W)
zvolen˘ch systémov˘ch izolací dle TI.
10. Teplota pod spodní deskou υu
Do tohoto sloupce se zapisuje teplota υu
ze spod sousedících místností, zeminy
nebo venkovního vzduchu.
V praxi se tepeln˘ proud vytápûné
podlahy smûrem dolÛ rozli‰uje na:
1) místnosti se stejn˘m vyuÏitím
2) místnosti s nestejn˘m vyuÏitím
3) nevytápûné místnosti
4) zeminu
5) venkovní vzduch

12. Tloušťka dL
Zde je moÏno zapsat tlou‰Èku pouÏité
vrstvy (vrstev) pro rozdûlení zátûÏe.
Zohlednit minimální pfiekrytí dle
DIN 18560.
13. Součinitel tepelné vodivosti ΛL
U speciálních mazanin s jin˘m souãinitelem
tepelné vodivosti neÏ λL= 1,2 W/mK
by zde mûla b˘t zapsána reálná hodnota
pro λL (za úãelem pfiepoãtu pfiedávání
tepla).
Podlahová krytina

15. Tloušťka dB
Tlou‰Èka podlahové krytiny dle údajÛ
v˘robce.
16. Odpor kladený vedení tepla
Zde je pro dimenzování podlahového
topení pro místnosti pobytu dle EN 1264
poãítáno s jednotnou podlahovou krytinou
s hodnotou 0,10 m2 K/W. Pro koupelny
bude RλB = 0 m2 K/W. Pfiitom je tfieba
zvlá‰È dojednat místnosti s vût‰ími odpory
kladen˘mi vedení tepla, do max.
RλB = 0,15 m2 K/W.
Výška
17. Celková konstrukční výška
Tento sloupec obsahuje souãet tlou‰Èky
izolaãní vrstvy, vrstvy pro rozdûlení zátûÏe
a tlou‰Èky podlahové krytiny:
dges = dD + dL + dB
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Příklad dimenzování
Stavebník / projekt:.................................................................................................
Referent: ..................................................................................................................

Trubkové
podlahové vytápění Tel.: .......................................................................Datum: ......................................

1
4
List. č. ________v.
______

Výpočetní formulář 1: Evidence dat projektu
x RF ■ Tacker ■ NP vario
■ RM ■
Projekt pro:
1

2

3

4

5

Data místnosti
âíslo
âíslo
podlaÏí místnosti

6

7

8

9

10

Struktura izolaãní vrstvy

Oznaãení
místnosti

plocha
místnosti

proti

Zkratky
REHAU
5)
Typ
D 1/2/3/4

Tlou‰Èka

odpor
kladen˘
vedení
tepla

11

Teplota
pod
spodní
deskou

3)

Stavebník / projekt
–

Jméno

AR

Druh

13

14

Standard
67

Standard
1,20

15

16

Podlah.krytina

Tlou‰Èka Souãinit.
tepelné
vodivosti

Standard

Druh

Tlou‰Èka

17

V˘‰ka
Odpor Celková
kladen˘ konvedení strukãní
tepla
v˘‰ka

ZE20

2
D _____
D _____

–

12

Vrstva pro rozdûl. zátûÏe

1)

TI 2)

TI

TI

TI

Stavebník

Stavebník

4)

v˘robce

–

–

–

dD

RWD

ϑλu

Jméno

dL

λL

m2

v˘robce

8+12+15

Jméno

dB

RλB

dges

–

–

–

m2

–

m2

mm

m2 K/W

°C

–

mm

W/mK

–

mm

m2 K/W

mm

1

1

ob˘vací pokoj

31,7

W

31,7

50

1,25

15

ZE 20

67

1,2

koberec

8

0,100

125

2

‰atna

3,3

W

3,3

50

1,25

15

ZE 20

67

1,2

koberec

8

0,100

125

3

chodba

4,6

W

4,6

50

1,25

15

ZE 20

67

1,2

dlaÏdice

10

0,020

127

4

koupelna

4,8

W

4,8

50

1,25

15

ZE 20

67

1,2

dlaÏdice

10

0,020

127

∑

44,4

∑

44,4

Zjištění potřeby materiálu díl 1

1) B = byt
S = sklep
Z = zemina
V = venkovní vzduch
2) TI = Technické
informace Trubkové
podlahové vytápění
REHAU
3) Používat oddělené
sloupce pro různé
typy (stanovení
spotřeby materiálu)
4) Zohlednit minimální
tloušťku
5) Zkratky dle TI
Nehodící se škrtněte
6) Viz TI, tabulka
o konstrukcích

Pokyny pro pfiifiazení
(typy izolace (D)
a pfiíslu‰né izolaãní
desky),
najdete v TI 2).

x1

=

m2

systémová deska vario s PST 17/15

x1

=

m2

systémová deska vario

x 0,05

=

kg

umûlohmotná vlákna pro minimální konstrukãní v˘‰ky

x 0,69

=

kg

plastifikátor Mini pro minimální konstrukãní v˘‰ky

x1

=

m2

systémová deska TACKER, typ ______________

x1

=

m

systémová deska TACKER, typ ______________

x1

=

m2

PSTK 22/20 mm

PSTK 32/30 mm

x1

=

m

PSTK 94/92 mm

PSTK 102/100 mm

m2

x1

=

m2

PUR 45 mm

PUR 55 mm

m2

x1

=

m

PUR 70 mm

PS 20 SE 20 mm

x

=

m

x 1,1

=

48,8

m

x 1,1

=

48,8

m

okrajová izolaãní páska

x 0,035

=

1,554

kg

plastifikátor na cm x

2

2

2

2

44,4

44,4

m2

m2

lepící páska
krycí fólie PE 0,2 mm (pouze pro RM a RF)
→ze Sl. 12 v cm
d

L

= 10,4
____ kg celkem
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Výpočetní formulář 2a:
Projektový výpočet výhřevných ploch
Potřeba tepla
18. Č. místnosti
Jako sloupec 2
19. Teplota v místnosti υi
Zde budou zapsány normované vnitfiní
teploty, na jejichÏ základû byla vypoãtena
potfieba tepla, nebo dle dohody, také
teploty odli‰né, napfi. pfii omezeném
vytápûní. Pro tyto teploty v‰ak musí b˘t
známa odpovídající potfieba tepla, která
je pak podkladem pro dal‰í dimenzování.
20. K pokládce určená plocha místnosti
K pokládce urãená plocha místnosti
vypl˘vá z rozmûrÛ místnosti po odeãtení
rozmûrÛ procházejících potrubí z jin˘ch
místností. Zde musí b˘t (podle plánované
pokládací rozteãe VA) zohlednûno
minimálnû 5 cm na potrubí.
Také plánované pevné vestavby (skfiínû,
atd.), sanitární zafiízení (na podlaze stojící
WC, vana, sprcha) a schody v místnostech
mohou vést k tomu, Ïe je k pokládce
urãen˘ rozmûr men‰í neÏ vlastní rozmûr
místnosti.
.
21. Normovaná potřeba tepla Q N
Platí potfieba tepla dle DIN 4701.

.
25. Nutné specifické využití q o
Tato hodnota tvofií základ dal‰ího plánování,
vypl˘vá
z pomûru oãi‰tûné potfieby tepla
.
Qber k pro pokládku urãené plo‰e Ab:
.
.
Q
q o = ber
Ab
Tepelně technická data
.
26. Skutečné specifické využití q o,t
Skuteãné specifické vyuÏití musí odpovídat
nutnému, specifickému vyuÏití (sl. 25),
bude-li místnost vybavena jedním nebo
více stejnû velk˘mi topn˘mi okruhy.
VyuÏití je moÏno vyhledat v tabulkách
nebo diagramech vyuÏití.
U místností s okrajov˘mi zónami
a plochami pobytu vycházejí pro okrajovou
plochu (vy‰‰í povrchová teplota) vût‰í
specifická vyuÏití neÏ pro plochu pobytu.
Tak dochází k odpovídajícímu rozdûlení
potfieby tepla.
27. Teplota podlahy υFb
Zji‰tûní teploty podlahy je provádûno
pomocí diagramu vyuÏití. Na stejné .
v˘‰ce nutného, specifického vyuÏití q o
(sloupec 25) lze nejprve na pravé stranû
diagramu odeãíst pfiebytkovou teplotu
podlahy (υFb – υi) v místnostech.
Pro υFb pak platí:
υFb = (υFb – υi) + υi

22. Tepelný průtok
procházející
.
podlahou Q Fb
Tepelná ztráta podlahy v souladu
s v˘poãty dle DIN 4701.
.
23. Využitelný výkon cizího tepla QF
U existujících pfiídavn˘ch zdrojÛ tepla,
jako je napfi. horkovzdu‰n˘ ventilátor,
radiátory nebo pod., mÛÏe b˘t pro pfiíslu‰né místnosti zapsán odpovídající tepeln˘
v˘kon. Tím klesne v˘kon kter˘ musí b˘t
dosaÏen podlahov˘m topením.
.
24. Očištěná potřeba tepla Q ber
ProtoÏe je u podlahového topení moÏno
od normované potfieby tepla QN
odeãíst tepelnou ztrátu podlahou
a vyuÏiteln˘ cizí tepeln˘ v˘kon,
vznikne následující rovnice:
.
.
.
.
Q ber = Q N − Q Fb − QF
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28. - 29. Nutná teplot v přívodním
potrubí υv
Nutná průměrná teplota
otopné vody υHm
Je tfieba dbát na to, Ïe mÛÏe b˘t pofiadí
zpracování tûchto dvou sloupcÛ
v závislosti na zadání projektu rÛzné.
Napfiíklad je disponovatelná maximální
teplota na pfiívodu pfii provozu tepeln˘ch
ãerpadel omezená (relativnû nízká).
Je moÏno ji zapsat jako základ
do sloupce 28 a nutnou prÛmûrnou teplotu
otopné vody (sloupec 29) pfiizpÛsobit tak
(pokládací rozteãe), aby byl otopn˘ v˘kon
pro posuzovanou místnost dostaãující.
Tak je jiÏ pfiedem vylouãeno, Ïe bude pfii
v˘poãtu dosaÏeno vy‰‰ích teplot
na pfiívodu, neÏ mÛÏe tepelné ãerpadlo
(hospodárnû) vyprodukovat. Neexistuje-li
zde v‰ak Ïádné omezení, zaãíná v˘poãet
zji‰tûním nutné prÛmûrné teploty otopné
vody jednotliv˘ch topn˘ch okruhÛ.
Stanovení je dáno pro místnost nutn˘m
specifick˘m otopn˘m v˘konem v závislosti
na zvolené podlahové krytinû a rozteãi
pokládky.

30. Teplotní spád σ
Teplotní spád mezi pfiívodním a vratn˘m
potrubím je dle DIN EN 1264 stanoven pro
nejménû v˘hodnou místnost hodnotou
σ ≤ 5K. Teplotní spád ostatních místností,
které jsou provozovány se stejnou
dimenzovanou teplotou v pfiívodním potrubí,
jsou k v˘poãtu proudu topného média je-li
σ
≤ 0,5
∆υH
vypoãten dle následující rovnice:
σ
2

= ∆υVAusi − ∆υHj

pfiiãemÏ ∆υHj je k urãité hustotû tepeln˘ch
proudÛ pfiíslu‰ná pfiebytková teplota
topného média, kterou je moÏno zjistit
z diagramu.
Pfii

σi
∆υH

> 0,5 platí:

σi = 3 ⋅ ∆υHj

[

1+

]

4 (∆υVAusi − ∆υHj )
−1
3 ⋅ ∆υHj

31. - 32. Plocha pokládky, okrajová zóna /
plocha pobytu
Zde mohou b˘t zapsány plánované,
disponovatelné celkové plochy
pro okrajové zóny / plochy pobytu.
Pfiesné rozdûlení topn˘ch okruhÛ
v závislosti na max. pfiípustném
objemovém prÛtoku nebo na nûm závislé
max. odÛvodnitelné tlakové ztrátû
(30 000 Pa v bytové v˘stavbû)
bude zapsáno do sloupcÛ 34. – 39.

příklad dimenzování
Stavebník / projekt:.................................................................................................
Referent: ..................................................................................................................

Trubkové
podlahové vytápění Tel.: .......................................................................Datum: ......................................

2
4
List. č. ________v.
______

Výpočetní formulář 2a: Výpočet otopné plochy projektu

x RF ■ Tacker
■ RM ■

Projekt pro:
18

19

20

21

22

23

Max. teplota v přívodním potrubí ϑ

■ NP vario

24

25

v max

26

27

Potřeba tepla
ãíslo
teplota poklá- normovaná tepeln˘
dací
potfieba
místnosti
v
prÛtok
místnosti plocha
tepla
podlahou
místnosti

28

29

30

= ___°C
38

31

32

Tepelně technická data

vyuÏiteln˘
cizí
teplen˘
v˘kon

oãi‰tûná
potfieba
tepla

nutné
specifické
vyuÏití

skuteãné
vyuÏití

teplota
podlahy

nutná
teplota
v
pfiívodním
potrubí
ratur

nutná
prÛmûrná
teplota
otopné
vody

teplotní
spád

RZ
VF
v˘poãet potfieby tepla

1

stavebník

(21-22-23) Sl. (24:20)

plocha
pokládky

okrajová
zóna

plocha
pobytu

RZ

VF

Sl.(28-29)x2 projekt st.:(∆p dodrÏet )1)

TI: tabulky, diagramy

max

–

ϑi

Ab

QN

QFb

QF

Qber

qo

qot

ϑFb

ϑv

ϑHm

σ

ARZ

AVF

–

°C

m2

W

W

W

W

W/m2

W/m2

°C

°C

°C

K

m2

m2

1

20

30,0

1378

0

-

1378

45,9

52

24,7

38

34

8

6,0

46

24,1

38

35

6

10,0

45

24,1

38

34,4

7

14,0

2

15

3,3

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

20

4,6

126

0

-

126

27,4

27,4

22,4

38

28

20

4,6

4

24

3,1

331

0

-

331

106,8

65

30,0

38

35,5

5

3,1

41,0

1835

ϑv

38

1

max.

-

37,7

▲

1835

-

RAUMATIC M
Regulace jednotlivých místností

Zjištění potřeby materiálu díl 2a

V souvislosti s v˘bûrem a sestavením komponentÛ viz TI.

Pfii vybavení místnosti nûkolika otopn˘mi registry
je zpravidla dostaãující jeden pokojov˘ termostat
na místnost, pfiíp. prostorovou zónu. U velk˘ch
místností je také moÏno naplánovat nûkolik pokojov˘ch termostatÛ na jednu místnost (vytváfiení
prostorov˘ch zón).

2

ks.

REHAU systémov˘ sokl

2

ks.

REHAU regulátor teploty v místnosti

4

ks.

REHAU servopohon

1

ks.

REHAU regulaãní rozdûlovaã

1

ks.

REHAU ãasov˘ modul

1

ks.

REHAU v˘konov˘ modul ãerpadla

1) Ke stanovení velikosti
topn˘ch registrÛ
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Výpočetní formulář 2b:
Výpočet výhřevných ploch projektu
33. Č. topného okruhu
â. topného okruhu nemusí b˘t shodné
s ãíslem místnosti, neboÈ se jedna
místnost mÛÏe skládat ze dvou nebo více
topn˘ch okruhÛ. âíslování topn˘ch okruhÛ
v plánu pokládky probíhá smûrem
od rozdûlovaãe ve smûru hodinov˘ch
ruãiãek, nebo proti nûmu a je odsud
pfievzato do v˘poãetního formuláfie.
34. - 39. Plocha otopných registrů AHR
Zde je nutno zapsat plochy otopn˘ch
registrÛ v jednotliv˘ch místnostech.
Zohlednûte laskavû následující: ProtoÏe
jsou z tûchto sloupcÛ zji‰Èována mnoÏství
materiálu, musí b˘t kaÏdá plocha otopného
registru do tohoto sloupce zapsána
s plánovanou pokládací rozteãí. KaÏd˘
otopn˘ registr obdrÏí vlastní fiádek, protoÏe
je v závislosti na plo‰e otopn˘ch registrÛ
zji‰Èováno skuteãné vyuÏití (sloupec 41)
oddûlenû pro kaÏd˘ otopn˘ registr.
40. Počet otopných registrů
Do tohoto sloupce bude zapsán poãet
otopn˘ch registrÛ v kaÏdé místnosti.
Tento údaj je nutn˘ pro zji‰Èování materiálu,
aby mohl b˘t zji‰tûn poãet topn˘ch okruhÛ
na rozdûlovaã.
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.
41. Skutečné specifické využití q o,t
Skuteãné specifické vyuÏití musí odpovídat nutnému specifickému vyuÏití
(sloupec 25), pokud je místnost vybavena
jedním nebo nûkolika stejnû velk˘mi
topn˘mi okruhy.
Viz také sloupec 26.
42. Skutečné celkové využití
Sloupec 42 je souãin skuteãného
specifického vyuÏití a plochy otopného
registru:
.
.
Q o,t = q o,t × AHR
Ten musí v normálním pfiípadû souhlasit
s oãi‰tûnou potfiebou tepla, nebo ji
pfiekraãovat.
Délky trubek
43. Připojovací potrubí/otopný
registr IA,HR
Zde je nutno zapsat z instalaãního plánu
pro kaÏd˘ topn˘ okruh celkovou délku
pfiipojovacího potrubí (pfiívodní a vratné)
od rozdûlovaãe, na kterém je topn˘ okruh
napojen, aÏ k vlastnímu otopnému
registru.
44. Délka trubek procházejících
připojovacích potrubí IA,d
Z plánu pokládky zde bude pro kaÏdou
místnost zapsána celková délka
pfiipojovacích potrubí
(pfiívodních + vratn˘ch), která vedou
k jin˘m otopn˘m registrÛm ve stejné
místnosti, nebo v místnostech jin˘ch.
Je tfieba dbát na to, aby byla procházející
pfiipojovací potrubí, která vedou k jin˘m
otopn˘m registrÛm, vzata v úvahu u právû
plánovan˘ch ploch otopn˘ch registrÛ. To
zn., Ïe ne v‰echna procházející pfiipojovací
potrubí v místnostmi s nûkolika otopn˘mi
registry jsou pfiifiazena k jednomu
otopnému registru místnosti. V jednotlivém
pfiípadû v‰ak záleÏí na plánovaném vedení
potrubí, kter˘m otopn˘m registrÛm budou
procházející potrubí pfiifiazena.

45. Délky trubek otopných registrů IHR
Zde bude zapsán souãin IHR z pfiíslu‰n˘ch
ploch otopn˘ch registrÛ AHR a praktické
potfieby trubek (mnoÏství trubek na m2) IR*
(sloupce 34-39 v˘poãetního formuláfie):
IHR = AHR × IR
46. Celková délka trubek topného
okruhu IHK
Tato délka se vypoãte z :
IHR = IHR + IA,HR − IAd
.
47. Zbytkový topný výkon Q R
Zde je moÏno podchytit pfiebytek nebo
nedostatek.
Pfiebytek:
Skuteãné vyuÏití je vût‰í neÏ oãi‰tûná
potfieba tepla.
Nedostatek:
Skuteãné vyuÏití je men‰í neÏ potfieba
tepla; je nutno naplánovat pfiídavné
otopné plochy (zohlednûní ve sloupci 23).

příklad dimenzování
Stavebník / projekt:.................................................................................................
Referent: ..................................................................................................................

Trubkové
podlahové vytápění Tel.: .......................................................................Datum: ......................................

3
4
List. č. ________v.
______

Výpočetní formulář 2b: Výpočet otopné plochy projektu
■ RM ■
x RF ■ Tacker

Projekt pro:
33

34

35

36

37

38

■ NP vario
39

40

41

otopný registr

RM, RF, TP

5

10

15

20

30

-

VA v cm

plocha otopného registru AHR

NP

7,5

1,5

22,5

30

-

-

NP vario

5

10

15

20

30

-

potfieba trubek
m/m2

ã. topného okruhu

RM, RF, TP

20,00

10,00

6,67

5,00

3,33

-

NP

13,33

6,67

4,44

3,33

-

-

NP vario

20,00

10,00

6,67

5,00

3,33

-

zohlednit max. tlakové ztráty na topn˘ okruh

1a

m2

m2

m2

m2

m2

6

1b

10

1c

14

-

-

-

-

-

3

4,6

4

3,1

9,1

VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA

5
7,5
10
15
20
25
30

24

4,6

pfiípojná
potrubí

Pokračování dílu 2a

Zjištění potřeby materiálu, díl 2b

45

46

otopn˘
registr

procházející

47
zbytek

topn˘
okruh

zbytkov˘
topn˘
v˘kon

celková délka

+=
nedostatek
–=
pfiebytek

RZ
VF

RZ
VF

RZ
VF

RZ
VF

RZ
VF

TI diagram sl. 41 ⋅ AHR projekt stavby projekt stavby

RZ
VF

RZ
VF

AHR • IR

Sp. 45+43-44

Sp. 24-42

nHR

qo, t

Qo,t

IA, HR

IA, d

IHR

IHK

QR

–

W/m2

W

m

m

m

m

W

1

52,0

312

13

-

60

73

-

1

46,0

460

7

-

50

57

-

1

45,0

630

6

8

70

68

-

-

bez trubkového podlahového topení
-

27,4

126

-

23

15

-

kein HK

1

65,0

201

5

-

31

36

+130

4

31

x1

=

x1

=

x1

=

x1

=

4,6

234

1

,
∑

44

délky trubek

otopn˘
registr

9,1
24

43

poãet skuteãné skuteãné
otopn˘ch speci- celkové registrÛ
fické
vyuÏití
vyuÏití

sl.34 aÏ 39

AHR
m2

42

využití

234

m

topná trubka RAUTITAN flex ________ mm

m

topná trubka RAUTHERM S 14 x 1,5 mm

m

topná trubka RAUTHERM S 17 x 2,0 mm

m

topná trubka RAUTHERM S 20 x 2,0 mm

ks.

4
rozdûlovaã topného okruhu se ______
okruhy

ks.

rozdûlovaã topného okruhu se ______ okruhy

37,7
x2

=

ks.

pfiíchytka TACKER

x2

=

ks.

klip

x1

=

m

li‰ta RAUFIX pro trubku 14

x1

=

38

m

li‰ta RAUFIX RF pro trubky 14/17/20

x2

=

76

ks.

pfiíchytka pro li‰tu RAUFIX

x 0,5

=

ks.

nosná rohoÏ RM 100

x2

=

ks.

spojka nosné rohoÏe
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Výpočetní formulář 3:
Výpočet tlakové ztráty projektu
48. Č. místnosti
Jako sloupec 2.
49. Označení místnosti
Jako sloupec 3.
50. Č. rozdělovače
Zde bude zapsáno ãíslo rozdûlovaãe na
kter˘ má b˘t otopn˘ registr napojen.

51. Č. topného okruhu
â. topného okruhu nemusí b˘t shodné
s ãíslem místnosti, neboÈ se jedna místnost
bûÏnû mÛÏe skládat ze dvou, nebo i více
topn˘ch okruhÛ. âíslování topn˘ch okruhÛ
v plánu pokládky probíhá od rozdûlovaãe
topného okruhu ve smûru hodinov˘ch
ruãiãek nebo proti nûmu a bude odsud
pfievzato do v˘poãetního formuláfie.
52. Tepelný výkon otopného
registru
.
směrem nahoru Q o,t
Jako sloupec 42.

56. Tepelný výkon procházejících
.
připojovacích potrubí Q d
Stejnû jako ve sloupci 55 lze tepeln˘ v˘kon
pfiipojovacích potrubí procházejících
místností k otopn˘m registrÛm jin˘ch
místností získat z délky trubek. O tuto sumu
se sníÏí nutn˘ topn˘ v˘kon otopn˘ch
registrÛ v pfiíslu‰né místnosti
(viz také sloupec 57):
.
Q d = 10 W/m x IA,d
57. Celkový. tepelný výkon na topný
okruh Q HK
Ten se vypoãte následovnû:
.
.
.
.
.
Q HK = Q o,t + Q u + Q A - Q d
Úplnû dole bude zapsán celkov˘ tepeln˘
v˘kon REHAU trubkového podlahového
topení.
.
.
Q HK, ges = souãet v‰ech Q HK
58. Teplotní spád σ
Jako sloupec 30.
Hydraulická data

53. Tepelný výkon. otopného registru
směrem dolů Q u,t
Tepelnému v˘konu smûrem dolÛ, tedy
podlahou, není moÏno pouÏitím jakékoliv
izolace zcela zamezit, ãiní prÛmûrnû 15%
tepla, které je pfiedáváno smûrem nahoru.

.
59. Skutečný objemový průtok V t
K pfienosu zji‰tûného tepelného v˘konu
otopného registru (sloupec 57) potfiebn˘
objemov˘ prÛtok otopné vody mÛÏe b˘t
vypoãten dle vzorce:

.
.
Q u = 0,15 × Q o,t

.
.
V. t = [(0,86 × Q HK): σ] : 3600
V. t v l/s
Q HK ve W

.
Je-li ke zji‰tûní Q u pouÏíváno diagramÛ
nebo tabulek, pak jsou zde zapsány
odpovídající hodnoty.
54 Délka připojovacích potrubí až
k otopnému registru IA,HR
Jako sloupec 43.
55. Tepelný výkon připojovacích
.
potrubí/otopného registru Q A, HR
Zde bude zohlednûn tepeln˘ v˘kon
pfiipojovacích potrubí (pfiívodních
a vratn˘ch) hodnoceného otopného
registru od rozdûlovaãe aÏ k vlastní plo‰e
topného okruhu.
Tuto hodnotu lze získat z délky
pfiipojovacího potrubí (sloupec 43),
za základ slouÏí prÛmûrn˘ tepeln˘ v˘kon
10 WattÛ na metr trubky:
.
Q A = 10 W/m × IA,HR
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Seãtením tûchto hodnot dostaneme
objemov˘ prÛtok otopné vody kter˘ je
nutno cirkulaãním ãerpadlem zafiízení
pfiepravit (viz sloupec 59, dole).
60. Hodnota R / otopná trubka
RAUTHERM S
Zde bude zapsán odpor tfiení v trubce RR
trubkového podlahového topení v mbar/m.
Zji‰tûní je provádûno pomocí diagramu
tlakové ztráty.
61. Celková tlaková ztráta otopné trubky
RAUTHERM S ∆pr
Vynásobením celkovou délkou topného
okruhu (sl. 46) budou vypoãteny celkové
tlakové ztráty jednotliv˘ch topn˘ch okruhÛ:
∆pr = Rr × IHK

62. Tlaková ztráta na ventilu vratného
potrubí ∆pRV
Tlaková ztráta bude zji‰tûna dle
objemového prÛtoku pfiíslu‰ného topného
okruhu pomocí „diagramu tlakové ztráty
pro ventily vratného potrubí" a zde zapsána.
63. Celková tlaková ztráta / základní
hodnota pro vyrovnání ∆pges
Zde budou zapsány celkové tlakové ztráty
topn˘ch okruhÛ.
Topn˘ okruh s nejvût‰í tlakovou ztrátou
bude slouÏit jako základní hodnota pro
dimenzování ãerpadla (sloupec 63, dole)
a pfiedbûÏné nastavení ventilÛ na
rozdûlovaãi topného okruhu
(sloupec 64, 65).
∆pges.v = ∆pR +∆p
K této hodnotû musí b˘t je‰tû pfiipoãteny
tlakové ztráty napfi. zdrojÛ tepla, armatur,
vyrovnávacích ventilÛ a spojovacích
potrubí.
64. Tlaková ztráta ke škrcení ∆pdr
KaÏdému topnému okruhu je nutno pfiivést
pfiesnû to mnoÏství otopné vody, které je
zapotfiebí k pfiedání nutného mnoÏství
tepla, pfii pfiedepsaném teplotním spádu.
Topné okruhy je proto nutno pfiedbûÏn˘m
nastavením jemn˘ch regulaãních ventilÛ
sladit tak, aby se v kaÏdém okruhu
vytvofiila stejná tlaková ztráta. K tomu je
jako základní hodnota pouÏita ve sloupci
63 zji‰tûná nejvût‰í tlaková ztráta.
Pro ostatní topné okruhy ve vztahu
k maximální tlakové ztrátû zb˘vající
tlakovou ztrátu ∆pdr je nutno zapsat do
tohoto sloupce a pfii‰krtit na jemném
regulaãním ventilu.
∆pdr = ∆pmax, ges ∆pges
65. Předběžné nastavení ventilů na
rozdělovači topného okruhu
Na základû tlakového rozdílu ∆pdr
je v diagramu dimenzování „jemného
regulaãního ventilu" v závislosti
.
pfiíslu‰ného prÛtokového mnoÏství Vt
(sloupec 59) zji‰tûn potfiebn˘ poãet otáãek
ventilÛ.
Pro HKV-D je pfiedbûÏné nastavení
provedeno pfies vypoãten˘ objemov˘
proud na ventilu vratného potrubí.

příklad dimenzování
Stavebník / projekt:.................................................................................................
Referent: ..................................................................................................................

Trubkové
podlahové vytápění Tel.: .......................................................................Datum: ......................................

4
4
List. č. ________v.
______

Výpočetní formulář 3: Výpočet tlakové ztráty projektu
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50

51

52

53

data místnosti
ã.
místnosti

oznaãení
místnosti

ã.
rozvadûãe

54

55

56

57

58

59

60

tepelně technická data
tepeln˘ v˘kon
délka
ã.
topného otopného registru pfiipojovacího
okruhu
potrubí

tepeln˘ v˘kon
pfiipojovacích
potrubí

celkov˘
tepeln˘
v˘kon

smûrem smûrem
nahoru
dolÛ

otopn˘ procháregistr
zející

61

62

63

64

65

hydraulická data
tepeln˘ objemov˘
spád
prÛtok

tlakové ztráty
topná trubka
RAUTHERM S
17,2,000000
_____ mm

(Sl.
57 x 0,86)
_____________
(Sl. 58 · 3600)

48

■ NP vario

sloupec
(52+53 +
+ 55 - 56)

hodnota celková
R
tlaková
ztráta

tlaková celkem tlaková
ztráta
diference
=
ventilÛ základníke
HK
hodnota
pro
‰krcení

2)
l

vyrovnání

pfiedbûÏné nastavení ventilu na
rozvadûãi topného okruhu

■ RM ■
x RF ■ Tacker

Projekt pro:

sl. 2

jako sl.. 3

sl. 42

1)

43

54 ⋅10

44 ⋅10

3)

–

Diagr.

60 ⋅46

Diagr.

–

–

–

–

Qo, t

Qu

IA, HR

QA

Qd

QHK

σ

Vt

RR

∆pR

∆pRV

∆pges

∆pdr

E

–

–

–

–

W

W

m

W

W

W

K

l/s

Pa/m

Pa

Pa

Pa

Pa

–

1

pobyt

projektant

61 + 62 63max-63

Diagr.

1

1a

312

47

13

130

-

489

8

0,015

22

1606

120

1726

2588

1 1/2

1

1b

460

69

7

70

-

599

6

0,024

52

2964

320

3284

1030

2 3/4

1

1c

630

95

6

60

80

705

7

0,024

53

3604

320+390

4314

0

5

2

‰atna

-

bez podlahového topení

-

-

-

-

-

-

-

-

3

chodba

-

bez vlastního topného okruhu

-

-

-

-

-

-

-

-

4

koupelna

1

5

0,013

19

684

90

774

3540

1 1/4

4

201

30

5

50

-

281

Qges
1) Reálné tepelné proudy smûrem dolÛ
je moÏno zjistit pomocí odpovídajících diagramÛ / tabulek. PfiibliÏnû
lze za Qu dosadit 0,15 . Qo, t.

2074

W

0,076

max. tlaková ztráta ∆px max

4314

Pa

Celkový tepelný výkon REHAU
trubkového podlahového vytápění

2) Pro nejménû v˘hodn˘ topn˘ okruh
pfiipoãítat je‰tû ∆pw (otevfien˘ ventil
vratného potrubí):
∆pgesmax = ∆pR + ∆pvv + ∆prv

Dimenzování cirkulaãního ãerpadla

3) ∆t = (tv, max - tHm ) ⋅ 2
4) Pouze u nûkolika, paralelnû zapojen˘ch rozdûlovaãÛ topného okruhu
(na kaÏd˘ rozdûlovaã vyrovnávací
ventil).

Tlaková ztráta zdroje tepla
Tlaková ztráta armatur
Tlaková ztráta vyrovnávacího ventilu, řad

Objemový průtok čerpadla

0,076

+

Pa

+

Pa

+

Pa

Tlaková ztráta spojovacího potrubí rozdělovač - zdroj tepla

+

Pa

Tlaková ztráta (ostatní) __________________________

+

Pa

=

Pa

l/s

4)

Tlaková diference čerpadla

Otáčky čerpadla (stupeň)

Charakteristiky ãerpadla - diagram (v˘robce)
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1.4.1 Diagram výkonu
REHAU diagram v˘konu byl koncipován
jako kombinovan˘ diagram.
Horní část:
■ Souvislost mezi specifick˘m v˘konem
a prÛmûrnou pfiebytkovou teplotou
otopné vody
Dolní část:
■ Souvislost mezi rozteãí pokládky
a podlahovou krytinou.
Obû ãásti jsou propojeny pro systém
trubkového podlahového topení specifickou
konstantou (spoleãná osa X).
Teplota otopné vody (ϑHm) a teplota
podlahy (ϑFb) jsou znázornûny
v souvislosti s teplotou v místnosti (ϑi)
jako tzv. pfiebytkové teploty podlahy.
Mezní kfiivky ∆ϑ = 9K/∆ϑ = 15 K pfiedstavují
mezní hodnoty pfiípustné pfiebytkové teploty
podlahy.

Specifické využití q o,t v W/m2

Pomocí diagramu v˘konu mÛÏe b˘t
trubkové podlahové topení dimenzováno
dle specifického v˘konu a
■ poÏadované teploty otopné vody
■ nebo poÏadované rozteãe pokládky.
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Příklad:
V na‰em pfiíkladu je nejménû v˘hodnou
místností koupelna, neboÈ z dÛvodu
nevyuÏitelné plochy pod vanou je nutn˘
specifick˘ v˘kon vût‰í neÏ 100W/m2. Zde je
tedy v kaÏdém pfiípadû nutné naplánovat
pfiídavnou statickou topnou plochu.
-> okruh 1 C (ob˘vací pokoj) je proto pouÏit
jako podklad pro teplotu pfiívodního
potrubí.
V horní ãásti protáhneme vodorovnou ãáru
u 46W/m2 (viz zápis ve sloupci 25)
v˘konu a poté ve spodní ãásti u odporu
kladeného vedení tepla podlahovou
krytinou Rϑ,B = 0,100 m2K/W.
Od prÛseãíku s poÏadovanou rozteãí
pokládky VA20 nar˘sujeme svislou ãáru aÏ
k prÛseãíku s ãárou v˘konu 46W/m2
v horní ãásti. V tomto bodû lze odeãíst
stfiední pfiebytkovou hodnotu otopné vody
ϑHmü = 15 K. Pfii teplotû v místnosti
ϑi = 20°C tak ãiní prÛmûrná teplota otopné
vody ϑHm = 35°C.
Pfii pfiedpokládaném teplotním spádu 6Kv
tomto topném okruhu je stanovena pevná
teplota na pfiívodu 38°C.

Na základû
■ nutného otopného v˘konu a
■ odporu kladeného vedení tepla
podlahovou krytinou
je nutno se variací rozteãe pokládky
jednotliv˘ch topn˘ch okruhÛ pokusit
o dosaÏení podobné prÛmûrné teploty
otopné vody.
Pomocí znám˘ch veliãin
■ pokládací rozteã
■ znám˘ v˘kon
■ odpor kladen˘ vedení tepla
■ pevnû stanovená teplota na pfiívodu
je moÏné odeãíst z diagramu pfiebytkovou
teplotu otopné vody a vypoãítat pfiíslu‰nou
rozteã pro zb˘vající topné okruhy.
Pfiíklad koupelna:
U teploty na pfiívodu 38°C vypl˘vá
v koupelnû (σ= 5K) zbytkové teplo 130W,
které je nutno pokr˘t (topné tûleso).
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Diagram tlakové ztráty pro trubky RAUTHERM S a RAUPINK

LEGENDA:
trubka RAUTHERM S
trubka RAUPINK

objemový průtok V v l/s

Obr. 1.2: Diagram tlakové ztráty pro trubky z RAU-VPE

Spád tlakové ztráty R v Pa/m

1.4.2 Diagram tlakové ztráty pro trubky z RAU-VPE

teplota vody: 40°C

1.4.3 Diagram průtoku ventilu vratného potrubí HKV

Tlaková ztráta v mbar

Ventil vratného potrubí HKV

Objemový přítok v l/h
Obr. 1.3: Diagram prÛtoku ventilu vratného potrubí HKV
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1.4.4 Diagram průtoku pro jemné regulační ventily HKV

kv - /kvs - hodnota [m3/h]

0,25

tlaková ztráta ∆p [kPa]

tlaková ztráta ∆p [mbar]

otáčky regulačního
klíče

.
objemový průtok V v [ l/h]

Obr. 1.4: Diagram prÛtoku pro jemné regulaãní ventily HKV

B17

1.4.5 Diagram průtoku pro jemné regulační ventily a průtokoměr HKV-D

oblast měření průtokoměru 0,5...4 L/min

otáčky

Tlaková ztráta [mbar]

kv (kvs) m3/h

otáčky při otevření

objemový průtok [L/min]
Obr. 1.5: Diagram prÛtoku pro jemné regulaãní ventily a prÛtokomûr HKV-D
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1. REHAU systémy stěnového vytápění
Komfort ze stěny
Pomocí stûnov˘ch otopn˘ch systémÛ
REHAU jsou stûny místností tepelnû
aktivovány. PouÏití tûchto ploch k úãelÛm
vytápûní umoÏÀuje mnohostranná
systémová fie‰ení v oblasti
nízkoteplotních systémÛ.
Výhody systémů stěnového vytápění
REHAU
■ vysoký teplotní komfort
■ úspora energie
■ výhodný pro životní prostředí
■ žádné víření prachu
■ příjemný vzhled místností
bez topných těles

Nízk˘m konvektivním tepeln˘m podílem
systému stûnov˘ch topn˘ch systémÛ
REHAU dochází k minimálnímu vífiivému
proudûní vzduchu v místnosti.
Cirkulace prachu tak patfií minulosti.
Nízkou úrovní teploty je navíc zamezeno
emitaci prachu do místnosti. To chrání
d˘chací cesty a to nejen u alergikÛ.
PouÏitím REHAU systémÛ stûnového
vytápûní ve spojení s REHAU trubkov˘m
podlahov˘m systémem vytápûní / chlazení
odpadá pouÏití statick˘ch otopn˘ch ploch.
To dává uÏivateli prostor k zafiízení
místností. Je v‰ak nutno vãas naplánovat
umístûní skfiíní a regálÛ.
Tyto oblasti je nutno pfii projektování
REHAU systémÛ stûnového vytápûní
zohlednit. Musí b˘t vyhotoveny plány
pokládky a ty musí b˘t pfiiloÏeny
podkladÛm pro plánování domovní
techniky.

příliš
teplé

příliš
studené

Teplota v místnosti °C

Obr. 1.2: Komfort a nízká teplota vzduchu v místnosti, REHAU systémy stûnového
vytápûní spofií energii

Výška místnosti v m

Díky vysokému v˘konu jiÏ pfii nízk˘ch
teplotách na pfiívodu je moÏno systémy
stûnového vytápûní REHAU ideálnû
kombinovat s plynov˘mi kotly, tepeln˘mi
ãerpadly nebo sluneãními kolektory.

Obr. 1.1: Komfort a optimální klima v místnosti, REHAU systémy stûnového vytápûní

Teplota povrchu stěny °C

S nízk˘mi povrchov˘mi teplotami
a rovnomûrn˘m rozdûlením teploty
vytápûjí stûnové topné systémy REHAU
jemn˘m a pfiíjemn˘m sáláním tepla ze
stûny. Na rozdíl od statick˘ch otopn˘ch
ploch je vytvofiena rovnováha vyzafiování
mezi osobami a místnost ohraniãujícími
plochami a zaji‰tûn optimální pocit
komfortu.
S REHAU stûnov˘mi topn˘mi systémy se
dostaví pocit komfortní teploty jiÏ pfii v˘raznû
niÏ‰ích teplotách vzduchu v místnosti. Proto
je moÏné ji o 1°C aÏ 2°C sníÏit. To umoÏÀuje
3% aÏ 6% roãní úsporu energie.

Teplota v místnosti °C

Obr. 1.3: Porovnání teplotních profilÛ REHAU systému stûnového vytápûní ①, statické
otopné plochy ② a ideálního rozdûlení teploty ③
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2. Oblasti použití
REHAU systémy stûnového vytápûní
mohou b˘t pouÏity ve v‰ech typech budov
a oblastech vyuÏití.
AÈ jako k celkovému vytápûní nebo
k pokrytí základních nebo vrcholov˘ch
zátûÏí, REHAU nabízí pouÏití
■ REHAU stûnového vytápûní v mokré
konstrukci
■ REHAU systému klimatizaãních
elementÛ (dále pouze KES) jako
stûnové vytápûní v suché konstrukci
pro kaÏdou stavebnû technickou situaci
optimální fie‰ení.

Obr. 2.1: Víc neÏ jen komfort, REHAU stûnové vytápûní v mokré konstrukci
Hlavní oblasti použití stěnového
vytápění REHAU v mokré konstrukci
■ nová v˘stavba a sanace obytn˘ch
budov, samostatnû a ve spojení
s REHAU systémy trubkového
podlahového vytápûní / chlazení
■ reprezentativní vstupní oblasti
■ koupelny, sauny a tepidária jako
doplnûk REHAU systému trubkového
podlahového vytápûní / chlazení
■ zoologické zahrady a jejich pavilony

Obr. 2.2: Víc neÏ jen úspora energie, REHAU stûnové vytápûní
Hlavní oblasti použití REHAU systému
klimatizačních elementů
■ nová v˘stavba a sanace obytn˘ch
budov, samostatnû a ve spojení
s REHAUsystémy trubkového
podlahového vytápûní / chlazení
■ reprezentativní vstupní oblasti
■ podkrovní vestavby
■ v˘stavba dfievûn˘ch budov
ve standardu nízké spotfieby energie

Obr. 2.3: Víc neÏ v˘hoda pro Ïivotní prostfiedí, REHAU systém klimatizaãních elementÛ
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3. Koncepty zařízení
REHAU systémy stěnového vytápění
mohou být použity jako
■ vytápûní pro kompletní vytápûní
■ v kombinace s REHAU systémy
trubkového podlahového vytápûní /
chlazení
■ jako pfiídavné vytápûní k statick˘m
otopn˘m plochám.
REHAU systémy stěnového vytápění
pro kompletní vytápění
Z dÛvodu zv˘‰ení poÏadavkÛ na tepelnou
izolaci je v dne‰ní dobû moÏné kompletnû
pokr˘t potfiebu tepla budov nûkter˘m
z REHAU systémÛ stûnového vytápûní.
Obzvlá‰tû vhodné pro pouÏití tûchto
systémÛ jsou domy s nízkou spotfiebou
energie.

Obr. 3.1: REHAU stûnové vytápûní ke kompletnímu vytápûní
Systémy stěnového vytápění REHAU
v kombinaci s trubkovým podlahovým
vytápěním/chlazením REHAU
Tato kombinace je doporuãována v oblasti
nejvût‰ích nárokÛ na komfort jako jsou
napfiíklad
■ pobytové oblasti bytÛ
■ koupelny
■ sauny
■ tepidária
nebo jiné mokré oblasti.
Klimatizaãní element REHAU není vhodn˘
pro:
■ prÛmyslové mokré místnosti
■ domovní nebo prÛmyslové mokré
místnosti

Obr. 3.2: REHAU stûnové vytápûní v kombinaci s REHAU systémem trubkového
podlahového vytápûní / chlazení
REHAU systémy stěnového vytápění
jako přídavné vytápění k statickým
otopným plochám
U této kombinace jsou základní zátûÏe
pokryty nûkter˘m z REHAU systémÛ
stûnového vytápûní a vrcholové zátûÏe
statick˘mi topn˘mi plochami. Tato varianta
je smysluplnû vyuÏitelná obzvlá‰tû
v oblasti sanace budov.

Obr. 3.3: REHAU stûnové vytápûní jako pfiídavné vytápûní k statick˘m otopn˘m plochám
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4. REHAU stěnové vytápění
v mokré konstrukci
Výhody systému
■ rychlá a pružná pokládka trubek
■ flexibilní možnost napojení polí
stěnového vytápění
■ žádné poškození trubek díky
zaobleným hranám lišta RAUFIX
■ bezpečné upevnění trubek
Systémové komponenty
■ REHAU li‰ta RAUFIX 12/14 bez
zpûtn˘ch háãkÛ na spodní stranû
■ REHAU vodící oblouk 90°
s vytvarovan˘m otvorem pro upevnûní
■ spojka REHAU 14x1,5 mm
■ násuvná objímka REHAU 14x1,5 mm
■ redukãní spojka REHAU 17 – 14
■ REHAU T-kus 17 – 14 – 17
Rozměry trubek
■ RAUTHERM S 14x1,5 mm
■ RAUTHERM S 17x2,0 mm jako
pfiipojovací potrubí

Obr. 4.1: REHAU stûnové vytápûní v mokré konstrukci

Systémové příslušenství
■ REHAU profilovaná okrajová izolaãní
páska
■ REHAU ochranná trubka 12/14
■ REHAU ochranná trubka 17
4.1 Popis systému
REHAU li‰ta RAUFIX 12/14 je z rázovû
pevného a vysoce stabilního polypropylénu.
SlouÏí k upevnûní trubek na stûnu.
Pokládací rozteãe jsou 5 cm a jejich
násobky.
Stûnová otopná pole tvofií trubka
RAUTHERM S jmenovité svûtlosti
14x1,5 mm.
Pfiipojovací potrubí k rozdûlovaãi topného
okruhu REHAU jsou tvofiena trubkou
RAUTHERM S jmenovité svûtlosti
14x1,5 mm nebo 17x2,0.
Vedle velmi dobr˘ch technick˘ vlastností
nabízejí tyto trubky
■ minimální tlakové ztráty
■ maximální pohodlí pfii zpracování
Vodící oblouk REHAU 90° umoÏÀuje optimální bezzlomové ohnutí trubek z vertikální
stûnové otopné roviny do horizontální roviny
pfiipojovacích potrubí. Díky pfiedtvarovanému pfiíchytnému otvoru je moÏné naprosto
bezpeãné upevnûní.

Obr. 4.2: REHAU li‰ta RAUFIX 12/14

Obr. 4.3: REHAU vodící oblouk 90°
s vytvarovan˘m pfiipevÀovacím otvorem

Pomocí T kusu 17-14-17 a redukãní spojky
17-14 je moÏné spojit více polí stûnového
vytápûní systémem Tichelmann do jednoho
topného okruhu a napojit je na jeden v˘vod
rozdûlovaãe topného okruhu REHAU.
Jako napojovací potrubí pfiitom slouÏí
trubka RAUTHERM S jmenovité svûtlosti
17x2,0 mm.
REHAU okrajová izolaãní páska pfiitom
slouÏí k pojmutí tepelného protaÏení
pouÏité otopné omítky stûny.
Za tím úãelem je v pfiípadû potfieby
upevnûn po celém okruhu stûny s termicky
aktivovan˘m polem. Svisl˘m profilováním
na zadní stûnû je zaji‰tûno optimální
provedení rohÛ.

Obr. 4.4: Program tvarovek a fitinkÛ
REHAU

Ochrannou trubkou 12/14 a 17 jsou
pfiipojovací potrubí bezpeãnû a bez
po‰kození trubky vyvedena z mazaniny
a dovedena ke skfiíni rozdûlovaãe.

Obr. 4.5: Profilovaná REHAU okrajová
izolaãní páska
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Pro umístění lišt RAUFIX 12/14
na nosné konstrukci stěny platí:
■ vertikální montáÏ k naná‰ení omítky
■ upevnûní li‰ty RAUFIX na nosnou
konstrukci stûny pomocí bûÏn˘ch
hfiebíkov˘ch nebo nárazov˘ch
hmoÏdinek s prÛmûrem pfiídrÏné ãásti
13 aÏ 20 mm
■ vzdálenost mezi hmoÏdinkami ≤ 40 cm
■ vzdálenost mezi dvûmi vertikálnû
probíhajícími li‰tami RAUFIX ≤ 50 cm
■ vzdálenost li‰t RAUFIX od rohÛ
místnosti nebo zaãátku otopného
pole: 40 cm
Pro pokládku trubek RAUTHERM
S v otopném poli platí:
■ horizontální pokládka trubek
■ pokládat smûrem od pfiívodu z dola
smûrem nahoru
Pokládka probíhá formou jednoduchých
nebo dvojitých meandrů.
Optimální odvzdu‰nûní je zaji‰tûno, je-li
prÛmûrná rozteã pokládky 10 cm tvofiena
stfiídavou pokládkou ve vzdálenosti
5 cm a 15 cm.

Šířka topného pole maximálně 10 m

LEGENDA

Výška topného pole maximálně 2 m

➀
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➂
➃
➄
➅
➆
➇
➈

Trubka RAUTHERM S 14 x 1,5 mm
lišta RAUFIX 12/14
okrajový izolační pruh okolo celé zdi
připojovací vratné potrubí
připojovací přívodní potrubí
základní stavební betonová konstrukce
kročejová izolace
mazanina + podlahová krytina
upevnění hřebíkovými nebo
nárazovými hmoždinkami

vratné potrubí

přívodní potrubí

Obr. 4.6: Schematické znázornûní REHAU stûnového vytápûní v mokré konstrukci
v provedení jednoduchého meandru
Schematické znázornění pokládky trubky stěnového otopného pole formou dvojitého meandru

Šířka topného pole maximálně 10 m

LEGENDA

Výška topného pole maximálně 2 m

■ instalovat skříň rozdělovače REHAU
a vestavět rozdělovač topného
okruhu REHAU
■ upevnit lištu RAUFIX na nosnou část
stěny
■ vytvořit topné pole s plánovanou
roztečí pokládky
■ upevnit trubku RAUTHERM S
do klipu lišta RAUFIX
■ fixovat 90° vodící oblouky trubek
na plánovaných pozicích
■ vytvořit trubní oblouk vložením
médium vedoucí trubky do vodícího
oblouku 90°
■ napojit připojovací potrubí pomocí
spoje násuvné objímky REHAU
■ připojovací potrubí v případě
potřeby izolovat (HeizAnlVo)
■ napojit připojovací potrubí na
rozdělovač topného okruhu
■ stěnový okruh vypláchnout, naplnit
a odvzdušnit
■ provést tlakovou zkoušku, zachovat
tlak po dobu nanášení omítky

Schematické znázornění pokládky trubky stěnového otopného pole formou jednoduchých meandrů

➀
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➂
➃
➄
➅
➆
➇
➈

Trubka RAUTHERM S 14 x 1,5 mm
lišta RAUFIX 12/14
okrajový izolační pruh okolo celé zdi
připojovací vratné potrubí
připojovací přívodní potrubí
základní stavební betonová konstrukce
kročejová izolace
mazanina + podlahová krytina
upevnění hřebíkovými nebo
nárazovými hmoždinkami

vratné potrubí

přívodní potrubí

Obr. 4.7: Schematické znázornûní REHAU stûnového vytápûní v mokré konstrukci formou
dvojit˘ch meandrÛ
Schematické znázornění pokládky trubky stěnového otopného pole formou dvojitého meandru

Šířka topného pole maximálně 10 m

LEGENDA

Výška topného pole maximálně 2 m

4.2 Montáž

➀
➁
➂
➃
➄
➅
➆
➇
➈

Trubka RAUTHERM S 14 x 1,5 mm
lišta RAUFIX 12/14
okrajový izolační pruh okolo celé zdi
připojovací vratné potrubí
připojovací přívodní potrubí
základní stavební betonová konstrukce
kročejová izolace
mazanina + podlahová krytina
upevnění hřebíkovými nebo
nárazovými hmoždinkami

vratné potrubí

přívodní potrubí

Obr. 4.8: Pokládka stfiední pokládací rozteãe 10 cm u REHAU stûnového vytápûní
v mokré konstrukci pfii zamezení tvorby vzduchov˘ch pol‰táfiÛ v oblasti obloukÛ
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4.3 Omítky pro stěnová vytápění
Odborné provedení omítky pro stûnová
vytápûní je pfiedpokladem bezporuchového
fungování stûnového vytápûní.
Zásadně je nutné přesně dodržovat
pokyny výrobců omítek v souvislosti
s použitím a zpracováním jejich
výrobků, obzvláště také s ohledem
na návazné práce jako je tapetování
nebo obkládání dlaždicemi.
Druhy omítek
Omítky pro systémy stûnového vytápûní
musí vykazovat dobrou tepelnou vodivost.
Lehké základní a tepelnû izolaãní omítky
proto nejsou vhodné.
Pro systémy stûnového vytápûní jsou
vhodné pouze speciální malty
se spojovacími prostfiedky
■ sádra/vápno
■ vápno
■ vápno/cement
■ cement
ale také od v˘robcÛ doporuãené speciální
omítky jako napfi. jílová omítka.
PouÏití omítek pro stûnové vytápûní
závisí na
■ vyuÏití místnosti
■ zatíÏení místnosti vlhkostí
■ trvalé provozní teplotû stûnového
vytápûní
■ dodateãném a následném o‰etfiení
plochy stûny.
Požadavky na podklad omítky
Podklad omítky musí b˘t
■ plo‰nû rovn˘
■ nosn˘ a pevn˘
■ tvarovû stál˘
■ ne vodu odpuzující (nehydrofobní)
■ homogenní
■ rovnomûrnû sav˘
■ hrub˘ a such˘
■ bez prachu
■ bez neãistot
■ nezmrzl˘
■ nad +5°C temperovan˘.
Je nutno dodržet přípustné tolerance
v souladu s DIN 18202 týkající se
rovnosti plochy, kolmosti a provedení
rohů.
Příprava podkladu omítky
PfiedbûÏné o‰etfiení podkladu omítky slouÏí
pevnému a trvalému spojení mezi omítkou
a podkladem a musí b˘t stanoveno pfied
poãátkem montáÏe.
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K pfiípravû patfií
■ vyrovnání chybn˘ch míst
■ odstranûní /ochrana korozí ohroÏen˘ch
kovov˘ch dílÛ
■ odstranûní prachu
■ uzavfiení spár, proraÏen˘ch otvorÛ
a záfiezÛ
■ nanesení savé vyrovnávací hmoty
v pfiípadû nerovnomûrnû nebo pfiíli‰
sav˘ch podkladÛ (napfi. pórovitého
betonu)
■ nanesení lepící hmoty na utûsnûné
a / nebo ‰patnû savé podklady
(napfi. tepelná izolace na vnitfiní stranû
venkovních stûn)
Vyztužení omítky
VyztuÏení omítky textilní sítí ze skeln˘ch
vláken slouÏí k omezení trhlin a je pfii instalaci
stûnov˘ch otopn˘ch ploch nutné. Textilní
sítû ze skeln˘c vláken musí splÀovat
následující poÏadavky:
■ musí existovat povolení jako v˘ztuÏ
omítek (zku‰ební protokol)
■ pevnost proti podélnému a pfiíãnému
roztrÏení vût‰í neÏ 1500 N / 5 cm
■ odolnost omítek pro stûnová vytápûní
(hodnota pH 8 aÏ 11)
■ velikost mfiíÏky 7 x 7 mm u vloÏen˘ch
textilních sítí ze skeln˘ch vláken
■ velikost mfiíÏky 4 x 4 mm
u nastûrkovan˘ch textilních sítí ze
skeln˘ch vláken
Pokyny ke zpracování výztuží omítek
■ Metodu zpracování je nutno pfied
poãátkem naná‰ení omítky odsouhlasit
pracovníkem provádûjícím omítku.
■ Je nutno fiídit se pokyny v˘robce
omítky.
■ Armování textilních sítí ze skeln˘ch
vláken musí b˘t naneseno ve vnûj‰í
tfietinû vrstvy omítky nad vrcholem
trubky.

Pro upevnûní textilní sítû ze skeln˘ch
vláken existují 2 metody zpracování:
■ vloÏení textilních sítí ze skeln˘ch vláken
■ nastûrkování textilních sítí ze skeln˘ch
vláken
Při použití metody „vložení textilních
sítí ze skelných vláken" je nutno
zohlednit:
■ Tato metoda je pouÏívána pfii
jednovrstvém provedení omítky.
■ Nanesení vrstvy omítky
ve 2/3 plánované tlou‰Èky omítky.
■ VloÏit textilní síÈ ze skeln˘ch vláken,
vÏdy min. 25 cm pfies ohroÏenou oblast
s min. pfieplátováním 10 cm.
■ Textilní síÈ ze skeln˘ch vláken musí b˘t
uloÏena napnutá.
■ Nanést zb˘vající vrstvu omítky.
■ U omítek s obsahem sádry
zpracovávat maximálnû 20 m2
„ãerstvé do ãerstvého".
■ Je nutno dodrÏet minimální pfiekrytí
omítkou 10 mm nad vrcholem trubky.
Při použití metody „nastěrkování textilní
sítě ze skelných vláken" je nutno
zohlednit:
■ Tato metoda je pouÏívána u provedení
vícevrstv˘ch omítek.
■ Nanést první vrstvu omítky a nechat
zatvrdnout.
■ Nanést stûrku.
■ Vtlaãit textilní síÈ ze skeln˘ch vláken.
■ Pruhy musí b˘t poloÏeny s minimálnû
10 cm pfieplátováním.
■ V místech kfiíÏení je nutno zhotovit
„lepené pfiesahy".
■ Textilní síÈ ze skeln˘ch vláken pfietfiít ze
v‰ech stran stûrkou. Tlou‰Èka vrstvy dle
údajÛ v˘robce.
■ Druhou vrstvu omítky nanést po
vyschnutí hmoty stûrky v souladu
s údaji v˘robce omítky.

Vhodné omítky pro stûnová vytápûní pro
Vnitfiní místnosti
v domovní oblasti
s mal˘m aÏ Ïádn˘m
zatíÏením vlhkostí

Domovní vlhké místnosti
jako kuchynû nebo koupelny
s ãásteãnû (promûnlivû)
se vyskytujícím zatíÏením
vlhkostí

Mokré místnosti
a vefiejné mokré místnosti s vysok˘m
zatíÏením vlhkostí

Jílové omítky
Sádrové/vápenné omítky
Vápenné omítky
Vápenné/cementové omítky
Cementové omítky

Vápenné omítky
Vápenné/cementové omítky
Cementové omítky

Cementové omítky
Speciální omítky

Navíc je vÏdy nutno dodrÏovat pokyny v˘robce!
Obr. 4.9: Oblasti pouÏití omítek pro stûnová vytápûní v závislosti na vyuÏití místnosti

Legenda
1
2
3

Základní konstrukce stěny
Lišta RAUFIX
RAUTHERM S 14 x 1,5 mm

4
5
6

1. vrstva omítky
Armování omítky
2. vrstva omítky

Obr. 4.10: Schématické znázornûní detailÛ k nanesení v˘ztuÏe omítky

Obr. 4.11: REHAU stûnové vytápûní - Pavilon goril - ZOO Praha

Obr. 4.12: REHAU stûnové vytápûní - Pavilon goril - ZOO Praha

Obr. 4.13: REHAU stûnové vytápûní - Africk˘ pavilon ZOO Praha

Obr. 4.14: REHAU stûnové vytápûní - Africk˘ pavilon ZOO Praha

C9

5. REHAU systém klimatizačních
elementů
Výhody systému
■ jednoduchá a rychlá montáž
prefabrikovaných systémových
desek KES
■ žádné čekací doby pro vysychání
omítky
■ pěti různými moduly mohou být
uspokojeny veškeré stavební
požadavky
■ přímé a rychlé upevnění základové
konstrukce pomocí rychlořezných
šroubů
■ není potřebné zastěrkování trubek
■ ke zpracování není zapotřebí žádné
speciální nářadí
■ malá výška konstrukce
■ rychlé zahřátí
■ vhodné pro další zpracování
povrchu

Popis materiálu
Základ REHAU systémÛ klimatizaãních
elementÛ tvofií sádrokartonové desky firmy
Fermacell ze surovin
■ sádra,
■ voda a
■ star˘ papír.
Tyto suroviny jsou bez pouÏití dal‰ích
spojovacích materiálÛ lisovány do stabilních
desek, usu‰eny, poté hydrofobizovány
vodoodpuzujícím prostfiedkem a nafiezány
na potfiebné rozmûry. Tyto desky jsou
stavebnû biologicky pfiezkou‰eny,
neobsahují Ïádné zdraví ‰kodlivé látky
a jsou absolutnû pachovû neutrální.

Obr. 5.1: REHAU deska KES velká VA60
Délka desky: 200 cm
·ífika desky: 62 cm
Tlou‰Èka desky: 18 mm
Rozteã pokládky: 60 mm
Hmotnost: 24,18 kg
Délka vloÏené trubky: 20,0 m

Systémové komponenty
■ REHAU deska KES velká VA60
■ REHAU deska KES malá VA60
■ REHAU deska KES velká VA104
■ REHAU deska KES malá VA104
■ REHAU deska KES pfiíãná VA75
■ REHAU ‰roubení
se svûrn˘m krouÏkem 12x2,0 mm
■ REHAU spojka 12x2,0 mm
■ REHAU násuvná objímka 12x2,0
■ REHAU redukãní spojka 17-12
■ REHAU pfiechod 12x2,0 mm na R 1/2
■ REHAU T-kus 17-12-17
■ Lepidlo na spáry Fermacell
Rozměry trubek
■ RAUTHERM S 12x2,0 mm
■ RAUTHERM S 17x2,0 mm
jako pfiipojovací potrubí

Obr. 5.2: REHAU deska KES malá VA60
Délka desky: 100 cm
·ífika desky: 62 cm
Tlou‰Èka desky: 18 mm
Rozteã pokládky: 60 mm
Hmotnost: 12,09 kg
Délka vloÏené trubky: 10,0 m

Systémové příslušenství
■ REHAU ochranná trubka 12/14 a 17
5.1 Popis systému
U REHAU systému klimatizaãních
elementÛ se jedná o sádrokartonové
desky s vyfrézovan˘mi dráÏkami
se zabudovan˘mi trubkami RAUTHERM S
jmenovité svûtlosti 12x2,0 mm.
Tyto trubky jsou z dÛvodu ochrany pfied
zneãi‰tûním pfii pfiepravû a skladování
uzavfieny záslepkou.
Technická data
■ v˘poãetní hodnota tepelné vodivosti:
λ = 0,36 W/mK
■ souãinitel difúzního odporu: µ = 11
■ objemová hmotnost:
τ = 1180 ± 60 kg/m3
■ tfiída stavebních hmot: A2 dle DIN 4102
Oblasti použití
REHAU systém klimatizaãních elementÛ
mÛÏe b˘t pouÏit
■ ve v‰ech bytov˘ch a prÛmyslov˘ch
oblastech bez nebo s pouze
minimálním zatíÏením vlhkostí
■ ve v‰ech bytov˘ch vlhk˘ch místnostech
s doãasnû (promûnlivû)
se vyskytujícím zatíÏením vlhkostí
postfiíkáním vodou.
To odpovídá stanovené tfiídû zatíÏení
vlhkosti 1.
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Pokyny k transportu a skladování
REHAU desky KES
■ jsou dodávány na paletách
■ je nutno je skladovat na rovném
podkladu, naplocho a v suchu
■ je nutno chránit je proti vlhkosti
a zneãi‰tûní
■ na staveni‰ti je nutno desky REHAU
KES transportovat ve svislé poloze
■ v pfiípadû zvlhnutí smûjí b˘t
zpracovány aÏ po opûtovném
vyschnutí.

REHAU systém klimatizaãních elementÛ
není vhodn˘ pro místnosti s tfiídou zatíÏení
vlhkostí II. aÏ IV. To jsou
■ prÛmyslové vlhké místnosti jako napfi.
sanitární místnosti restaurací
■ domovní nebo prÛmyslové mokré
místnosti jako napfi. sauny,
velkokapacitní kuchynû nebo koupali‰tû.

Obr. 5.3: REHAU deska KES velká VA104
Délka desky: 200 cm
·ífika desky: 62 cm
Tlou‰Èka desky: 18 mm
Rozteã pokládky: 104 mm
Hmotnost: 24,18 kg
Délka vloÏené trubky: 12,4 m

Obr. 5.7: Lepidlo na spáry Fermacell

Obr. 5.4: REHAU deska KES malá VA104
Délka desky: 100 cm
·ífika desky: 62 cm
Tlou‰Èka desky: 18 mm
Rozteã pokládky: 104 mm
Hmotnost: 12,09 kg
Délka vloÏené trubky: 6,5 m

Obr. 5.5: REHAU deska KES pfiíãná VA75
Délka desky: 83 cm
·ífika desky: 125 cm
Tlou‰Èka desky: 18 mm
Rozteã pokládky: 75 mm
Hmotnost: 20,23 kg
Délka vloÏené trubky: 14,4 m

Obr. 5.6: Program tvarovek a fitinkÛ pro
REHAU systém klimatizaãních elementÛ
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5.2 Podkladové konstrukce
Pro optimální funkci REHAU systému
klimatizaãních elementÛ má velk˘ v˘znam
korektní celková struktura konstrukce stûny.

Podkladové konstrukce v provedení
dřevěného rámu
Sestávají-li podkladové konstrukce pro
REHAU systém klimatizaãních elementÛ
z dfievûn˘ch rámÛ a podpor, je nutno dbát
následujících bodÛ:

REHAU systém klimatizaãních elementÛ
mÛÏe b˘t zásadnû integrován do tfií
rÛzn˘ch zpÛsobÛ provedení stûny:
■ na vnitfiní stranu vnûj‰ích stûn
■ na jedné nebo obou stranách místnosti
oddûlujících stûn
■ na ‰ikm˘ch podkrovních stûnách.
Podkladové konstrukce pro REHAU
systém klimatizaãních elementÛ mohou
b˘t provedeny
■ v konstrukci dfievûn˘ch rámÛ
■ z kovov˘ch profilÛ
■ jako celoplo‰ná dfievûná podkladová
konstrukce.

■ PouÏité dfievo musí b˘t pro tento
zpÛsob zpracování vhodné a v dobû
montáÏe suché
■ PouÏité dfievûné latû musí vykazovat
minimální prÛfiez 30 x 50 mm.
■ Usazovací rámy dfievûné rámové
konstrukce nesmûjí pruÏit.
■ Rozteã os nosné konstrukce nesmí ãinit
víc neÏ 750 mm.

m

0m
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Všeobecné požadavky
■ Podkladová plocha pro desky KES
v minimální ‰ífice 50 mm.
■ pfiekrytí hran desek KES a podkladové
konstrukce minimálnû 20 mm
■ vzdálenost mezi dvûma vertikálními
podporami podkladové konstrukce
maximálnû 310 mm

Legenda
1
2
3
4

nosná konstrukce
dřevěné latě, svislé
upevnění hřebíky
připevnění připojovacími úhly

Obr. 5.9: Pokyny pro zhotovení podkladové konstrukce formou dfievûného rámu

Obr. 5.8: V‰eobecné poÏadavky na
podkladové konstrukce systému
klimatizaãních elementÛ

Kovová podkladová konstrukce
Pfii pouÏití kovov˘ch profilÛ pro
podkladovou konstrukci REHAU systému
klimatizaãních elementÛ je nutno dbát
následujících bodÛ:
■ Ve‰keré kovové profily a upevÀovací
prvky musí b˘t chránûny proti korozi.
■ Provedení rámové stavební konstrukce
musí odpovídat DIN 18182, díl 1.
■ Tlou‰Èka plechu kovov˘ch profilÛ musí
ãinit min. 0,6 mm a max. 0,7 mm.

■ Upevnûní profilÛ C a U na stûnách
musí probíhat v souladu s kolmou
a vodorovnou rovinou.
■ Kolmo nastavené profily CW smûjí b˘t
s profily UW spojeny pouze pomocí
spojovacích nebo upevÀovacích
elementÛ (pfiipojovací úhly).
■ Maximálnû kaÏd˘ch 70 cm
zhotovit horizontální a maximálnû
kaÏd˘ch 100 cm vertikální body
upevnûní.

Legenda
1 základní konstrukce stûny
2 podkladová konstrukce
3 styãná spára se spárov˘m lepidlem
4 deska KES
5 tepelná izolace
6 RAUTHERM S 12 x 2,0 mm

Obr. 5.10: Pokyny k provedení kovové podkladové konstrukce
Legenda: 1 pfiipojovací profil UW
2 sloupkov˘ profil CW
3 UW profil se sloupkov˘m záhybem
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Celoplošné podkladové konstrukce
Pfii montáÏi desek KES na celoplo‰né
podkladové konstrukce je nutno oddûlit
oblast stykÛ desek pomocí hladké
plastové lepící pásky mezi spárov˘m
lepidlem a pod ním leÏící nosnou plochou.
5.3 Montáž
■ Namontovat podkladovou
konstrukci.
■ Instalovat skříň rozdělovače
a vestavět REHAU rozdělovač HKV.
■ První desku KES upevnit spodní
hranou minimálně 7 cm nad horní
hranou nosné konstrukce stropu
pomocí rychlořezných šroubů
Fermacell 3,9x45 mm na předem
zdrsněných bodech desky KES
(viz obr. 5.12 a 5.13) na podkladovou
(dřevěnou nebo kovovou)
konstrukci.
Trubky ukazují vždy směrem k zadní
stěně. Upevnění jednotlivých desek
KES probíhá vždy od jedné strany
desky k druhé nebo od středu desky
KES směrem ven. V žádném případě
nesmí být nejprve provedeno
upevnění všech rohů a poté středu
desky!

■
■

■

■

■
■
■

■

Spotřeba: 20 rychlořezných šroubů
na m2 desky KES.
První desku KES opatřit v oblasti
hran lepidlem na spáry Fermacell.
Druhou desku KES přirazit na první
desku KES s max. šířkou spáry
1 mm, vyrovnat a upevnit dle
stejného postupu jako u první desky
k podkladové konstrukci.
Všechny ostatní desky KES topného
pole montovat bez křížových spár
dle výše uvedeného postupu.
Termicky neaktivované oblasti
obložit dle výše uvedeného postupu
bez křížových spár běžnými,
18 mm tlustými sádrokartonovými
deskami Fermacell.
Zhotovit připojovací potrubí a napojit
je na rozdělovač HKV.
Vypláchnout stěnové topné okruhy,
naplnit a odvzdušnit.
Provést tlakovou zkoušku v souladu
s kapitolou 7.1, nastavit a udržovat
provozní tlak.
Plochu zastěrkovat dle kapitoly 5.5
a zpracovat povrch dle kapitoly 5.6.

Legenda
1
2
3
4

celoplo‰ná dfievûná podkladová
konstrukce
dûlící vrstva
styãná spára ≤ 1 mm se spárov˘m
lepidlem
deska KES

Obr. 5.11: Znázornûní desky KES na celoplo‰né dfievûné podkladové konstrukci

Obr. 5.12: Body upevnûní a vzdálenosti montáÏe REHAU desek KES ‰ífiky 62 cm

Upozornění: Je nutno dodržet aktuální
platné směrnice výrobců
sádrokartonových desek pro zpracování.
Upevnění desek KES pomocí svorek
Upevnûní desek KES svorkami dle
DIN 18182, díl 2, smí b˘t provádûno
pouze na dfievûn˘ch podkladov˘ch
konstrukcích. Vzdálenosti upevnûní
a poãet pouÏit˘ch svorek je nutno provést
dle návodu v˘robce sádrokartonov˘ch
desek.

Obr. 5.13: Body upevnûní a vzdálenosti montáÏe REHAU desek KES ‰ífiky 125 cm
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5.4 Provedení spár
Je nutno rozli‰ovat
■ pohybové spáry
■ dilataãní spáry
■ stykové spáry
Pohybové spáry
Pohybové spáry jsou v montáÏních
stûnách s REHAU systémy klimatizaãních
elementÛ zapotfiebí v tom pfiípadû, jsou-li
pohybové spáry vytvofieny také v budovû.
Dilatační spáry
Desky KES podléhají pfii zmûnách klimatu
v místnosti zmûnám délky (prodluÏování
a smr‰Èování). Ty je nutné vytvofiením
dilataãních spár vyrovnat.
Dilatační spáry je nutno vytvořit ve
vzdálenosti maximálně 800 cm!

Legenda
1
2
3
4
5
6
7

plechový U profil, pozinkovaný
plechový C profil, pozinkovaný
sádrokartonová deska
deska KES
rychlořezný šroub 3,9 x 45 mm
tepelná izolace
RAUTHERM S 12 x 2,0 mm

Obr. 5.14: Pfiíklad schematického znázornûní provedení pohybov˘ch a dilataãních spár
Stykové spáry
Stykové spáry jsou vytvofieny pfii montáÏi
mezi deskami KES, jakoÏ i mezi deskami
KES a bûÏn˘mi sádrokartonov˘mi deskami
k doplnûní homogenních stûnov˘ch ploch.
■ Stykové spáry smûjí b˘t maximálnû
1 mm ‰iroké.
■ Stykové spáry je nutno zhotovit bûhem
upevÀování jednotliv˘ch desek KES
za pouÏití lepidla na spáry Fermacell
v pofiadí montáÏe deska – lepidlo –
deska.
■ Na desky KES navazující desky suché
konstrukce je nutno pouÏít
sádrokartonové desky Femacell
Spotřeba:
1 patrona s 310 ml (430 g) je dostaãující
pro vyspárování 8 m2 systému klimatizaãních elementÛ.

Legenda
1 deska KES
2 dřevěné laťování jako
nosná konstrukce
3 styková spára se spárovým lepidlem
4 sádrokartonová deska

Obr. 5.15: Pfiíklad schematického znázornûní provedení stykov˘ch spár
Posuvné stěnové a fasádové přípojky
Nemasivní venkovní fasády se mohou
následkem tlaku a vûtru pohybovat.
To je nutné zohlednit u pfiípojek místnosti
oddûlujících stûn, které jsou opatfieny
REHAU systémy klimatizaãních elementÛ,
u konstrukãního provedení spojení mezi
kovovou a dfievûnou podkladovou
konstrukcí a venkovní fasádou. Navíc je
zapotfiebí oddûlení systému klimatizaãních
elementÛ a návazn˘ch materiálÛ, jako
napfi. omítka, povrchov˘ beton nebo
zdivo.

Pozor !
Deska KES nesmí být připevněna
na připojovacím profilu!

Legenda
1
2
3
4
5

venkovní stěna
deska KES
plechový profil CW, pozinkovaný
elastická uzávěra
připojovací profil

6
7
8
9
A

pruhy sádrokartonových desek
rychlořezný šroub 3,9 x 45 mm
tepelná izolace
RAUTHERM S 12 x 2,0 mm
míra pohyblivosti

Obr. 5.16: Pfiíklad schematického znázornûní provedení pohybliv˘ch stûn a fasád
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5.5 Zastěrkování REHAU systému
klimatizačních elementů
Jemné stěrkování povrchu
Jemné stûrkování REHAU systému
klimatizaãních elementÛ je provádûno
jemnou stûrkou Fermacell. Stûrkováním
jsou vyrovnány spáry a zapu‰tûné hlavy
‰roubÛ. Ke zpracování je moÏno pouÏít
bûÏné hladící lÏíce nebo ‰pachtle.
Předpoklady
Pfied poãátkem jemného stûrkování musí
b˘t povrch desek KES
■ rovnomûrnû such˘
■ zbaven˘ zbytkÛ sádry a malty
■ zbaven˘ prachu.
Jemné stûrkování smí b˘t provádûno aÏ
po úplném vyschnutí
■ desek KES
■ navazujících sádrokartonov˘ch desek
■ mokr˘ch mazanin nebo mokré omítky
ve stejné místnosti.
Spotřeba
■ u plo‰ného stûrkování cca. 0,2 kg/m2
■ u stûrkování spár cca. 0,1 kg/m2
5.6 Ošetření povrchu
Povrch desek KES je moÏno obkládat
■ stûnov˘mi panely
■ strukturovanou omítkou
■ povrchov˘m nátûrem
■ tapetami.
Předpoklady
■ Ve‰keré stykové spáry, r˘hy
a zapu‰tûné ‰rouby jsou zastûrkovány
jemnou stûrkou Fermacell, uhlazeny,
zabrou‰eny a rovnomûrnû vyschlé.
■ Povrch desek KES jakoÏ i sousední
sádrokartonové desky jsou rovnomûrnû
vyschlé a rovnû zabrou‰ené.
■ Pro strukturované omítky nebo barevné
povlaky potfiebné podklady s nízk˘m
obsahem vody musí b˘t naneseny
v souladu s pokyny v˘robce a musí b˘t
vyschlé.
■ Vodou zatíÏené plochy jako jsou oblasti
sprch a van musí b˘t v pfiípadû potfieby
opatfieny pfiídavn˘mi tekut˘mi tûsnícími
fóliemi nebo tûsnícími lepícími systémy
a musí b˘t vyschlé.

Obkládání stěnovými panely /
dlaždicemi
Je nutno dodrÏet následující pokyny:
■ Vlhkost desek KES nesmí pfiesahovat
1,3%.
■ Pokládka musí b˘t provádûna metodou
tenkého loÏe.
■ Je nutno pouÏít lepidla na dlaÏdice
s nízk˘m obsahem vody, jako jsou
napfi. plasty obohacená lepidla
z cementového prá‰ku a flexibilní
lepidla.
■ DlaÏdice nesmûjí b˘t pfiedem
navlhãeny.
■ Ke spárování je nutno pouÏít flexibilní
spárovací lepidlo.
■ Pfied spárováním musí b˘t vyschlé
lepidlo na dlaÏdice.
■ V kaÏdém pfiípadû je nutno dodrÏet
pokyny v˘robcÛ poÏit˘ch lepidel.
Nanesení strukturovaných omítek
Je nutno fiídit se následujícími pokyny
■ Vlhkost desek KES nesmí pfiesahovat
1,3%.
■ Plastové a minerální omítky musí mít
povolení v˘robce pro pouÏití ve spojení
se sádrokartonov˘mi deskami.
■ Smûjí b˘t pouÏity pouze tenké
strukturované omítky do tlou‰Èky
maximálnû 4 mm.
■ Spáry je nutno vyztuÏit páskou
ze skelného rouna.

Vyhledání média v trubkách
Pomocí termofólie je moÏno vyhledat
v prÛbûhu zahfiívání médium proudící
v trubkách.
Za tímto úãelem je termofólie pfiiloÏena na
zkouman˘ povrch a systém klimatizaãních
elementÛ je uveden do provozu.
Termofólie jsou vícenásobnû pouÏitelné.

Obr. 5.17: Vyhledání média v trubkách
pomocí termofólie
Na stěnu zavěšené jednotlivé zátěže

Nanesení povrchových nátěrů
■ Vhodné jsou latexové a disperzní barvy
nebo laky.
■ Minerální nátûry jako jsou vápenné
nebo silikátové barvy musí mít povolení
v˘robce pro pouÏití ve spojení se
sádrokartonov˘mi deskami.
■ Nanesení nebo zpracování je
provádûno dle pokynÛ v˘robce.

Hřebíky, dutinové hmoždinky,
ohybové hmoždinky, speciální
hmoždinky pro sádrokartonové desky
nebo skoby na upevnění obrazů smějí
být ve spojení se systémem
klimatizačních elementů REHAU použity
pouze tehdy, byla-li provedena
lokalizace média v trubkách
RAUTHERM S.

Tapetování
■ Vhodné jsou v‰echny tapety s v˘jimkou
vinylov˘ch tapet.
■ K lepení tapet je moÏno pouÏít bûÏná
lepidla na tapety.
■ Pfiíprava podkladu je nutná pouze
tehdy vyÏaduje-li to v˘robce tapet.
■ U nepropustn˘ch tapet musí b˘t
pouÏito lepidel na tapety s nízk˘m
obsahem vody.

S tûmito upevÀovacími prvky smûjí b˘t
v závislosti na poãtu bodÛ upevnûní na
deskách KES upevnûny jednotlivé zátûÏe
do 35 kg:
■ 1 upevÀovací bod: do 15 kg
■ 2 upevÀovací body: do 25 kg
■ 3 upevÀovací body: do 35 kg
Pfii montáÏi upevÀovacích prvkÛ je nutno
dodrÏovat pokyny v˘robcÛ.
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Regulační technika
Pro systémy stûnového vytápûní pouÏívaná
regulaãní technika odpovídá technice
pouÏité pro REHAU systémy podlahového
vytápûní / chlazení, to znamená, Ïe mÛÏe
b˘t pouÏita drátovû pfiipojená regulace
teploty v místnosti RAUMATIC C
a bezdrátová regulace teploty v místnosti
RAUMATIC HOME TRONIC.
Podrobn˘ technick˘ popis obou tûchto
regulaãních systémÛ REHAU je moÏné
vyhledat v technické informaci „Systémy
trubkového podlahového vytápûní / chlazení
REHAU".
Umístění regulátorů jednotlivých
místností
Vedle v‰eobecn˘ch pravidel která je nutno
dodrÏet, jako je napfi. neumístit regulátory
za závûsy, do prÛvanu nebo v místech
pfiímého sluneãního záfiení, je nutné pfii
umístûní regulátorÛ jednotliv˘ch místností
ve spojení se stûnov˘mi topn˘mi systémy
REHAU zohlednit následující body:
■ Regulátory jednotlivých místností
nesmějí být umístěny přímo
na otopné ploše!
■ Regulátory jednotlivých místností
musí být instalovány v minimální
vzdálenosti 20 cm od stěnového
topného pole!
Elektrická vedení ve vytápěných
oblastech
Jsou-li elektrická vedení instalována ve
vytápûn˘ch oblastech, pak je nutno
zohlednit DIN VDE 0298, díl 4,
„ PouÏití kabelÛ a izolovan˘ch vedení pro
silnoproudá zafiízení - doporuãené hodnoty
zatiÏitelnosti elektrick˘m proudem kabelÛ
a vedení v budovách a flexibilní vedení".
Maximálně přípustná teplota PVC
oplášťovaných vedení (typ NYM) činí
+70°C. V závislosti na podmínkách
pokládky, zpÛsobu instalace, teplotû okolí
a prÛfiezu vodiãe jsou v této smûrnici VDE
definovány maximální síly el. proudu, které
zaji‰Èují, Ïe není této mezní hodnoty
dosaÏeno. Pfied pokládkou elektrokabelÛ
ve vytápûn˘ch oblastech musí b˘t pomocí
tabulky pfiepoãtu stanovena maximální síla
el. proudu v závislosti na prÛfiezu vodiãe
a teplotû okolí. Tímto zpÛsobem zji‰tûná
hodnota musí b˘t zohlednûna pfii v˘bûru
odpovídajícího zaji‰tûní.
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7. Uvedení do provozu
Vyplachování, napuštění a odvzdušnění
Vyplachování, napu‰tûní a odvzdu‰nûní
REHAU systémÛ stûnového vytápûní musí
b˘t provedeno pfied provedením omítky
a stûrky. Pfiitom jsou jednotlivé topné
okruhy pomocí plnícího
a odvzdu‰Àovacího zafiízení pfiíslu‰n˘ch
REHAU rozdûlovaãÛ HKV jednotlivû
vypláchnuty a naplnûny.
Za účelem vypuzení všech
vzduchových bublin musí být zajištěn
■ u REHAU stěnového vytápění
v mokré konstrukci minimální
objemový proud 1,5 l/min (odpovídá
rychlosti tečení 0,25 m/s)
■ REHAU u systému klimatizačních
elementů minimální objemový
proud 0,8 l/min (odpovídá rychlosti
tečení 0,2 m/s).
Na závûr procesu plnûní je provedeno
vzájemné hydraulické vyrovnání topn˘ch
okruhÛ v souladu s v˘sledkem plánu
dimenzování.
Tlaková zkouška
Provedení tlakové zkoušky se musí
uskutečnit před počátkem nanesení
omítek.
Během nanášení omítek je zkušební
tlak zachován.
Stûnové topné okruhy je nutno
– analogicky k podlahovému vytápûní –
pfiezkou‰et na tûsnost provedením
zkou‰ky tlakovou vodou (DIN 4725, díl 4).
V˘‰ka zku‰ebního tlaku musí ãinit
minimálnû 1,3 násobek maximálního
pfiípustného provozního tlaku. Tûsnost
a zku‰ební tlak musí b˘t zapsány
do zku‰ebního protokolu.
V pfiípadû nebezpeãí zamrznutí je nutné
uãinit vhodná opatfiení jako je
■ pouÏití mrazuvzdorn˘ch prostfiedkÛ
■ temperování budovy.
PakliÏe jiÏ nejsou pro plánovan˘ provoz
zafiízení Ïádné mrazuvzdorné prostfiedky
zapotfiebí, je nutné je odstranit jejich
vypu‰tûním a návazn˘m nov˘m naplnûním
zafiízení s minimálnû trojnásobnou
v˘mûnou vody.

Provedení tlakové zkoušky
■ Vytvofiení zku‰ebního tlakÛ 10 barÛ.
■ Po 2 hodinách opûtovné vytvofiení
zku‰ebního tlaku 10 barÛ.
■ Poãkat 24 hodin
■ Tlaková zkou‰ka je úspû‰nû provedena
kdyÏ v Ïádném místû stûnového
vytápûní, pfiipojovacího potrubí nebo
rozdûlovaãe neprosakuje voda
a zku‰ební tlak neklesl o více
neÏ 0,1 bar za hodinu.
■ V˘sledek tlakové zkou‰ky je nutno
zapsat a potvrdit do protokolu REHAU
o uvedení do provozu.
Funkční vytápění
Pro funkãní vytápûní pfied, bûhem a po
nanesení omítky jsou dle jednotliv˘ch
v˘robcÛ a druhu omítky stanovena rÛzná
pravidla. Je proto nutné dbát vÏdy tûchto
pfiedpisÛ a dodrÏovat je. Protokol REHAU
o uvedení do provozu
jednající o provedení funkãního vytápûní
musí b˘t vyplnûn zpracovatelem, je nutno
popsat proces funkãního vytápûní
a potvrdit odborné provedení.
7.1 Protokol o uvedení do provozu
Protokol REHAU o uvedení do provozu
je uveden na str. C17.

Protokol o uvedení do provozu pro teplovodní stěnová vytápění v souladu s DIN 4725, díl 4
Stavebník:
Plánovaná stavba:
Stavební úsek:
Zhotovitel:
Objednatel:
1. Zkouška těsnosti
Zkou‰ka tûsnosti stûnov˘ch topn˘ch okruhÛ je zaji‰tûna bezprostfiednû pfied poãátkem naná‰ení omítky, nebo pfied poãátkem jemného
stûrkování u REHAU systému klimatizaãních elementÛ, provedení zkou‰ky tlakovou vodou. V˘‰ka zku‰ebního tlaku ãiní 1,3 násobek
maximálnû pfiípustného provozního tlaku, minimálnû v‰ak 1 bar pfietlaku nad maximálnû pfiípustn˘m provozním tlakem. Po ukonãení
zkou‰ky tûsnosti je nastaven a zachován provozní tlak.
Maximálnû pfiípustn˘ provozní tlak:

bar

Nastaven˘ zku‰ební tlak:

bar

Tlak po ukonãení zku‰ební doby:

bar

Těsnost byla potvrzena, na žádném ze stavebních dílů nevznikly trvalé tvarové změny ani netěsnosti.
Potvrzení zkou‰ku provádûjícího podniku (datum, razítko, podpis):

2. Funkční vytápění pro cementové nebo vápnem spojované omítky nebo stěrky a jílovou omítku
Funkãní vytápûní slouÏí kontrole funkce vytápûné stûnové konstrukce. Pro funkãní vytápûní je nutno zohlednit a dodrÏet pokyny v˘robce
omítky pro pouÏit˘ druh omítky.
V˘robce omítky:
Druh omítky:
Funkãní vytápûní probûhne

■ pfied

■ bûhem

■ po

provedení omítky

Poãátek omítání dne:

(datum)

Ukonãení omítání dne:

(datum)

Poãátek funkãního vytápûní dne:

(datum)

Poãáteãní teplota na pfiívodu:

°C

udrÏovaná do:

(datum)

Teplota na pfiívodu zvy‰ována v intervalech po

(Kelvin)

Maximální teplota na pfiívodu:

(datum)

°C

dosaÏena dne:

Maximální teplota na pfiívodu udrÏována do

(datum)

Funkãní vytápûní bylo ukonãeno dne:

(datum)

Funkãní vytápûní bylo pfieru‰eno: od
Funkãní vytápûní nebylo pfieru‰eno ■

do

(datum)

(v kladném pfiípadû oznaãte kfiíÏkem)

Zařízení stěnového vytápění získalo s nastavenou teplotou na přívodu

°C povolení pro uvedení do trvalého provozu.
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1. Projektování systémů stěnového
vytápění REHAU
Pfii projektování a provedení systémÛ
stûnového vytápûní REHAU v mokré
a suché konstrukci je nutné kromû této
technické informace zohlednit také
pfiedpisy, normy a smûrnice uvedené
v tabulce 1.1.
1.1 Předpoklady
Stavební předpoklady
Pfied zapoãetím montáÏe systémÛ
stûnového vytápûní REHAU musí b˘t
splnûny následující pfiedpoklady:
■ K instalaci systému stûnového vytápûní
REHAU musí b˘t urãen˘ objekt
dokonãen v hrubé stavbû.
■ Musí b˘t vestavûna okna a dvefie.
■ Mají-li b˘t REHAU systémy stûnového
vytápûní instalovány na stûny
sousedící se zeminou, pak musí b˘t
ukonãeny izolaãní práce
dle DIN 18195.
■ Musí b˘t pfiezkou‰eny tolerance
rovnosti ploch, kolmosti a úhlÛ
dle DIN 18202.
■ Ve v‰ech místnostech musí b˘t
provedena ryska ve v˘‰i
„1 m nad hotovou podlahou".
■ Musí b˘t zaji‰tûno zásobování energií
s napûtím 230V, jakoÏ i zásobování
vodou.
■ V pfiípadû instalace systému
klimatizaãních systémÛ REHAU,
nesmí prÛmûrná relativní vlhkost
vzduchu ve fázi vestavby
pfiesahovat 70%.
Potřeba přídavné koordinace:
Je nutné aby architekt / projektant nad
rámec bûÏné potfieby koordinace stavby
zohlednil:
■ Stanovení voln˘ch ploch pro skfiínû,
regály nebo obrazy ve spolupráci
s investorem.
■ Koordinaci termínÛ mezi topenáfiskou
firmou a firmou provádûjící omítky,
v pfiípadû potfieby také vãasné
pfiedbûÏné úpravy k instalaci
stûnového vytápûní urãené plochy.
■ Z dÛvodu zamezení po‰kození omítky
musí b˘t naplánována dostateãná
doba pro vysychání omítek pro stûnová
vytápûní.
■ Nanesení omítky pro stûnová vytápûní
na stûnu musí b˘t provedeno pfied
nanesením venkovní omítky.

Při projektování a provádění REHAU systémů stěnového vytápění
je nutno zohlednit následující normy a směrnice
V Nûmecku:
DIN 1186

Stavební sádry

DIN 4102

PoÏární ochrana v pozemním stavitelství

DIN 4108

Tepelná izolace v pozemním stavitelství

DIN 4109

Zvuková izolace v pozemním stavitelství

DIN 4701

Potfieba tepla v budovách

DIN 4725, díl 4

Teplovodní podlahová vytápûní

DIN 4726

Plastová potrubí

DIN 18161

Korkové materiály jako izolaãní hmoty ve stavebnictví

DIN 18164

VypûÀované umûlé hmoty jako izolaãní materiály ve stavebnictví

DIN 18165

Vláknité izolaãní hmoty jako izolaãní materiály ve stavebnictví

DIN 18180

Sádrokartonové desky

DIN 18181

Sádrokartonové desky ve stavebnictví

DIN 18182

Pfiíslu‰enství pro zpracování sádrokartonov˘ch desek

DIN 18195

Stavební izolace

DIN 18202

Rozmûrové tolerance v pozemním stavitelství

DIN 18350

Omítkáfiské a ‰tukatérské práce

DIN 18550

Omítky

DIN 18557

Malty

DIN EN 1264

Systémy plo‰ného vytápûní

Vyhlá‰ka o tepelné izolaci a otopn˘ch zafiízeních
Smûrnice jednotliv˘ch v˘robcÛ pro zpracování
V Rakousku:
Ö-Norm B 8110

Tepelná izolace v pozemním stavitelství

Ö-Norm B 8115

Zvuková izolace v pozemním stavitelství

Ö-Norm M 7500 Tepelné zátûÏe budov
Ö-Norm B 5153

Plastové trubky ze zesíÈovaného PE pro otopná zafiízení

Ö-Norm B 3480

Spojované vláknité izolaãní materiály pro pozemní stavitelství

Ö-Norm B 3500

VypûÀované polystyrénové hmoty pro stavebnictví

Ö-Norm B 2210

Omítkáfiské práce / smluvní norma

Ö-Norm B 3340

Omítkové malty

Ö-Norm B 3346

Omítkové malty, pravidla pro pouÏití a zpracování

Ö-Norm B 3371

Sádra a sádru obsahující omítkové malty

Rakouské smûrnice zpracování pro omítání vodu vedoucích systémÛ stûnového
vytápûní
Smûrnice zpracování jednotliv˘ch v˘robcÛ produktu
Tab.1.1: Normy a smûrnice, které je nutno zohlednit
Termické mezní podmínky:
■ Z dÛvodÛ pohodlí by mûlo b˘t
dimenzování provedeno tak, aby teplota
plochy stûny nepfiesahovala +35°C.
■ Maximálnû pfiípustná trvalá provozní
teplota REHAU systému klimatizaãních
elementÛ ãiní + 45°C.
■ Pfii projektování REHAU stûnového
vytápûní v mokré konstrukci je nutno
zohlednit minimální a maximální
pfiípustné provozní teploty v souladu
s údaji v˘robce omítky.

1.2 Velikosti otopných polí
REHAU stěnové vytápění v mokré
konstrukci
Pro REHAU stěnové vytápění v mokré
konstrukci platí:
■ Maximální šířka otopného pole: 10 m
■ Maximální výška otopného pole: 2 m
Stûnové plochy ‰ir‰í neÏ 10 m je nutno
rozdûlit do nûkolika, maximálnû 10 m
‰irok˘ch otopn˘ch polí. Z dÛvodu termicky
podmínûn˘ch délkov˘ch zmûn omítky je
nutno v závislosti na údajích v˘robce
omítky naplánovat mezi stûnov˘mi
otopn˘mi poli dilataãní spáry.
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Maximální velikosti topn˘ch polí pro
REHAU stûnové vytápûní v mokré
konstrukci v závislosti na rozteãi pokládky
a zpÛsobu napojení topného pole jsou
znázornûny v tabulce 1.2.

Základem je snaha vyhnout se topn˘m
okruhÛm s vy‰‰ími tlakov˘mi ztrátami neÏ
300 mbar. Optimálnû pfiizpÛsobená
a vytíÏená cirkulaãní ãerpadla pomáhají
úspofie energie.

Smysluplné rozteãe pokládky jak pro
pokládku formou jednoduch˘ch
tak i dvojit˘ch meandrÛ jsou:
■ rozteã pokládky 10 cm
■ rozteã pokládky 15 cm

Maximální velikosti otopných polí REHAU stěnového vytápění v mokré konstrukci
v závislosti na pokládací rozteči a způsobu napojení 1)
oddělené napojení
každého jednotlivého
stěnového otopného pole

sériové napojení několika
stěnových otopných polí
jako jeden topný okruh

napojení několika
stěnových otopných polí
dle metody Tichelmann

rozteč pokládky
10 cm

9 m2

souãet v‰ech stûnov˘ch
topn˘ch polí ≤ 9 m2

max. 3 stûnová otopná pole se vÏdy
max. 9 m2 stûnové otopné plochy

rozteč pokládky
15 cm

12 m2

souãet v‰ech stûnov˘ch
topn˘ch polí ≤ 12 m2

max. 2 stûnová otopná pole se vÏdy
max. 12 m2 stûnové otopné plochy

rozteč pokládky
20 cm

15 m2

souãet v‰ech stûnov˘ch
topn˘ch polí ≤ 15 m2

max. 2 stûnová otopná pole se vÏdy
max. 15 m2 stûnové otopné plochy

20 m2

souãet v‰ech stûnov˘ch
topn˘ch polí ≤ 20 m2

max. 2 stûnová otopná pole se vÏdy
max. 15 m2 stûnové otopné plochy

rozteč pokládky
30 cm
1)

Zji‰tûno pfii prÛmûrné nadbyteãné teplotû 15 K, teplotním spádu 6 K, tepelné vodivosti omítky stûny = 0,87 W/mK

Tab. 1.2: Maximální velikosti otopn˘ch polí REHAU stûnového vytápûní v mokré konstrukci

REHAU systém klimatizačních elementů
Pro REHAU systém klimatizaãních elementÛ
platí pfii sériovém napojení jednotliv˘ch
desek KES následující maximální poãet
desek na topn˘ okruh:
■ maximálnû 3 desky KES velké VA60
■ maximálnû 5 desek KES velk˘ch VA104
■ maximálnû 6 desek KES mal˘ch VA60
■ maximálnû 9 desek KES mal˘ch VA104
■ maximálnû 4 desky KES pfiíãné VA75
Probíhá-li napojení REHAU klimatizaãních
systémÛ metodou Tichelmann, pak mÛÏe
b˘t nezávisle na pouÏitém typu desky
napojeno aÏ 20 desek KES
– vÏdy stejného typu – jedním topn˘m
okruhem na REHAU rozdûlovaã HKV.
1.3 Požadavky požární ochrany
a zvukové izolace
Jsou-li systémy stûnového vytápûní
REHAU pouÏity ve spojení s konstrukcemi
a stavbami, které musí splÀovat poÏární
a /nebo zvukovû izolaãní poÏadavky, pak
musí b˘t tyto poÏadavky splnûny
konstrukcí stûny nebo podkladu. Pfiíslu‰ná
opatfiení musí b˘t provedena architektem
nebo projektantem.

2. Tepelná izolace
PoÏadavky na koeficient tepelné
propustnosti (hodnota Kw) stûnov˘m
vytápûním opatfiené stûny jsou v závislosti
na umístûní na stûnû znázornûny
v tabulce 2.1.
V˘poãet hodnoty Kw je provádûn
analogicky k postupu DIN 4701, av‰ak
bez zohlednûní koeficientu vnitfiního
pfiestupu tepla 1/αi.
Potřebné tepelné izolace by měly být
pokud možno instalovány na vnější
straně venkovní stěny,
k tomuto účelu je nutno naplánovat
odpovídající běžné systémy
spojovaných tepelných izolací.

Jsou-li zapotfiebí uvnitfi leÏící tepelné
izolace, pak tyto musí b˘t z
■ cementem spojovan˘ch
dfievotfiískov˘ch izolaãních desek nebo
vícevrstv˘ch dfievotfiískov˘ch
izolaãních desek
■ cementem nebo magnezitem
spojovan˘ch izolaãních desek
z dfievûné vlny nebo vícevrstv˘ch
izolaãních desek z dfievûné vlny
■ tepelnû izolaãních desek
z vypûÀovaného polystyrénu EPS
■ tepelnû izolaãních desek
z extrudovaného polystyrénu XPS
■ korkov˘ch izolaãních desek
■ minerální vlny PTP.
Navíc je nutno zohlednit údaje v˘robce
pfiíslu‰né omítky v souvislosti s pouÏitím
lepidel.

Umístění otopných ploch

Požadavek na koeficient tepelné
propustnosti (hodnotu kw) stěny

■ venkovní stûny novû postavené
budovy
■ dûlící stûny k ãástem budovy
s v˘raznû niÏ‰ími teplotami

hodnota kw ≤ 0,35 W/m2k

■ venkovní stûny pfii sanaci stávající
budovy

hodnota kw ≤ 0,5 W/m2k

■ vnitfiní stûny budov
■ stûny oddûlující jednotky se stejn˘m
vyuÏitím

odpor kladen˘ vedení tepla
R ≤ 0,75 m2K/W

Tabulka 2.1: Pfiedpisy pro tepelnou izolaci v souladu s WSchVO 95
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Teplotní posun
S REHAU systémy stûnového vytápûní je
prÛbûh teploty stûnou posunut k vy‰‰ím
teplotám. Tím je bod promrzání posunut
smûrem k venkovní stranû stûny.
Nebezpeãí zamrzání uvnitfi stûnové
konstrukce je tak pfii venkovním obloÏení
tepelnou izolací témûfi vylouãeno. Navíc je
pfii venkovním obloÏení tepelnou izolací
umoÏnûno vyuÏití celé masivní stûny jako
tepelného akumulátoru.

Teplota vnitřní - vnější stěny ve °C

Při umístění teplené izolace je nutno
zohlednit možný posun rosného bodu.

Legenda
Průběh teploty ve vícevrstvé
vnější stěně s hodnotou K < 0,35 W/m2K

teplota stěny = 35°C
vnitřní teplota = 24°C
vnitřní teplota = 20°C

Hodnota k - výpočet od topné roviny k vnější stěně
Hustota stavebního dílu

Maximální hloubka promrzání

Legenda

Tloušťka mm λ (W/mK)

µ

Omítka

➀

5

0,87

Lehčená cihla

➁

240

0,36

5

Tepelná izolace

➂

80

0,035

80

Tepelně izolační omítka

➃

25

0,06

5

Odpor kladený přestupu tepla 1/a = 0,04 m 2K/W

15

k = 0,293 W/m2K

Tloušťka vrstvy stěny v cm

Obr. 2.1: Porovnání prÛbûhÛ tepla vícevrstvou stûnou
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3. Hydraulické napojení
Hydraulické napojení REHAU systémÛ
stûnového vytápûní mÛÏe b˘t
provedeno
■ samostatnû
■ sériovû
■ metodou Tichelmann.
Napojení metodou Tichelmann
předpokládá, že
■ u REHAU stěnového vytápění
v mokré konstrukci vykazují všechna
stěnová otopná pole jednoho topného okruhu stejnou délku trubky a
■ u REHAU systému klimatizačních
elementů byly na jednotlivé topné
okruhy použity desky KES stejného
typu.
4. Diagramy a tabulky výkonu
Pro REHAU stûnové vytápûní v mokré
konstrukci jakoÏ i pro REHAU systém
klimatizaãních elementÛ jsou
v následujících diagramech a tabulkách
znázornûny souvislosti a závislosti mezi
otopn˘m v˘konem, rozteãí pokládky
a obloÏením stûny. Aby byla vylouãena
nutnost pouÏití rÛzn˘ch diagramÛ pro
rÛzné teploty v místnosti, byla
pro znázornûní pouÏita prÛmûrná
nadbyteãná teplota otopné vody.

Legenda
1 Přívodní potrubí, např. s RAUTHERM S
32x2,9mm
teplota na přívodu např. 40°C
2 Vratné potrubí, např. s RAUTHERM S
32x2,9mm
teplota na přívodu např. 30°C
3 REHAU rozdělovač HKV
4 Stěnové otopné pole, zóna 1
5 Stěnové otopné pole, zóna 2

Obr. 3.1: Schematické znázornûní samostatného napojení kaÏdého jednotlivého
stûnového otopného pole

Pro REHAU stûnové vytápûní v mokré
konstrukci byly diagramy a tabulky
vyhotoveny pro stûnové otopné omítky
s topnou vodivostí
■ λ = 0,7 W/mK,
■ λ = 0,8 W/mK a
■ λ = 0,87 W/mK
jakoÏ i pro pfiekrytí omítkou
■ 10 mm
■ 15 mm
nad vrcholem trubky.
Pro REHAU systém klimatizaãních
elementÛ bylo v diagramu nebo tabulce
sestaveno znázornûní v˘konÛ rozteãí
pokládky 60 mm, 75 mm a 104 mm.
Navíc je uveden normogram ke zji‰tûní
pfiedávání tepla zadní stranou stûn
s otopn˘mi plochami.
Zde bylo znázornûno pfiedávání tepla
v závislosti na struktufie stûny jakoÏ
i rozdílu teploty mezi pfiední a zadní
stranou stûny.

Legenda
1
2
3
4

Vratné potrubí, např. RAUTHERM S 32x2,9mm
Přívodní potrubí, např. RAUTHERM S 32x2,9mm
REHAU rozdělovač HKV
REHAU systém klimatizačních elementů s trubkou RAUTHERM S12x2,0mm

Obr. 3.2: Schematické znázornûní sériového napojení nûkolika stûnov˘ch otopn˘ch polí

Legenda
1
2
3
4
5
6
7

Vratné potrubí, např. RAUTHERM S 32x2,9mm
Přívodní potrubí, např. RAUTHERM S 32x2,9mm
REHAU rozdělovač HKV
Desky systémových klimatizačních elementů REHAU s trubkou RAUTHERM S 12 x 2,0 mm
Připojovací potrubí přívodu např. RAUTHERM S 17x2,0 nebo20x2,0mm
potrubí Tichelmann, např. RAUTHERM S 17x2,0 nebo 20x2,0mm
Připojovací vratné potrubí např. RAUTHERM S 17x2,0 nebo 20x2,0mm

Obr. 3.3: Schematické znázornûní pfiipojení nûkolika stûnov˘ch otopn˘ch polí metodou
Tichelmann
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Překrytí
vedení
omítkou
(mm)

Rozteč
pokládky
(cm)

Střední
přebytková
teplota topného
média (K)
Odpor kladeny vedení tepla podlahovou krytinou (m2K/W)

Specifický topný výkon REHAU stěnového vytápění v mokré konstrukci (W/m2)
Tepelná vodivost omítky topné plochy stěny = 0,7 W/mK
Trubka RAUTHERM-S 14x1,5 mm

Obr. 4.4
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Obr. 4.5
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Obr. 4.6
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Specifický topný výkon REHAU stěnového vytápění v mokré konstrukci (W/m2 )
Tepelná vodivost omítky topné plochy stěny = 0,8 W/mK
Trubka RAUTHERM-S 14x1,5 mm
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v mokré konstrukci
diagram výkonu

Obr. 4.7
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Obr. 4.8

D14

vá

klá

da

cí r

ozt

eč

vc

m

stře

m
ta (ϑ H
o
l
p
e
t

ϑi )

né
otop

vody

vK

přebytková teplota stěny (ϑstěna - ϑi )

Lišta RAUFIX, RAUTHERM S 14x1,5 mm
tepelná vodivost omítky 0,87 W/mK
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Stěnové vytápění REHAU
v mokré konstrukci
diagram výkonu

Obr. 4.9
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Specifický topný výkon REHAU stěnového vytápění v mokré konstrukci (W/m2)
Tepelná vodivost omítky topné plochy stěny = 0,87 W/mK
Trubka RAUTHERM-S 14x1,5 mm

Obr. 4.10
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Obr. 4.11
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Obr. 4.12
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5. Určení tlakové ztráty
Tlakové ztráty desek KES systému
klimatizaãních elementÛ REHAU
jsou znázornûny v obr. 5.1.

malá VA 104

malá VA 60

velká VA 104

Tlakové ztráty pro REHAU stûnové vytápûní
v mokré konstrukci pouÏit˘ch jmenovit˘ch
svûtlostí trubek jsou znázornûny v registru B,
obr. 1.2.

Průtok (l/s)

Tlaková ztráta desek KES

velká VA 60
příčná VA 50

Urãení tlakové ztráty pro REHAU systémy
stûnového vytápûní probíhá analogicky
k postupu uvedeném v technické informaci
„Plánování trubkového podlahového
vytápûní / chlazení".

Tlaková ztráta (mbar/ deska)
Obr. 5.1: Diagram tlakové ztráty desek KES systému klimatizaãních elementÛ REHAU
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REHAU temperování betonového jádra
1. Všeobecně
1.1 Úvod
Moderní architektura, klimatické vlivy,
stoupající vyuÏití v˘poãetní techniky, jakoÏ
i zv˘‰ená potfieba komfortu kladou
v dne‰ní dobû vysoké nároky na inovativní
techniku budov.
Chladící a topn˘ systém budoucnosti,
kter˘ tûmto nárokÛm odpovídá je temperování betonového jádra (BKT).

Koberec
Mazanina

Beton

Obr. 1: Základní konstrukce BKT

1.2 Výhody systému
■ nízké investiční náklady
■ komfort a výkonnost na nejvyšší
úrovni
■ „mírné chlazení" bez výskytu
průvanu
■ redukovaná výměna vzduchu
u kombinace se
vzduchotechnickými zařízeními
■ žádný Sick-Building-Syndrom
■ aktivací akumulačních objemů
menší dimenzování chladícího
zařízení
■ nižší a energeticky výhodnější
hladina teploty na přívodu
■ možnost použití alternativních
systémů zdrojů studené a teplé
vody
1.3 Princip
Princip temperování betonového jádra
(BKT) je zaloÏen na vyuÏití akumulaãního
objemu stavebních dílÛ.
Tento princip je moÏno pozorovat v letním
období u historick˘ch budov, jako jsou napfi.
hrady a kostely s velmi tlust˘mi vnûj‰ími
stûnami. Na základû velkého akumulaãního
objemu tûchto zdí se i v létû za vysok˘ch
venkovních teplot udrÏují uvnitfi budovy
pfiíjemnû chladné teploty. V místnostech
vznikají tepelné zátûÏe, které jsou chladn˘mi
masivními stavebními díly absorbovány.

Obr. 2: Historická budova

Tento akumulaãní princip je napodoben
pomocí studené nebo teplé vody proudící
v trubkách v masivních betonov˘ch dílech
(BKT). Tím se vytvofií takzvan˘ neomezen˘
akumuláror.

Obr. 3: MontáÏ BKT
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2. Systémové varianty
2.1 REHAU - BKT moduly
Výhody systému
■ rychlá montáž
■ variabilní rozměry modulů
■ je možná dodávka standardních
a speciálních tvarů modulů
■ výrobcem provedená tlaková
zkouška
Systémové komponenty
■ REHAU - BKT moduly
■ REHAU - BKT stropní prÛchod
■ REHAU distanãní podpûra BKT
■ REHAU spojka kari sítû / kabelov˘
tfimen REHAU
■ REHAU ochranná trubka
Rozměry trubek
■ RAUTHERM S
■ RAUTHERM S

17 x 2,0 mm
20 x 2,0 mm

Prefabrikované REHAU - BKT moduly jsou
od v˘robce tlakovû odzkou‰eny a tím jsou
umoÏnûny krátké doby montáÏe.

Obr. 4: REHAU - BKT moduly

2.2 REHAU - BKT pokládka přímo
na staveništi
Výhody systému
■ flexibilní přizpůsobení BKT
trubkových okruhů tvaru budovy
■ variabilní délky BKT okruhů
■ jednoduchá pokládka trubek
Systémové komponenty
■ REHAU RAUTHERM S trubka
■ REHAU - BKT stropní prÛchod
■ REHAU tlakov˘ uzávûr trubky
■ REHAU spojka kari sítû / kabelov˘
tfimen REHAU
■ REHAU ochranná trubka
■ REHAU spojka
■ REHAU násuvná objímka
■ REHAU ochranná páska BKT
Rozměry trubek
■ RAUTHERM S
■ RAUTHERM S

17 x 2,0 mm
20 x 2,0 mm

Díky pokládkce trubek pfiímo na staveni‰ti
mohou b˘t trubkové okruhy BKT flexibilnû
pfiizpÛsobeny jakémukoliv tvaru budovy.

Obr. 5: BKT pokládka pfiímo na staveni‰ti
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3. Systémové komponenty
REHAU - BKT moduly
U REHAU - BKT modulÛ v provedení
dvojit˘ / jednoduch˘ meandr
je pouÏívána trubka RAUTHERM S,
s kyslíkovou barierou dle DIN 4726,
v rozmûrech 17x2,0 mm nebo 20 x 2,0 mm.
Upevnûní REHAU trubky RAUTHERM S
na betonáfiskou v˘ztuÏnou síÈ je provádûno
pomocí REHAU spojek kari sítû.
Trubka REHAU RAUTHERM S je v˘robcem
natlakována vzduchem o hodnotû 6.0 bar.
Konce trubky jsou utûsnûny tlakov˘m
uzávûrem.

Obr. 6: REHAU - BKT DM modul

Rozměry modulů
REHAU - BKT moduly jsou dle projektÛ
zhotovovány ve variabilních rozmûrech:

■ ·ífika modulu: 0,75 m aÏ 2,0 m
■ Délka modulu: 1,4 m aÏ 6,0 m
v závislosti na:
■ typu pokládky trubky
■ prÛmûru trubky
■ rozteãi pokládky.
Obr. 7: REHAU - BKT EM modul
Rozmûry modulÛ naleznete
v tabulkách 1 a 2.
Na poÏádání je také moÏná dodávka
nestandardních rozmûrÛ modulÛ.

Typ pokládky trubek:
Je moÏno pouÏít tyto typy pokládky:
■ dvojit˘ meandr (DM)
■ jednoduch˘ meandr (EM).

Připojovací potrubí
KaÏd˘ REHAU - BKT modul je dodáván
se dvûmi pfiipojovacími potrubími v délce
po 5 m pro pfiívodní a vratné potrubí.
Pfiipojovací potrubí jsou pfii transportu
fixovány k okraji REHAU - BKT modulÛ.
Také v tomto pfiípadû lze realizovat na
poÏádání pfiipojovací potrubí v rÛzn˘ch
délkách.

Natlakování
Konce pfiipojovacích potrubí, jsou
osazeny mosazn˘m tlakov˘m uzávûrem
REHAU. Toto je provádûno patentovan˘m
a nerozebírateln˘m spojem násuvné
objímky REHAU.
V˘robcem jsou REHAU - BKT moduly
podrobeny tlakové zkou‰ce a dodány
na staveni‰tû s pfiedbûÏn˘m nebo
zku‰ebním tlakem 6 bar.

Typ pokládky formou dvojitého meandru
vykazuje v porovnání s jednoduch˘m
meandrem rovnomûrnûj‰í teplotní profil
po celé plo‰e modulu.
Obzvlá‰tû u velk˘ch modulÛ to vede
ke stejnomûrnému rozdûlení teploty
ve stavebním dílu a k rovnomûrnûj‰ím
teplotám na povrchu stavebních dílÛ.
Rozteč pokládky
Je moÏné pouÏít následující pokládací
rozteãe:
■ 15 cm (VA 15)
■ 20 cm (VA 20).
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Dodávané rozměry REHAU - BKT modulů DM/EM VA 15

Šířka

0,80 m

1,10 m

1,40 m

1,70 m

2,00 m

Délka
m

plocha
modulu
m2

aktivní
plocha
pl. modulu modulu
m2
m2

aktivní
plocha
pl. modulu modulu
m2
m2

aktivní
plocha
pl. modulu modulu
m2
m2

aktivní
plocha
pl. modulu. modulu
m2
m2

aktivní
pl. modulu
m2

1,40
1,55
1,70
1,85
2,00
2,15
2,30
2,45
2,60
2,75
2,90
3,05
3,20
3,35
3,50
3,65
3,80
3,95
4,10
4,25
4,40
4,55
4,70
4,85
5,00
5,10
5,25
5,40
5,55
5,70
5,85
6,00

1,12
1,24
1,36
1,47
1,60
1,72
1,84
1,96
2,08
2,20
2,32
2,44
2,56
2,68
2,80
2,92
3,04
3,16
3,28
3,40
3,52
3,65
3,76
3,88
4,00
4,08
4,20
4,32
4,44
4,56
4,68
4,80

0,90
1,01
1,13
1,24
1,35
1,46
1,58
1,69
1,80
1,91
2,03
2,14
2,25
2,36
2,48
2,59
2,70
2,81
2,93
3,04
3,15
3,26
3,38
3,49
3,60
3,71
3,83
3,94
4,05
4,16
4,28
4,39

1,26
1,42
1,58
1,73
1,89
2,05
2,21
2,36
2,52
2,68
2,84
2,99
3,15
3,31
3,47
3,62
3,78
3,94
4,10
4,25
4,41
4,57
4,73
4,88
5,04
5,20
5,36
5,51
5,67
5,83
5,99
6,14

1,62
1,82
2,03
2,23
2,43
2,63
2,84
3,04
3,24
3,44
3,65
3,85
4,05
4,25
4,46
4,66
4,86
5,06
5,27
5,47
5,67
5,87
6,08
6,28
6,48
6,68
6,89
7,09
7,29
7,49
7,70
7,90

2,48
2,72
2,97
3,22
3,47
3,71
3,96
4,21
4,46
4,70
4,95
5,20
5,45
5,69
5,94
6,19
6,44
6,68
6,93
7,18
7,43
7,67
7,92
8,17
8,42
8,66
8,91
9,16
9,41
9,65

3,51
3,80
4,10
4,90
4,68
4,97
5,27
5,56
5,85
6,14
6,44
6,73
7,02
7,31
7,61
7,90
8,19
8,48
8,78
9,07
9,36
9,65
9,95
10,24
10,53
10,82
11,12
11,41

1,54
1,71
1,87
2,04
2,20
2,37
2,53
2,70
2,86
3,03
3,19
3,36
3,52
3,69
3,85
4,02
4,18
4,35
4,51
4,68
4,84
5,01
5,17
5,34
5,50
5,61
5,78
5,94
6,11
6,27
6,44
6,60

1,96
2,17
2,38
2,59
2,80
3,01
3,22
3,43
3,64
3,85
4,06
4,27
4,48
4,69
4,90
5,11
5,32
5,53
5,74
5,95
6,16
6,37
6,58
6,79
7,00
7,14
7,35
7,56
7,77
7,98
8,19
8,40

2,89
3,15
3,40
3,66
3,91
4,17
4,42
4,68
4,93
5,19
5,44
5,70
5,95
6,21
6,46
6,72
6,97
7,23
7,48
7,74
7,99
8,25
8,50
8,67
8,93
9,18
9,44
9,69
9,95
10,20

Tabulka ã.1
Dodávané rozměry REHAU - BKT modulů DM/EM VA 20
Šířka

0,75 m1)

Délka
m

plocha
fmodulu
m2

aktivní
plocha
pl. modulu modulu
m2
m2

aktivní
plocha
pl. modulu modulu
m2
m2

aktivní
plochapl. modulu modulu
m2
m2

aktivní
pl. modulu
m2

1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00

1,05
1,20
1,35
1,50
1,65
1,80
1,95
2,10
2,25
2,40
2,55
2,70
2,86
3,00
3,15
3,30
3,45
3,60
3,75
3,90
4,05
4,20
4,35
4,50

0,72
0,84
0,96
1,08
1,20
1,32
1,44
1,56
1,68
1,80
1,92
2,04
2,16
2,28
2,40
2,52
2,64
2,76
2,88
3,00
3,12
3,24
3,36
3,48

1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80

1,68
1,96
2,24
2,52
2,80
3,08
3,36
3,64
3,92
4,20
4,48
4,76
5,04
5,32
5,60
5,88
6,16
6,44
6,72
7,00
7,28
7,56
7,84
8,12

2,88
3,24
3,60
3,96
4,32
4,68
5,04
5,40
5,76
6,12
6,48
6,84
7,20
7,56
7,92
8,28
8,64
9,00
9,36
9,72
10,08
10,44

1,15 m

1,61
1,84
2,07
2,30
2,53
2,76
2,99
3,22
3,45
3,68
3,91
4,14
4,37
4,60
4,83
5,06
5,29
5,52
5,75
5,98
6,21
6,44
6,67
6,90

1,55 m

2,17
2,48
2,79
3,10
3,41
3,72
4,03
4,34
4,65
4,96
5,27
5,58
5,89
6,20
6,51
6,82
7,13
7,44
7,75
8,06
8,37
8,68
8,99
9,30

1,95 m

Tabulka ã. 2
Velikosti modulÛ uvedené na ‰edém podkladu: standardní velikosti.
Velikosti modulÛ bez ‰edého podkladu: zvlá‰tní, na poÏádání dodávané velikosti.
1)
VA 20 ·ífika modulu 0,75 m DM: zvlá‰tní, na poÏádání dodávaná velikost.
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3,51
3,90
4,29
4,68
5,07
5,46
5,85
6,24
6,63
7,02
7,41
7,80
8,19
8,58
8,97
9,36
9,75
10,14
10,53
10,92
11,31
11,70

4,00
4,30
4,60
4,90
5,20
5,50
5,80
6,10
6,40
6,70
7,00
7,30
7,60
7,90
8,20
8,50
8,80
9,10
9,40
9,70
10,00
10,20
10,50
10,80
11,10
11,40
11,70
12,00

REHAU - BKT stropní průchodka

REHAU - BKT distanční podpěra

REHAU spojka kari sítě

Obr. 8: REHAU - BKT stropní prÛchodka

Obr. 9: REHAU - BKT distanãní podpûra

Obr. 10: REHAU spojka kari sítû

REHAU - BKT stropní prÛchodka
z polyetylénu slouÏí k vedení pfiipojovacích
potrubí REHAU - BKT modulÛ z betonové
desky. Je moÏné ji pouÏít jako samostatnou
prÛchodku, nebo díky pfiedtvarovan˘m
hrdlÛm jako víceúãelovou prÛchodku.

REHAU - BKT distanãní podpûra
z betonáfiské oceli je vyrábûna pro konkrétní
objekt a pouÏívána k upevnûní REHAU BKT modulÛ k betonové desce. Distanãní
podpûra je vybavena pojistkou proti vzdutí.
MÛÏe b˘t také vyuÏita jako úloÏn˘ prvek
pro vrchní v˘ztuÏ.

Spojka kari sítû je z drátu oplá‰Èovaného
plastem. SlouÏí k upevnûní REHAU - BKT
modulÛ na v˘ztuÏ a fixaci na distanãní
podpûry BKT.

Materiál:
Délka:
·ífika:
V˘‰ka:
∅ trubky:

Materiál:
betonáfiská ocel (Bst) 500/550
Síla prutÛ: 50 mm
Celk. v˘‰ka: 70 – 350 mm
V˘‰. traverzy:50 – 330 mm

PE
400 mm
50 mm
60 mm
17x2,0/20x2,0

Materiál:
∅ drátu:
Délka:
Barva:

plastem
oplá‰Èovan˘ drát
1,4 mm
140 mm
ãerná

REHAU utahovač spojek kari sítě

Kabelový třmen

REHAU ochranná trubka

Obr. 11: Utahovaã spojek kari sítû

Obr. 12: REHAU kabelov˘ tfimen

Obr. 13: Ochranná trubka

REHAU kovov˘ utahovaã spojek kari sítû
s plastov˘m oplá‰Èováním je pouÏíván
k odbornému a rychlému kroucení REHAU
spojek kari sítû.
Je pouÏíván pfii v˘robû REHAU - BKT
modulÛ a pfii pokládce REHAU - BKT
systému - pokládka pfiímo na staveni‰ti.

Polyamidov˘ kabelov˘ tfimen REHAU
slouÏí k upevnûní REHAU - BKT modulÛ
k v˘ztuÏi a fixaci na distanãní podpûry
REHAU - BKT.

REHAU ochranná polyetylénová trubka
je pouÏívána v oblasti dilataãních spár.
PouÏívá se také jako ochrana vedení
pfiipojovacího potrubí, které prochází
betonovou desku.

Materiál:
Délka:
∅ utahovaãe:
Barva:

Ocel
310 mm
30 mm
ãerná

Materiál:
Délka:
·ífika:
Barva:

PA
178 mm
4,8 mm
pfiírodní

Materiál:
Vnitfiní ∅:
Vnûj‰í ∅:
Barva:

PE
19/23 mm
24/29 mm
ãerná
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REHAU tlakový uzávěr

REHAU tlakový nástavec

REHAU manometr

Obr 14: REHAU tlakov˘ uzávûr

Obr. 15: Tlakov˘ nástavec

Obr. 16: Manometr

REHAU tlakov˘ uzávûr slouÏí k tlakové
zkou‰ce a je v˘robcem montován
pomocí technologie násuvné objímky
na REHAU BKT moduly.

REHAU tlakov˘ nástavec je pouÏíván
ve spojení s REHAU manometrem
pfii tlakové zkou‰ce. Tlakovou zkou‰ku je
nutno provést na staveni‰ti pfied poãátkem
betonování a po zaschnutí betonové plochy.

REHAU manometr je pouÏíván spolu
s REHAU tlakov˘m nástavcem
pfii tlakov˘ch zkou‰kách. Tlakovou zkou‰ku je nutno provést na staveni‰ti pfied
poãátkem betonování a po zaschnutí
betonové plochy.

Materiál:
Délka:
Pfiípojka:

Materiál:
Délka:
Pfiípojka:

Materiál:
∅trubky:
Délka:

Mosaz
17x2,0/20x2,0
59/58 mm

mosaz
33 mm
G 1/4"

ocel
40 mm
G 1/4"

REHAU násuvná objímka

REHAU spojka

REHAU ochranná páska BKT

Obr. 17: Násuvná objímka

Obr. 18: Spojka

Obr. 19: Ochranná páska

REHAU násuvná objímka z pozinkované
mosazi je pouÏívána pro spojování trubek
RAUTHERM S. Tímto vznikne nerozebíratelné a trvale tûsné spojení dle DIN 18380
(VOB).

REHAU spojka slouÏí ke spojení koncÛ
trubek. Ve spojení s násuvnou objímkou
REHAU je tak zaji‰tûno nerozebíratelné
a trvale tûsné spojení dle DIN 18380
(VOB).

REHAU ochranná páska z mûkkého
polyvinylchloridu slouÏí k ochranû spojení
násuvné objímky pfied pfiím˘m kontaktem
s betonem dle DIN 18560.

Materiál:
∅ trubky:
Délka:

Materiál:
∅ trubky:
Délka:

pozinkovaná mosaz
17x2,0/20x2,0
20 mm

pozinkovaná mosaz
17x2,0/20x2,0
53 mm

KaÏdé v betonu provedené spojení
násuvnou objímkou REHAU musí b˘t
dle DIN 18560 obaleno ochrannou
páskou.
Materiál:
·ífika pásky:
Délka pásky:
Barva:
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mûkké PVC
50 mm
33 mm
ãervená

REHAU - BKT transportní rám
Technická data
■ délka
4,0m
■ ‰ífika
1,0m
■ v˘‰ka
2,2m
■ materiál
lakovaná ocel
■ hmotnost 235 kg
Transport REHAU- BKT modulÛ
na staveni‰tû probíhá na transportních
rámech REHAU. Moduly jsou v nûkolika
vrstvách zavû‰eny do transportního rámu
a poté zaji‰tûny. Transportní rámy jsou
vhodné pro pfiená‰ení jefiábem
na staveni‰ti. Po vyloÏení následuje
hromadná zpûtná pfieprava transportních
rámÛ REHAU.
Topná trubka RAUTHERM S
Výhody
■ neprostupná pro kyslík dle DIN 4726
díky speciální závûrné vrstvû EVAL
■ velmi dobrá rázová a vrubová
houÏevnatost
■ vysoká ãasová stálost pfii teplotách
do 110°C
■ vynikající odolnost proti odûru
■ vysoká vrubová odolnost
■ vynikající síly zpûtného smr‰tûní
■ odolná proti stárnutí
■ tvarovû stálá

Základní trubka z PE-Xa
Adhezní vrstva
Závěrná vrstva EVAL

Obr. 21: Struktura trubky

Obr. 22: Kotouãov˘ svazek

Obr. 20: Transportní rám BKT

Trubky RAUTHERM S nejsou vhodné
pro potrubí pitné vody.

Materiál / vlastnosti
Základní ãást trubky RAUTHERM S
je tvofiena jiÏ více neÏ 25 let osvûdãenou
trubkou RAUTHERM z vysokotlace
zesíÈovaného PE-Xa.
ZesíÈování probíhá za vysok˘ch teplot
pomocí peroxidÛ. Pfiitom se spojují
jednotlivé molekuly polyetylénu
do trojrozmûrné sítû.
Tím jsou jiÏ tak dobré vlastnosti
polyetylénu je‰tû vylep‰eny:
Teplotní a tlakové odolnosti, rázové
houÏevnatosti pfii nízk˘ch teplotách
a odolnosti proti vzniku trhlin vlivem
vnitfiního napûtí.
Koextrudovaná závûrná vrstva pro kyslík
(viz obr. 2.1) je z etylvinylalkoholu (EVAL),
polymeru s nejvy‰‰ím závûrn˘m úãinkem.
Jsou v˘raznû pfiekroãeny nároky DIN 4726
na nepropustnost kyslíku.
Adhezní vrstvou mezi základní trubkou
a závûrnou vrstvou je dosaÏeno pevného
pfiilnutí. Co se t˘ká pevnosti proti odûru
má vodonerozpustná vrstva EVAL vysoké
rezervy a odolává proto nejtvrd‰ím
podmínkám na staveni‰ti.

Technická data
Hustota
(zkou‰eno dle DIN 53497)
Modul pruÏnosti
(zkou‰eno dle DIN 53457)
Vrubová houÏevnatost
pfii 20°C
pfii -20°C
Souãinitel délkové protaÏnosti
pfii 20°C
pfii 100°C
Tepelná vodivost
Propustnost pro O2
pfii 40°C
Drsnost trubky

0,93 g/cm3
cca. 600 N/mm2
bez zlomu
bez zlomu
1,4 x 10-4K-1
2,0 x 10-4K-1
0,35 W/mK
≤ 0,1 mg/l x d
0,007 mm

Pokládka trubky
Pokládka trubky musí b˘t provedena bez
zlomÛ. Je nutno dodrÏet ohybové
polomûry ≥5x vnûj‰í prÛmûr trubky.
Dlouhodobé chování
U polymerních materiálÛ, které jsou
vystaveny mechanickému zatíÏení, musí
b˘t zohlednûno plastické teãení.
Hodnot dlouhodobého chování
polymerních materiálÛ bylo dosaÏeno
na základû více neÏ 25let˘ch praktick˘ch
zku‰eností REHAU a mnohaãetn˘ch
laboratorních pokusÛ.
Doprava a skladování
Trubky RAUTHERM S je nutno nakládat
a vykládat pod odborn˘m dozorem,
pfiepravovat a skladovat materiálu
odpovídajícím zpÛsobem. Trubky je nutno
chránit pfied oleji, tuky, barvami etc.
a pfied del‰ím sluneãním záfiením.
Pfii nechránûném venkovním skladování
nemá doba skladování pfiekroãit 3 mûsíce.
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4. Montáž REHAU systému temperování betonového jádra
4.1 Montáž REHAU - BKT modulů
■ montáž stropních průchodek REHAU
■ upevnění spodní betonové výztuže
Zamûfiení a upevnûní stropních prÛchodek
REHAU pomocí hfiebíkÛ, které se vztahují
k referenãním osám / bodÛm budovy.

Obr. 23: montáÏní úkon ã.1
■ vyrovnání a upevnění REHAU BKT
modulů na spodní výztuž
Zamûfiení REHAU - BKT modulÛ a upevnûní na spodní v˘ztuÏ ve 2 diagonálních
rozích.

Obr. 24: montáÏní úkon ã.2
■ umístění distančních podpěr
REHAU a jejich upevnění proti
posunutí
■ připojovací potrubí zasunout
kompletně do stropních průchodek
REHAU a upevnit
■ položit a upevnit připojovací potrubí
■ instalace horní výztuže

Pokládka formou meandru a upevnûní
pfiipojovacích potrubí na okraj modulu.

Obr. 25: montáÏní úkon ã. 3
■ uvolnit upevnění REHAU- BKT
modulů
■ nazdvižení a upevnění REHAU- BKT
modulů na REHAU - BKTdistanční
podpěry
■ provést 1. tlakovou zkoušku
s tlakovým vzduchem 6 bar
■ provést prohlídku
■ zasunout připojovací potrubí
kompletně do stropních průchodek
REHAU a upevnit je
■ kontrola průběhu betonování
■ 2. tlaková zkouška po zaschnutí
betonové plochy

Obr. 26: montáÏní úkon ã. 4
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4.2 Montáž BKT pokládaného na staveništi

■ montáž REHAU stropních průchodek
■ upevnění spodní výztuže
Zamûfiení a upevnûní stropních prÛchodek
REHAU pomocí hfiebíkÛ, které se vztahují
k referenãním osám / bodÛm budovy.

Obr. 27: montáÏní úkon ã.1
■ dodání distančních košů
na staveniště, jejich instalace
a upevnění na spodní výztuž
■ pokládka trubek dle plánů montáže
Pokládka trubek probíhá dle plánu
montáÏe. Upevnûní trubek na distanãní
ko‰e je provádûno ve vzdálenosti
cca. 0,5 m a v oblasti vratn˘ch obloukÛ
trubek.

Obr. 28: montáÏní úkon ã.2
■ instalovat tlakový uzávěr REHAU
na konci připojovacích potrubí
■ zasunout připojovací potrubí
kompletně do stropních průchodek
REHAU a upevnit je
■ provést 1. tlakovou zkoušku
s tlakovým vzduchem 6 bar
■ provést prohlídku

Obr. 29: montáÏní úkon ã.3
■ připojovací potrubí kompletně
zasunout do stropních průchodek
REHAU a upevnit je
■ kontrola průběhu betonování
■ 2. tlaková zkouška po zaschnutí
betonové plochy

Obr. 30: montáÏní úkon ã.4
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5. Příklady řešení
5.1 Varianty objektů
Pfiekvapivû jednoduchá konstrukce
BKT a dosaÏitelné chladící a otopné v˘kony
umoÏÀují realizaci mnoha inovativních
variant technického fie‰ení.
Na pfiíkladu simulace budovy s fiktivním
referenãním projektem, kter˘ je sv˘m
vyuÏitím a velikostí typick˘ pro velk˘ poãet
kanceláfisk˘ch a správních budov,
je vysvûtleno pÛsobení následujících
variant pfii provozu vytápûní a chlazení:

Obr. 31: Referenãní budova

Varianta B:
■ temperování betonového jádra
■ větrání okny
■ statické otopné plochy

CHODBA

PŘÍVOD VZDUCHU

■
■
■
■
■

¤ez x1

Varianty jsou analyzovány z hlediska
následujících bodÛ:
chování při náhlých změnách zátěží
rozdělení teploty vzduchu
rozdělení vzduchových proudů
komfort
hospodárnost

ODVOD VZDUCHU

¤ez x2

Varianta A:
■ temperování betonového jádra
■ podpůrné klimatizační zařízení
■ statické otopné plochy

SKŘÍŇ

OSVĚTLENÍ 180W

K hodnocení systémÛ je provedena jak
termická simulace tak i simulace proudûní.
Z dÛvodu setrvaãnosti této techniky
je pro hodnocení BKT obzvlá‰tû zajímavé
chování pfii náhl˘ch zmûnách zátûÏí.
Zkoumány jsou dva pfiípady:

STŮL

POČÍTAČ
50W

POČÍTAČ
50W

STŮL
TISKÁRNA
60W

OBRAZOVKA
100W

OSOBA
75W

OSOBA
75W

OBRAZOVKA
100W

OBRAZOVKA
100W

¤ez Y

OSOBA
75W

OSVĚTLENÍ 180W

Případ 1:
Zdvojnásobení vnitřních zátěží
při provozu chlazení
Případ 2:
Náhlé snížení potřeby tepla v zimě

POČÍTAČ
50W

OKNO

Referenční budova
Cel˘ stavební objekt je obsazen
jedním uÏivatelem.
Sklepní podlaÏí neexistuje.
Data budovy:
Stanovi‰tû budovy:
Zóna chladící zátûÏe:
Tmax, venku :
Tmin, venku :
4701
Podélná fasáda:
Pfiíãná fasáda:
PodlaÏí:
UÏitná plocha:
Délka budovy:
·ífika budovy:
V˘‰ka budovy:

Obr. 32: PrÛfiez referenãní místností
Essen/SRN
3 dle VDI 2078
+ 32°C
- 10°C dle DIN
ve smûru S/J
ve smûru V/Z
4
1340 m2
33,5 m
13,9 m
13,5 m

Objemová hmotnost stavby: 876 kg/ m2
tûÏk˘ zpÛsob
v˘stavby
Pomûr A/V (plocha/objem): 0,352 m2 /m3
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Referenční místnost
V referenãní budovû je zkoumána
definovaná standardní místnost na jiÏní
stranû jednoho z vnitfiních poschodí.
Základní stavební konstrukce a vnûj‰í
stûny jsou provedeny formou masivních
betonov˘ch dílÛ.
Dûlící stûny jsou provedeny v lehké
konstrukci, sádrokartonové desky s izolací
z minerálních vláken.

Data místnosti:
PÛdorysná plocha:
Svûtlá v˘‰ka:
V˘‰ka podlaÏí:
Prostorov˘ objem:

30,4 m2
3,0 m
3,3 m
90,7 m2

Základní stavební
konstrukce

28 cm beton
7 cm mazanina
1 cm jehliãkové rouno
Vnitfiní stûny:
lehká stavební
konstrukce
Zasklení G:
0,62
Sluneãní ochrana: 0,25
Doba vyuÏití:
8 aÏ 18 hodin
Hustota osob:
1/10 m2
Potfieba tepla:
1007 W
dle DIN 4701
31,1 W/ m2
Chladící zátûÏ:
1656 W
dle DIN 2078
54,5 W/ m2
Zji‰tûní chladící zátûÏe bylo provedeno
dle VDI 2078 a paralelnû se simulaãním
programem TRNSYS jednoho sluneãného
ãervencového dne.

5.2 Jmenovité hodnoty teplotního
komfortu
Vedle velkého mnoÏství faktorÛ je termick˘m
komfortem také smûrodatnû ovlivnûno
pohodlí v oblasti pobytu. Stav vzduchu
v místnosti mÛÏe b˘t oznaãen za pohodln˘
v pfiípadû, Ïe jsou splnûny následující
mezní podmínky:
T op-léto:
T op-zima:
W +27°C:
W +21°C:
TG :
ϕ:
×:

≤ +27°C
= +21°C
≤ 0,30 m/s
≤ 0,16 m/s
≤ 2K
30% aÏ 65%
≤11,5 g/kg

T op :
w:
TG:
×:
ϕ:

operativní teplota v místnosti
rychlost vzduchu v místnosti
teplotní gradient
absolutní vlhkost vzduchu
relativní vlhkost vzduchu

Operativní teplota v místnosti Top nebo
také vnímaná teplota je tvořena
průměrnou teplotou vzduchu v místnosti
a teplotou sálání obvodových ploch
místnosti.
Tou je zohlednûno, Ïe není vnímání teploty
závislé pouze na teplotû vzduchu
v místnosti, ale také na v˘mûnû sálání mezi
osobami a obvodov˘mi plochami místnosti.
DIN 1946 díl 2 stanoví v závislosti
na teplotû venkovního vzduchu
rozsah komfortních teplot v místnosti.
Pfii teplotû venkovního vzduchu +26°C
se mohou operativní teploty vzduchu
v místnosti pohybovat mezi
+22°C a +25°C av‰ak pfii teplotû
venkovního vzduchu +32°C jsou pfiípustné
teploty vzduchu v místnosti aÏ do +27°C.
V porovnání s dynamick˘mi klimatizaãními
systémy není u systému temperování
betonového jádra moÏná exaktní regulace,
na venkovní teplotû závislé poÏadované
hodnoty tepla v jednotliv˘ch místnostech.
Následující simulace v‰ak názornû
vysvûtlují, Ïe je i u temperování betonového
jádra pfii odpovídajícím odborném
dimenzování moÏné realizovat pfii vytápûní
/ chlazení komfortní teploty v místnosti.

Rozsah tolerancí pro temperování
betonového jádra

Rozsah požadovaných hodnot dle
DIN 1946, díl 2
Běžný tarif požadovaných hodnot
pro klimatizační zařízení v provozu chlazení
Průběh požadovaných hodnot
v provozu vytápění

Teplota venkovního vzduchu

Obr. 33: PoÏadované hodnoty operativních teplot v místnosti dle DIN 1946

5.3 Mezní podmínky termické simulace
Upozornění:
V průběhu křivek termické simulace
jsou znázorněny operativní teploty!

Provoz chlazení
Jako podmínka pro poãasí je zadán sled
pûti za sebou následujících letních dní se
stoupajícími teplotami aÏ do maximální
hodnoty +32,5°C. První a druh˘ den
probíhá vyuÏití místnosti dle pfiedpokladÛ
pro normální provoz.
Uprostfied periody jsou vnitfiní chladící
zátûÏe zdvojnásobeny. Místo 1190 W je
v místnosti najednou uvolnûno 2180 W.
Tento provoz mÛÏe napfi. vzniknout, je-li
za úãelem porady v místnosti navíc 8 osob
a jeden overheadprojektor.
Zde byl tedy jako pfiedpoklad stanoven
v˘jimeãn˘, av‰ak realistick˘ extrémní
pfiípad. Temperování betonového jádra je
v provozu chlazení zatíÏeno na nejvy‰‰í
moÏnou míru.
Provoz vytápění
Zimní období je charakterizováno sledem
tfií velmi chladn˘ch dní s teplotami
venkovního vzduchu mezi -15°C a -10°C.

Návaznû následuje sluneãn˘ den
s vzestupem teploty aÏ na 0°C. Poslední
den periody zÛstává venkovní teplota
konstantní na pfiibliÏnû 0°C. Je v‰ak
zataÏeno, takÏe je v místnosti úãinné
pouze malé mnoÏství sluneãního záfiení.
Tato povûtrnostní situace vede ãtvrtého
sluneãného dne zimní periody k náhlé
redukci potfieby tepla v místnosti.
5.4 Mezní podmínky proudové simulace

Upozornění:
Ve znázornění simulace proudění
jsou uvedeny teploty vzduchu
v místnosti!

Provoz chlazení
Simulace proudûní v definované referenãní místnosti byla exemplárnû provedena
pro hork˘ pát˘ den termické situace.
Den:
âas:
Tvenku:
Top poÏadovaná:
Atmosféra:

3. srpen
16 hodin
+32,5°C
+27°C
jasno

Provoz vytápění
Jako zimní provoz byl znázornûn extrémní
den nûkolikadenní studené periody.
Den:
âas:
T venku:
Top poÏadovaná:
Atmosféra:

26. leden
10 hodin
-12°C
+21°C
zataÏeno
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6. Varianta A: BKT
/ podpůrné klimatizační zařízení /
statické otopné plochy
Kombinací temperování betonového jádra
s podpÛrn˘m klimatizaãním zafiízením
a statick˘mi otopn˘mi plochami
je optimalizováno:
■ dynamické chování systému
■ regulace vlhkosti vzduchu.
Klimatizaãní zafiízení je v provozu pouze
v dobû vyuÏití budovy od 8 do 18 hodin.
Pfiívod vzduchu do místnosti probíhá
vyústkou zdroje vzduchu v oblasti podlahy.
Systémy pfiívodu vzduchu jsou
pro temperování betonového jádra
obzvlá‰tû vhodné, neboÈ pfiivádûjí vzduch
bez v˘skytu prÛvanu.
Vûtracími mfiíÏkami na spodní stranû
stropu je odsáván odvádûn˘ vzduch.
EtáÏová rozvodná potrubí temperování
betonového jádra a klimatizaãního zafiízení
se nacházejí v dutém zavû‰eném prostoru
podhledÛ pfiedsíní. Aktivace masivních
betonov˘ch stropÛ není proto v tûchto
oblastech smysluplná.

Zasklení:

Vnitřní zátěže:
3 osoby
3 osobní počítače á 150 W
1 tiskárna á 50 W
osvětlení 365 W

Obr. 34: Znázornûní prÛfiezu referenãní místnosti zafiízení, varianta A

Temperování betonového jádra
Aktivní plocha:
21,3 m2
StupeÀ vyuÏití:
70%
RAUTHERM S
17x2,0mm
Rozteã pokládky:
15 cm
ZpÛsob pokládky: DM
Tmístnosti:
+26°C
Chladící v˘kon strop: 36 W/m2
Chladící v˘kon podlaha: 14 W/m2
Tpfiívodu chlazení:
+17°C
+21°C
Tmístnosti:
Chladící v˘kon strop: 8 W/m2
Chladící v˘kon podlaha: 5 W/m2
Tpfiívodu vytápûní:
+25°C
K plo‰e vztaÏená data se vztahují k aktivní
plo‰e BKT referenãní místnosti.
Podpůrné kompletní klimatizační
zařízení:
V˘mûna vzduchu: 2,5 h-1
pouze venkovní
vzduch
Tpfiívodu chlazení:
+20°C konstantnû
Tpfiívodu vytápûní:
+21°C konstantnû
O‰etfiení vzduchu: zvlhãení
vysu‰ení
zahfiátí
ochlazení
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g= 0,62

Ochrana proti slunečnímu záření : z= 0,25

Obr. 35: Znázornûní prÛfiezu konstrukce stropu BKT

6.1 Provoz chlazení
Varianta A: Provoz chlazení
Termická simulace

Teplota [°C]
Doba provozu
Náhlá změna zátěže

Výsledky
■ Pfii bûÏném provozu
je dosahováno komfortních teplot
od +24°C do +25°C.
■ Maximální operativní teplota
v místnosti pfii náhle zmûnûnû
zátûÏe ãiní +26,5°C.
■ K dosaÏení denních fixních
poãáteãních teplot +22°C musí b˘t
betonové jádro chlazeno pouze po
urãitou dobu.
Vysvětlivky:
Teploty v místnosti
■ Maximální teploty v místnosti +24°C aÏ
+25°C 1. a 2. dne leÏí bûhem doby
uÏívání na horní hranici oblasti
vyÏadované hodnoty dle DIN 1946.
■ Pfii náhlé zmûnû zátûÏe tfietího dne je
dle DIN 1946 poÏadovaná hodnota
operativní teploty v místnosti
pfiekroãena pouze o 1,5 aÏ 2,0K.

Čas [hodin]
— op. teplota — teplota v místnosti — venkovní teplota — přívodní vzduch-teplota
— požadovaná hodnota

Obr. 36: PrÛbûhy teplot v provozu chlazení / varianta A

Výkon [kW]
Doba provozu

Náhlá změna zátěže

■ Maximální teplota v místnosti pfii náhlé
zmûnû zátûÏe se pohybuje okolo
26,5°C. Není pfiekroãena mez
tolerance BKT +27°C.
■ V bûÏném provozu horkého 4. a 5. dne
jiÏ úãinky náhlé zmûny zátûÏe
pominuly. Teploty v místnosti
cca. 25°C se nacházejí v oblasti
poÏadovan˘ch hodnot.
■ Fixní denní poãáteãní teplota systému
+22°C se na poãátku uÏitné doby
nachází na spodní hranici oblasti
poÏadovan˘ch hodnot.
Výkony
■ Tato „prognostická" regulaãní strategie
temperování betonového jádra
reguluje provozní dobu systému tak,
aby bylo dosaÏeno denní poãáteãní
hodnoty +22°C.

Čas [hodin]
— vnitřní tepelné zátěže — sluneční záření — součet tepelných zátěží
větrání

voda BKT

Obr. 37: PrÛbûhy v˘konÛ v provozu chlazení / varianta A

■ K dosaÏení tûchto komfortních
poãáteãních podmínek je nutné
ãasovû omezené chlazení betonového
jádra v prÛbûhu noci.
■ Pfiídavné zatíÏení teplem v prÛbûhu
dne jako jsou napfi. zv˘‰ená vnitfiní
chladící zátûÏe, jsou s ãasov˘m
posunem odbourány doãasn˘m
noãním provozem temperování
betonového jádra.

■ „Prognostická" regulace temperování
betonového jádra deaktivuje vãas
v noãní dobû aktivní akumulaãní
systém, aby bylo zamezeno
podchlazení místnosti na poãátku
provozní doby.
■ Chladící v˘kon podpÛrného
klimatizaãního zafiízení omezuje
vzestup teploty v místnosti v pfiípadû
náhlé zmûny zátûÏe.

■ PrÛbûh chladícího v˘konu temperování
betonového jádra je závisl˘ na kolísání
teploty v místnosti.
■ Masivním stavebním dílem vydávan˘
chladící v˘kon je proporcionálním
k teplotnímu rozdílu. Krátkodobé
zv˘‰ení v˘konu temperování betonového jádra je nutno povaÏovat za
následek zv˘‰ení teploty v místnosti.

■ Tento „samoregulaãní efekt" systému
zpÛsobuje variabilní pfiedávání v˘konu
temperování betonového jádra.
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Varianta A: Provoz chlazení
Simulace proudění
Teplota

Výsledky:
■ Ve v˘‰ce hlavy je dosaÏeno
komfortních operativních teplot
v místnosti
od +24°C do + 26°C.
■ Rychlosti vzduchu v oblasti pobytu
< 0,1 m/s splÀují kritéria komfortu.
■ Vlhkost vzduchu je moÏno
regulovat klimatizaãním zafiízením.
■ V oblasti pobytu se vytvofií teplotní
gradient 4K.
Vysvětlivky:
Teploty v místnosti
■ Vytvofií se bezprÛvanové systémy
plo‰ného chlazení charakteristick˘ch
od sebe horizontálnû jasnû oddûlen˘ch
vzduchov˘ch vrstev.

Obr. 38: Vertikální fiez Y simulace proudûní / provoz chlazení

Teplota

■ AÏ do v˘‰ky cca. 1,0 m se vytvofií
pfiíjemnû chladné vzduchové jezero
s teplotou vzduchu mezi
+23°C a +25°C.
■ Teploty vzduchu v místnosti v oblasti
hlavy, to zn. 1,35 m nad podlahou,
se pohybují mezi +25°C a +27°C.
■ Ve v˘‰ce hlavy skuteãnû vnímané
operativní teploty v místnosti
se pohybují mezi +24°C a +26°C.
PoÏadovaná teplota +27°C
není pfiekroãena.
■ Vyústûním zdroje vzduchu
se ve stfiedu místnosti v oblasti
podlahy vytváfií vzduchová vrstva
s teplotou vzduchu mezi
+20°C a +22°C.
Povrchové teploty
■ Systém dosahuje následujících
povrchov˘ch teplot:
Podlaha:
+23°C aÏ +24°C
Strop:
+21°C aÏ +22°C
■ V porovnání s chladícími stropy, které
vykazují povrchovou teplotu
cca. + 17°C, je riziko sníÏení teploty
pod rosn˘ bod u temperování
betonového jádra v˘raznû niÏ‰í.

Obr. 39: Vertikální fiez X1 simulace proudûní / provoz chlazení

Rychlosti vzduchu
■ Rychlosti vzduchu v oblasti pobytu do
v˘‰ky cca 1,5 m jsou < 0,1 m/s a jsou
jak v˘raznû niÏ‰í neÏ limit komfortu
0,3m/s pro rychlost vzduchu
v místnosti v provozu chlazení.
■ V referenãní místnosti vznikají tfii místa
stálé cirkulace vzduchu v místnosti,
jejichÏ pfiíãinou jsou vnitfiní tepelné
zdroje tfií osobních poãítaãÛ
na pracovi‰tích.
■ Bezprostfiednû nad tûmito zdroji tepla
vznikají nekritické proudy teplého
vzduchu smûrem ke stropu s rychlostí
vzduchu aÏ 0,25m/s.
■ Pfiívod ãerstvého vzduchu zpÛsobuje
lokálnû v oblasti podlahy ne‰kodné
proudûní vzduchu rychlostí do 0,2m/s.
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Teplotní gradient
■ Vertikálním teplotním gradientem
4K v oblasti pobytu aÏ do v˘‰ky
cca. 1,8 m nesplÀuje tento systém
komfortní poÏadavky.

6.2 Provoz vytápění
Varianta A: Provoz vytápění
Termická simulace

Teplota [°C]

Vnější teplota [°C]
Náhlá změna zátěže

Výsledky:
■ Pfii bûÏném provozu je moÏné
dosaÏení poÏadované operativní
teploty v místnosti +21°C.
■ Pfii náhlé zmûnû zátûÏe 4. den
je poÏadovaná teplota +21°C
pfiekroãena o 2K.
■ Je moÏné men‰í noãní sníÏení
teploty na teplotu v místnosti
na +19°C.
■ K dodrÏení denních poãáteãních
hodnot +19°C je nutn˘ ãasovû
omezen˘ noãní provoz aktivního
akumulátoru.
Vysvětlivky:
Teploty v místnosti
■ Od 1. do 3. dne je moÏné realizovat
poÏadovanou teplotu v místnosti
+21°C bûhem doby uÏívání.
■ Vnitfiní i vnûj‰í tepelné zátûÏe zapfiíãiní
odpoledne 1. aÏ 3. dne teploty
v místnosti, které jsou v prÛmûru
+21,5°C a pfiekraãují tak nepatrnû
poÏadovanou hodnotu +21°C.

Čas [hodin]
—op. teplota — vzduch v místnosti — požadovaná hodnota —venkovní teplota
Obr. 40: PrÛbûhy teplot v provozu vytápûní / varianta A

Výkon [kW]
Náhlá změna zátěže

■ PfiestoÏe jsou vypnuty statické topné
plochy a deaktivováno temperování
betonového jádra dochází redukcí
potfieby tepla 4. dne k vzestupu
operativní teploty v místnosti
aÏ na +23°C.
■ Je moÏné men‰í noãní sníÏení
na operativní teplotu v místnosti +19°C.
■ Dynamick˘m chováním statick˘ch
topn˘ch ploch a vûtrání je moÏné
kompenzovat náhl˘ vzestup
poÏadované hodnoty z +19°C
na +21°C na poãátku doby vyuÏití.
■ Denní poãáteãní systémová hodnota
operativní teploty v místnosti +19°C
je dosaÏena cca. 1h pfied poãátkem
doby uÏívání.

Čas [hodin]
voda BKT
sluneční záření

vytápění
teplo RLT
vnitřní tepelné zátěže

Obr. 41: PrÛbûhy v˘konÛ v provozu vytápûní / varianta A

Výkony
Cílem „prognostické" regulaãní strategie
temperování betonového jádra
je realizace této denní poãáteãní hodnoty.
■ Aby mohlo b˘t od 1. do 4. dne
dosaÏeno pfiíjemn˘ch poãáteãních
teplot +19°C je nutné zahfiátí
betonového jádra v prÛbûhu noci.
■ 4.a 5. den, kter˘ je bohat˘ na sluneãní
záfiení, je poÏadovaná hodnota teploty
v místnosti pfiekroãena jiÏ na poãátku
doby uÏívání o 1K. Temperování
betonového jádra je deaktivováno, aby
bylo zamezeno dal‰ímu vzestupu
teploty v místnosti.

■ Masívními stavebními díly vydávan˘
v˘kon je v prvním pfiibliÏném v˘poãtu
úmûrn˘ k rozdílu teploty.
Pfiedávání topného v˘konu
temperování betonového jádra mÛÏe
b˘t tedy krátkodobû redukováno
pouze zv˘‰ením teploty v místnosti.
Tento jev je oznaãován jako
„samoregulaãní efekt".
■ Teploty v místnosti se 1. aÏ 3. den
zvy‰ují bûhem doby uÏívání
z +21°C na +21,5°C. Samoregulaãním
efektem temperování betonového
jádra se souãasnû sníÏí pfiedávání
tepelného v˘konu.
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Varianta A: Provoz chlazení
Simulace proudění
Teplota

Výsledky:
■ Ve v˘‰ce hlavy je dosaÏeno
komfortních operativních teplot
v místnosti od +23°C do + 24°C.
■

Rychlosti vzduchu v oblasti pobytu
< 0,1 m/s splÀují kritéria komfortu.

■

V oblasti pobytu se vytvofií
vertikální teplotní gradient 4K.

■

Vlhkost vzduchu je moÏno
regulovat klimatizaãním zafiízením.

Vysvětlivky:
Teploty v místnosti
■ Vytvofií se pro bezprÛvanové systémy
plo‰ného chlazení charakteristické,
od sebe horizontálnû jasnû oddûlené
vzduchové vrstvy.
■

Obr. 42: Vertikální fiez Y simulace proudûní / zima

Vlivem zdroje vzduchu se do v˘‰ky
cca. 80 cm vytvofií vzduchová vrstva
s teplotou vzduchu mezi
+21°C a +22°C.

■

Teploty vzduchu v místnosti
+23°C a +24°C ve v˘‰ce 1,35 m nad
podlahou minimálnû pfiekraãují
poÏadovanou hodnotu +21°C.

■

Maximální teploty vzduchu v místnosti
se pod stropem pohybují
okolo cca. +25°C.

Teplota

Rychlosti vzduchu
■ Rychlosti vzduchu v oblasti pobytu do
v˘‰ky cca 1,5 m jsou < 0,1 m/s a jsou
tak v˘raznû niÏ‰í neÏ limit komfortu
0,16m/s pro rychlost vzduchu
v místnosti v provozu vytápûní.
Obr. 43: Vertikální fiez X2 simulace proudûní / zima

■

V referenãní místnosti vznikají tfii místa
stálé cirkulace vzduchu, pfiíãinou
jsou vnitfiní tepelné zdroje tfií osobních
poãítaãÛ na pracovi‰tích.

■

Bezprostfiednû nad tûmito zdroji tepla
vznikají nekritické proudy teplého
vzduchu smûrem ke stropu s rychlostí
vzduchu aÏ 0,25m/s.

■
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Podél venkovní fasády vznikne
v oblasti oken vertikální proudûní
vzduchu smûrem k podlaze
s rychlostmi vzduchu do 0,2m/s.

■

Toto proudûní vzduchu u okna nemá
Ïádn˘ vliv na rychlosti vzduchu
v oblasti pobytu a je proto nekritické.

■

Statické otopné plochy jsou
deaktivovány, protoÏe prÛmûrná
teplota místnosti leÏí nad poÏadovanou hodnotou +21°C.

Teplotní gradient
■ Vertikálním teplotním gradientem
2K splÀuje tento systém v oblasti
pobytu aÏ do v˘‰ky
cca. 1,5m komfortní poÏadavky.
■

Vertikálním teplotní gradient pro celou
svûtlou v˘‰ku ãiní 3,8K.

7. Varianta B: BKT/větrání okny / statické
otopné plochy
U této varianty zafiízení je celková potfieba
tepla referenãní místnosti pokryta
kombinací temperování betonového jádra
a statick˘ch otopn˘ch ploch.
Konvenãními topn˘mi tûlesy jsou v zimním
období vylep‰eny:
■
■

dynamické chování systému
vytápûní bûhem období s extrémnû
nízk˘mi teplotami.

Zasklení:

g= 0,62

Ochrana proti slunečnímu záření : z= 0,25

Vnitřní zátěže:
3 osoby
3 osobní počítače á 150 W
1 tiskárna á 50 W
osvětlení 365 W

Nutn˘ pfiívod venkovního vzduchu je realizován formou nárazového vûtrání ãasovû
omezen˘m sklopením okenních ploch.
Vûtrání okny je provádûno pouze
v provozní dobû budovy. Statické otopné
plochy se nacházejí pod okny.
Systémová data:
Temperování betonového jádra
Aktivní plocha:
21,3 m2
StupeÀ vyuÏití:
70%
RAUTHERM S
17x2,0mm
poloha trubek:
neutrální zóna
Rozteã pokládky:
15 cm
ZpÛsob pokládky:
DM
Tmístnosti:
Chladící v˘kon strop:
Chladící v˘kon podlaha:
Tpfiívodu chlazení:

+26°C
36 W/m2
14 W/m2
+17°C

Tmístnosti:
Topn˘ v˘kon strop:
Topn˘ v˘kon podlaha:
Tpfiívodu vytápûní:

+21°C
19 W/m2
12 W/m2
+28°C

K plo‰e vztaÏená data se vztahují k aktivní
plo‰e BKT referenãní místnosti.

Obr. 44: Znázornûní prÛfiezu referenãní místnosti

Obr. 45: Znázornûní prÛfiezu konstrukce stropu BKT

Vûtrání okny:
V˘mûna vzduchu:

1,25 h-1
pouze
venkovní vzduch
T pfiívod vzduchu zima: variabilnû do -14°C
T pfiívod vzduchu léto: variabilnû do +32,5°C
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7.1 Provoz chlazení
Varianta B: Provoz chlazení
Termická simulace

Teplota [°C]
Doba provozu
Náhlá změna zátěže

Výsledky:
■ Operativní teploty v místnosti
od +24°C do +26°C se pfii bûÏném
provozu nacházejí na horní hranici
oblasti poÏadovan˘ch teplot.
■

Maximální operativní teplota
v místnosti pfii náhle zmûnû
zátûÏe ãiní +27,5°C.

■

V extrémních situacích je nutn˘
24 hodinov˘ provoz temperování
betonového jádra k dosaÏení
poãáteãní teploty následujícího dne.

Vysvětlivky:
Teploty v místnosti
■ Maximální teploty v místnosti
1. a 2. stfiednû teplého dne
+24,5°C a +25,5°C se nacházejí
v oblasti poÏadovan˘ch hodnot.
■

Pfii náhlé zmûnû zátûÏe tfietího dne je
dle DIN 1946 poÏadovaná hodnota
operativní teploty v místnosti
pfiekroãena o 2,5K.
Maximální teplota v místnosti
+27,5°C pfiekraãuje o 0,5K mez
tolerance temperování betonového
jádra.

■

V bûÏném provozu horkého
4. a 5. dne povûtrnostní periody jiÏ
úãinky náhlé zmûny zátûÏe pominuly.
Maximální teploty v místnosti
26°C a 27°C jsou niÏ‰í neÏ pfiípustné
poÏadované hodnoty.

■

Fixní denní poãáteãní teplota systému
+22°C se na poãátku uÏitné doby
nachází na spodní hranici oblasti
poÏadovan˘ch hodnot.

Čas [hodin]
-op. teplota - teplota v místnosti - venkovní teplota - požadovaná hodnota
Obr. 46: PrÛbûhy teplot v provozu chlazení / varianta B

Výkon [kW]
Doba provozu

Výkony
■ „Prognostická" regulaãní strategie
temperování betonového jádra má za
cíl realizaci denní poãáteãní hodnoty.
■

K dosaÏení tûchto komfortních
poãáteãních teplot je nutné chlazení
betono vého jádra v prÛbûhu nocí
1. a 2. dne.

■

V prÛbûhu dne v místnosti vznikající
úãinné tepelné zátûÏe jsou
kompenzovány prodlouÏen˘m
provozem temperování betonového
jádra i po provozní dobû.
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Náhlá změna zátěže

Čas [hodin]
vnitřní tepelné zátěže - sluneční záření - součet tepelných zátěží
větrání
voda BKT
Obr. 47: PrÛbûhy v˘konÛ v provozu chlazení / varianta B

■

„Prognostická" regulace temperování
betonového jádra deaktivuje v noãní
dobû 1. a 2. stfiednû teplého dne
krátkodobû aktivní akumulaãní systém,
aby bylo zamezeno podchlazení
místnosti na poãátku provozní doby.

■

Pouze trval˘m 24 hodinov˘m
provozem aktivního akumulaãního
systému mohou b˘t kompenzovány
tepelné zátûÏe zpÛsobené náhlou
zmûnou zatíÏení 3. dne a zv˘‰en˘mi
venkovními teplotami 4. a 5. dne.

■

K zaji‰tûní teplotních pomûrÛ horkého
4. a 5. dne povûtrnostní periody je
v‰ak nutn˘ 24 hodinov˘ provoz
temperování betonového jádra.

■

Tento „samoregulaãní efekt" systému
zpÛsobuje variabilní pfiedávání v˘konu
temperování betonového jádra.

■

PrÛbûh chladícího v˘konu temperování betonového jádra je závisl˘ na kolísání teploty v místnosti.

Varianta B: Provoz chlazení
Simulace proudění
Teplota

Výsledky:
■ Rychlosti vzduchu v oblasti pobytu
< 0,1 m/s splÀují kritéria komfortu.
■

Operativních teploty v místnosti
se ve v˘‰ce hlavy pohybují
od +27°C do + 29°C.

■

Vznikne vertikální gradient teploty
v místnosti 5K v oblasti pobytu.

■

Vlhkost vzduchu nelze regulovat
vûtráním okny.

Vysvětlivky:
Teploty v místnosti
■ Vytvofií se bezprÛvanové systémy
plo‰ného chlazení charakteristick˘ch
od sebe horizontálnû jasnû
oddûlen˘ch vzduchov˘ch vrstev.
■

Do vzdálenosti cca. 7 cm
nad podlahou se vytvofií vzduchová
vrstva o teplotû +24°C aÏ +26°C.

■

Teploty vzduchu v místnosti v oblasti
hlavy, to zn. 1,35 m nad podlahou,
dosáhnou hodnot +28°C aÏ +30°C.

■

Pfii práci vsedû ve v˘‰ce hlavy
skuteãnû vnímané teploty se pohybují
mezi +27°C a +29°C operativní
teploty v místnosti.
PoÏadovaná teplota dle DIN 1946
je místy pfiekroãena o 2K.

■

Od v˘‰ky cca. 2m se vyskytují teploty
vzduchu v místnosti >+30°C.

Povrchové teploty
■ Systém dosahuje následujících
povrchov˘ch teplot:
Podlaha:
+22°C aÏ +23°C
Strop:
+20°C aÏ +21°C
■

V porovnání s chladícími stropy, které
vykazují povrchovou teplotu
cca. + 17°C, je riziko sníÏení teploty
pod rosn˘ bod u temperování
betonového jádra v˘raznû niÏ‰í.

Obr. 48: Vertikální fiez Y simulace proudûní / provoz chlazení

Teplota

Obr. 49: Vertikální fiez X2 simulace proudûní / provoz chlazení

Rychlosti vzduchu
■ Rychlosti vzduchu v místnosti v oblasti
pobytu do v˘‰ky cca 1,5 m
jsou < 0,1 m/s a jsou v˘raznû niÏ‰í
neÏ limit komfortu 0,3m/s pro rychlost
vzduchu v místnosti v provozu
chlazení.
■

V referenãní místnosti vznikají tfii místa
stálé cirkulace vzduchu v místnosti,
jejichÏ pfiíãinou jsou vnitfiní tepelné
zdroje tfií osobních poãítaãÛ
na pracovi‰tích.

■

Bezprostfiednû nad tûmito zdroji tepla
vznikají nekritické proudy teplého
vzduchu smûrem ke stropu s rychlostí
vzduchu aÏ 0,35m/s.

■

Vliv otevfien˘ch oken je znateln˘ ve
fasádû blízké horní rohové oblasti
referenãní místnosti. Venkovní vzduch
o teplotû 32,5°C proudí do místnosti,
od stropu se ochladí a vytváfií
vzdu‰nou cirkulaci.

Teplotní gradient
■ Vertikálním teplotním gradientem
místnosti cca. 5,0K nesplÀuje tento
systém v oblasti pobytu aÏ do v˘‰ky
cca. 1,5 m komfortní poÏadavky.
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7.2 Provoz vytápění
Varianta B: Provoz vytápění
Termická simulace

Teplota [°C]

Vnější teplota [°C]
Náhlá změna zátěže

Výsledky:
■ Operativní teplota v místnosti
+21°C mÛÏe b˘t pfii bûÏném
provozu exaktnû dodrÏena.
■

Zmûna zátûÏe nemá témûfi Ïádn˘
vliv na chování systému.
PoÏadovaná teplota
je krátkodobû pfiekroãena
pouze o 1K.

■

Za bûÏného provozu je k dodrÏení
poÏadovan˘ch hodnot nutn˘
24 hod. provoz temperování
betonového jádra.

■

Realizace noãního sníÏení BKT
není moÏná.

Vysvětlivky:
Teploty v místnosti
■ Za bûÏného provozu 1. aÏ 3. dne je
poÏadovaná teplota v místnosti
+21°C exaktnû dodrÏena.
■

Náhlá redukce potfieby tepla 4. dne
má za následek nepatrné pfiekroãení
teploty v místnosti o cca 1K na 22°C.

■

Pouze celodenním vytápûním budovy
je moÏné zajistit poÏadovanou
hodnotu +21°C za v‰ech provozních
podmínek. Noãní sníÏení BKT není
realizovatelné.

■

Denní poãáteãní hodnota operativní
teploty v místnosti je na poãátku doby
vyuÏití nepatrnû niÏ‰í neÏ
poÏadovaná teplota +21°C.

■

„Prognostická" regulaãní strategie
temperování betonového jádra má
za cíl realizaci tûchto denních
poãáteãních hodnot.

■

Bûhem 1. a 3. dne je dosaÏení
pfiíjemn˘ch poãáteãních teplot moÏné
pouze 24 hodinov˘m provozem
temperování betonového jádra.

Čas [hodin]
— op. teplota —vzduch v místnosti —požadovaná hodnota —venkovní teplota
Obr. 49: PrÛbûhy teplot v provozu vytápûní / varianta B

Výkon [kW]
Náhlá změna zátěže

Čas [hodin]
voda BKT
sluneční záření

vytápění
teplo RLT
vnitřní tepelné zátěže

Obr. 50: PrÛbûhy v˘konÛ v provozu vytápûní / varianta B

Výkony
■ Statické otopné plochy systému
pokr˘vají ztráty zpÛsobené
1,25 násobnou v˘mûnou vzduchu
vûtráním okny.
■

E22

Bûhem noci jsou statické otopné
plochy deaktivovány.

■

Transmisní tepelná ztráta referenãní
místnosti je nahrazena temperováním
betonového jádra.

■

Aby bylo 1. a 3. dne zamezeno
podchlazení referenãní místnosti je
nutn˘ noãní provoz temperování
betonového jádra.

■

Náhlé úãinky tepeln˘ch ztrát vûtráním
na poãátku doby vyuÏití mohou b˘t
rychle kompenzovány dynamick˘m
úãinkem topn˘ch tûles.

■

Pfii zmûnû zátûÏe 4. dne
je poÏadovaná hodnota operativní
teploty v místnosti pfiekroãena.
Statické otopné plochy a temperování
betonového jádra se vypnou.

■

Temperování betonového jádra
je v noci po 4. dni krátkodobû
aktivováno, aby bylo dosaÏeno
poãáteãních teplot pro 5. den.

■

Zv˘‰ením venkovní teploty o cca.1°C
5. dne se redukují ztráty zpÛsobené
vûtráním. Je nutné pouze krátkodobé
aktivování topn˘ch tûles na poãátku
doby vyuÏití.

Varianta B: Provoz vytápění
Simulace proudění

Teplota

Výsledky:
■ Ve v˘‰ce hlavy je dosaÏeno
komfortních operativních teplot
v místnosti od +23°C do + 24°C.
■

Rychlosti vzduchu v oblasti pobytu
ãiní maximálnû 0,1 m/s a splÀují
kritéria komfortu.

■

Vertikální teplotní gradient v oblasti
pobytu je > 2K.

■

Vlhkost vzduchu není moÏné
vûtráním okny regulovat.

Vysvětlivky:
Teploty v místnosti
■ Vytvofií se bezprÛvanové systémy
plo‰ného vytápûní charakteristick˘ch
od sebe horizontálnû jasnû
oddûlen˘ch vzduchov˘ch vrstev.

Obr. 51: Vertikální fiez Y simulace proudûní / zima

Teplota

■

AÏ do v˘‰ky cca. 80 cm tvofií
vzduchová vrstva s teplotami vzduchu
v místnosti mezi +21°C a +22°C.

■

Vlivem vûtrání okny se v oblasti
pracovního místa vytvofií chladné
vzduchové jezero s teplotou
vzduchu +19°C.

■

Teploty vzduchu v místnosti ve v˘‰ce
1,35 m mezi +23°C a +24°C
minimálnû pfiekraãují poÏadovanou
hodnotu +21°C.

■

Maximální teploty vzduchu v místnosti
se pod stropem pohybují
okolo cca. +26°C.

Rychlosti vzduchu:
■ Následkem pfiívodu chladného vzduchu
vûtráním okny jako nárazové vûtrání
vznikají v blízkosti oken krátkodobû
vysoké rychlosti vzduchu aÏ do 0,2 m/s,
které neodpovídají poÏadavkÛm
komfortu.

Obr. 52: Vertikální fiez X2 simulace proudûní / zima

■

■

Poklesne-li teplota v místnosti
v provozu vytápûní pod +21°C
jsou topné plochy aktivovány.
AÏ do doby fungování topn˘ch tûles
nelze krátkodob˘ pokles teploty v okolí
oken kompenzovat.

■

Rychlosti vzduchu v místnosti ve
v˘‰ce hlavy jsou <0,1 m/s
a jsou v˘raznû pod limitem komfortu
0,16 m/s pro rychlosti vzduchu
v místnosti v provozu vytápûní.

■

V referenãní místnosti vznikají tfii místa
stálé cirkulace vzduchu v místnosti,
jejichÏ pfiíãinou jsou vnitfiní tepelné
zdroje tfií osobních poãítaãÛ
na pracovi‰tích.

■

Bezprostfiednû nad tûmito zdroji tepla
vznikají nekritické proudy teplého
vzduchu smûrem ke stropu s rychlostí
vzduchu aÏ 0,25m/s.

ProtoÏe jsou statické otopné plochy
pfiednostnû dimenzovány k pokrytí
potfieby tepla zpÛsobené vûtráním, je
jejich pfiedávan˘ v˘kon relativnû nízk˘.

Teplotní gradient
■ Vertikálním teplotním gradientem
3K nesplÀuje tento systém v oblasti
pobytu komfortní poÏadavky.
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8. Pokyny k plánování
8.1 Stavební předpoklady
Profil zátěže

■ Rovnomûrn˘ profil zátûÏe v provozu
vytápûní a chlazení.

Vyrovnan˘ a rovnomûrn˘ profil zátûÏe
v provozu vytápûní a chlazení je základním
pfiedpokladem pro úãinné pouÏití
temperování betonového jádra.
Vnitfiní zátûÏe mohou b˘t pfii bûÏném
provozu kanceláfiské budovy povaÏovány
za konstantní. Kolísání zátûÏe
je zapfiíãinûno meteorologick˘mi vlivy.
Optimalizací plá‰tû budovy pfiedev‰ím
v následujících oblastech:
■
■
■

okna
ochrana proti sluneãnímu záfiení
transmisní tepelná ochrana

mohou b˘t tyto ru‰ivé jevy v˘raznû redukovány.
Okna

■ kokna : 1,0 aÏ 1,3 W/m2K

Vysok˘m podílem prosklen˘ch ploch
v kanceláfisk˘ch budovách pfiispívají
plochy oken s koeficientem tepelné
propustnosti 1,0 - 1,3 W/m2K v˘raznou
mûrou k redukci transmisní potfieby tepla
a tím k vyrovnání prÛbûhu zátûÏe.
Ochrana proti slunečnímu záření

■ bprotisluneãní ochrany : 0,15 aÏ 0,20

Venkovními zafiízeními ochrany proti
sluneãnímu záfiení s prÛmûrn˘m faktorem
propustnosti b od 0,15 do 0,20 mÛÏe b˘t
ru‰iv˘ letní vliv sluneãního záfiení
na místnost redukován aÏ o 85%. Venku
umístûné kovové Ïaluzie se stfiedov˘m
úhlem 45° disponují faktorem b 0,15.
Uvnitfi umístûné protisluneãní prvky, napfi.
látkové mark˘zy nedosahují efektu clony.

Tepelné zatížení

Prostorová akustika

■ Qdle DIN 4701 : 40 W/m2 aÏ 50 W/m2

Zlep‰ením transmisní tepelné ochrany
venkovních stavebních dílÛ by mûla b˘t
realizována potfieba tepla moderních
kanceláfisk˘ch a správních budov mezi
40 W/m2 a 50 W/m2. PrÛmûrn˘mi otopn˘mi
v˘kony temperování betonového jádra
25 W/m2 aÏ 30 W/m2, je moÏné dosaÏení
podílu temperování betonového jádra na
potfiebû tepla aÏ 75%.

■ je nutno doporuãit akustická opatfiení
ve velkoprostorov˘ch kanceláfiích

Zvuk absorbující zavû‰ené stropy nejsou
v aktivovan˘ch zónách pfiípustné.
Zvlá‰tû ve velkoprostorov˘ch kanceláfiích
a halách je nutno pfiezkoumat potfiebu
opatfiení k optimalizaci prostorové akustiky.
8.2 Využití budovy
Chování uživatele

Chladící výkon
■ Pevné teploty nejsou v provozu
vytápûní a chlazení moÏné.
■ Qdle VDI 2078:

aÏ 60 W/m2

Kanceláfiské budovy bûÏného vyuÏití
disponují chladícím v˘konem aÏ do
60 W/m2. PrÛmûrn˘ chladící v˘kon temperovaného betonového jádra 35 W/m2 aÏ 50
W/m2, dle základní stavební konstrukce,
je moÏné dosaÏení aÏ 80% podílu
temperování betonového jádra na pokrytí
chladící zátûÏe.
Základní stavební konstrukce

■ Szákladní stavební
Materiál:

: 25 cm aÏ 30 cm
bûÏn˘ beton

konstrukce

UÏivatel budovy musí pfii provozu chlazení v prÛbûhu extrémnû hork˘ch jasn˘ch
dní s vysok˘mi venkovními teplotami
cca. 32°C umoÏnit odvedení operativní
teploty v oblasti pobytu:
a) u konceptÛ zafiízení s podpÛrn˘m
klimatizaãním zafiízením dle varianty A
aÏ na +27°C
a
b) u konceptÛ zafiízení s vûtrání okny dle
varianty B aÏ na cca. +29°C.
Struktura uživatele

Nejlep‰í akumulaãní úãinky temperování
betonového jádra je moÏné dosáhnout pfii
tlou‰Èce základní stavební konstrukce
25 aÏ 30 cm. K minimalizaci difúze páry
v masivních stavebních dílech je nutno
zhotovit aktivované betonové desky
z bûÏného betonu dle DIN 1045,
s hustotou mezi 2,0 t/m3 a 2,8 t/m3.
Zavěšené stropní podhledy

■ Ïádné zavû‰ené uzavfiené stropní
podhledy v aktivovan˘ch zónách

V oblasti aktivovan˘ch betonov˘ch desek
není pfiípustní instalace zavû‰en˘ch
stropních podhledÛ. MontáÏ otevfienû
zavû‰en˘ch rastrov˘ch stropÛ musí b˘t
v jednotlivém pfiípadû odbornû
pfiezkoumána.

■ jednotná struktura uÏivatele

Optimální rámcové podmínky pro objekt
s BKT jsou dány v pfiípadû jednotného
vyuÏití stavebního tûlesa.
To znamená:
a) stejn˘ uÏivatel budovy
b) stejn˘ zpÛsob uÏívání
Jednotn˘ zpÛsob vyuÏití budovy,
napfi. prodejna nebo pouze kanceláfiská
budova, má pozitivní vliv na rovnomûrn˘
prÛbûh zátûÏe.
Koncepty vybavení BKT v budovách
s rÛzn˘m vyuÏitím jednotliv˘ch poschodí
jsou také realizovatelné. Je v‰ak nutné
provést jiÏ ve fázi plánování odborné
posouzení realizace
a) vyúãtování nákladÛ za vytápûní
b) rozdûlení zón.
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Průměrné statické výkony [W/m2 - aktivní plocha]

8.3 Technika budov
Rozdělení zón

■ Îádná regulace jednotliv˘ch místností,
n˘brÏ rozdûlení budovy do zón.

Regulace jednotliv˘ch místností, která je
pouÏívána u chladících stropních systémÛ,
není kvÛli setrvaãnosti systému moÏná.
Je v‰ak moÏné rozdûlení stavebního tûlesa
na nadfiazené regulaãní zóny s jednotn˘mi
prÛbûhy zátûÏí.

RAUTHERM S 17x2,0 VA15
vytápění

chlazení

koberec

vytápění

mazanina

teplota [°C]

izolace

podlaha
strop
celkem

beton

chlazení

Obr. 53: Základní stavební konstrukce 1
Pfii rozdûlení stavebního tûlesa na severní
a jiÏní zónu mohou b˘t tyto úseky zatíÏeny
rÛzn˘mi teplotami na pfiívodu
a objemov˘mi proudy.

dlaždice
mazanina

teplota [°C]

izolace

podlaha
strop
celkem

Rozdělení zón
beton

■ Tpfiívod vytápûní :
■ Tpfiívod chlazení :

+27°C aÏ +29°C
+17°C aÏ +19°C
Obr. 54: Základní stavební konstrukce 2

Volbou vhodné hladiny teploty na pfiívodu
mÛÏe b˘t pfii provozu vytápûní zastaven
siln˘ vzestup teploty v místnosti. Z dÛvodu
zamezení vzniku kondenzaãní vody na
povrchu aktivovan˘ch stavebních dílÛ
nesmí b˘t v létû zvolena niÏ‰í hladina
teploty na pfiívodu neÏ +17°C.
Výkony
V tabulce znázornûné v˘kony jsou statické
a chladící v˘kony. Tyto statické v˘kony platí
pro v náãrtcích znázornûné konstrukce
základních betonov˘ch desek a termické
mezní podmínky.
Upozornění:
Aby bylo moÏno v celé ‰ífii zhodnotit
úãinky temperování betonového jádra
ve stavebním tûlese pfii provozu
vytápûní a chlazení, je smysluplné
provedení termické simulace
a simulace proudûní!

koberec
mazanina

beton

teplota [°C]
podlaha
strop
celkem

Obr. 55: Základní st avební konstrukce 3

koberec
dřevěná deska
dvojitá podlaha

beton

teplota [°C]
podlaha
strop
celkem

Obr. 56: Základní stavební konstrukce 4
Z dÛvodu setrvaãnosti systému
temperování betonového jádra mohou b˘t
v˘voje teploty v místnosti hodnoceny
pouze na základû simulací.
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Vytápění pro speciální oblasti
Systémy a projektování

F1

Obsah F
Strana
F3
F3
F4
F5
F5
F5

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

REHAU vytápění průmyslových hal
Popis systému
Podlahové konstrukce
ZpÛsoby pokládky
MontáÏ
Dimenzování

2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2

REHAU vytápění pružných podlah
Systém klasick˘ch rozdûlovaãÛ
Popis systému
MontáÏ
Systém trubního rozdûlovaãe
Popis systému
MontáÏ

F16
F16
F16
F17
F18
F18
F19

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

REHAU vytápění venkovních ploch
Popis systému
Základní stavební konstrukce
ZpÛsoby pokládky
Dimenzování
MontáÏ

F22
F22
F22
F22
F22
F22

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

REHAU vytápění trávníků
Popis systému
Základní stavební konstrukce
Dimenzování
MontáÏ

F24
F24
F24
F24
F24

5.

REHAU vytápění Permafrost

F26

F2

1. REHAU plošné vytápění
průmyslových hal
Výhody systému
■ jednoduchá a rychlá montáž
■ příjemně temperovaný povrch
podlahy
■ rovnoměrný teplotní profil
■ minimální rychlosti vzduchu
■ žádné víření prachu
■ optimální volnost při zařizování
prostoru
■ nízká provozní teplota
■ vhodné pro tepelná čerpadla
a solární zařízení
■ žádné náklady na údržbu
Systémové komponenty
■ REHAU prÛmyslov˘ rozdûlovaã
■ REHAU kabelov˘ tfimen 4,8x178
■ REHAU li‰ta RAUFIX
■ REHAU li‰ta RAILFIX
■ REHAU pfiíchytka
Rozměry trubek
■ RAUTHERM S
■ RAUTHERM S

20 x 2,0 mm
25 x 2,3 mm

Systémové příslušenství
■ REHAU trubní oblouk

1.1 Popis systému
REHAU průmyslový rozdělovač
Rozdûlovaã a sbûraã z mosazné trubky
s odvzdu‰Àovacím ventilem a kohoutkem
KFE.
MoÏnost uzavfiení kaÏdého topného okruhu
je zaji‰tûna kulov˘m uzávûrov˘m kohoutkem
na pfiívodu a jemn˘m regulaãním ventilem
(k hydraulickému vyrovnání kaÏdého topného
okruhu) ve vratném potrubí. Montováno na
stûnu na zvukovû izolovan˘ch,
pozinkovan˘ch, robustních konzolách.

Obr. 1.1: Plo‰né vytápûní v prÛmyslové hale
REHAU plo‰né prÛmyslové vytápûní je montováno v betonové podlahové desce formou
paralelní pokládky. V pfiípadû standardního fie‰ení jsou topné trubky upevnûny
kabelov˘mi tfimeny REHAU na prvky v˘ztuÏe a napojeny na prÛmyslov˘ rozdûlovaã
REHAU.
REHAU kabelový třmen
K upevnûní topn˘ch trubek na prvky
v˘ztuÏe podlahové desky.
Materiál: PA
Tepelná odolnost: -40 aÏ +105°C
REHAU lišta RAUFIX
Li‰ta z polypropylenu k pfiipevnûní trubky
RAUTHERM S 20x2,0 mm.
Pfiedem tvarované zpûtné háãky na spodní
stranû. Oboustrannû prodlouÏitelné díky
integrovanému klipovému mechanismu.
MoÏné rozteãe pokládky: 5 cm a násobky.
Nazvednutí trubky: 5 mm.

Obr. 1.4: REHAU li‰ta RAUFIX

REHAU lišta RAILFIX
Svûrací li‰ta z PVC k upevnûní trubky
RAUTHERM S 25x2,3 mm.
MoÏné rozteãe
pokládky:
10 cm a násobky.
Nazvednutí trubky: 10 mm.
REHAU příchytka
K upevnûní li‰ty RAUFIX nebo RAILFIX
na izolaci.
Barva ãervená.

Obr. 1.2: REHAU prÛmyslov˘ rozdûlovaã

Obr. 1.5: REHAU li‰ta RAILFIX

REHAU trubní oblouk
K exaktnímu ohnutí topné trubky
pfii napojení na rozdûlovaã.
Materiál: PVC
Barva: ‰edá

Obr. 1.6: REHAU pfiíchytka

Obr. 1.3: REHAU kabelové tfimeny
Obr. 1.7: REHAU trubní oblouk
F3

1.2 Podlahové konstrukce
Podlahová deska
PrÛmyslové plo‰né vytápûní REHAU je
moÏno instalovat do podlahov˘ch desek
ze Ïelezobetonu, pfiedpjatého, vláknitého
a vakuovaného betonu (s cementem jako
pojivem). Vylouãen je válcovan˘ beton
a ve‰keré druhy asfaltového betonu
(pokládané zatepla nebo zastudena).
ZpÛsob vyuÏití prÛmyslové haly a z toho
vypl˘vající provozní a uÏitné zátûÏe
neovlivÀují dimenzování REHAU plo‰ného
prÛmyslového vytápûní, n˘brÏ pouze
statické dimenzování podlahové desky.
Z tohoto dÛvodu mÛÏe b˘t konstrukce
betonové podlahové desky dimenzována
pouze statikem, pfii zohlednûní v˘‰e
uveden˘ch zátûÏí jakoÏ i jakosti podloÏí
a hloubky spodní vody. Statik stanoví také
polohu topn˘ch trubek v podlahové desce
a umístûní spár.
■ U ocelov˘mi rohoÏemi vyztuÏen˘ch
podlahov˘ch desek mÛÏeme zpravidla
vyuÏít spodní v˘ztuÏ jako nosiã trubek,
to zn. Ïe jsou topné trubky pomocí
kabelov˘ch tfimenÛ upevnûny pfiímo
na rohoÏe spodní roviny v˘ztuÏe.
Teprve poté jsou montovány podpÛrné
distanãní ko‰e a horní armovací
rohoÏe. Toto standardní fie‰ení
(viz obrázek) má nûkolik v˘hod:
– jednoduchá montáÏ
– Ïádné dal‰í náklady na nosné prvky
trubek
– vût‰í „volnost pro navrtání"
■ Je-li statikem vyÏadována pokládka
topn˘ch trubek v neutrální vrstvû,
musíme pouÏít zvlá‰tní fie‰ení
(viz obr.). Topné trubky jsou
montovány na pfiíãn˘ch prutech
distanãních ko‰Û.
Tyto fungují zároveÀ jako distanãní
drÏáky pro následnû pokládané
v˘ztuÏné rohoÏe.
■ V betonov˘ch deskách s ocelov˘mi
vlákny je klasická v˘ztuÏ (ocelové
rohoÏe, ocelové pruty) nahrazena
pfiidáním ocelov˘ch vláken. K zaji‰tûní
plánované rozteãe topn˘ch trubek,
musí b˘t pouÏito pfiídavn˘ch
upevÀovacích elementÛ. Jednoduché
a mnohonásobnû vyzkou‰ené fie‰ení
zde nabízí REHAU li‰ta RAUFIX pro
trubky RAUTHERM S 20x2,0 mm
a REHAU li‰ta RAILFIX pro trubky
RAUTHERM S 25x2,3 mm
(viz obrázek). Na pfiání je moÏno
nahradit vodící li‰ty nosnou rohoÏí.

Betonová deska

Základní stavební konsrukce

Obr. 1.8: Ocelovou rohoÏí vyztuÏená základní stavební konstrukce (betonová deska):
Standardní konstrukce topné trubky montované na spodní v˘ztuÏné rohoÏi

Betonová deska

Základní stavební konsrukce

Obr. 1.9: Ocelovou rohoÏí vyztuÏená základní stavební konstrukce (betonová deska):
Speciální konstrukce topné trubky montované ve stfiedu desky

Deska z vláknobetonu

Základní stavební konsrukce

Obr. 1.10: Ocelov˘mi vlákny vyztuÏená betonová deska: Speciální konstrukce topné
trubky montované na vodící li‰ty.
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Dilataãní spáry mohou b˘t provedeny
s upevnûním hmoÏdinkami (volná
pohyblivost pouze v rovinû hmoÏdinek)
nebo bez upevnûní hmoÏdinkami (volnost
pohybu ve v‰ech smûrech). Druh a polohu
spár stanov˘ pfiíslu‰n˘ statik. Pfii plánování
REHAU zafiízení prÛmyslového plo‰ného
vytápûní by mûly b˘t zohlednûny
následující body:
■ topné trubky, které procházejí dilataãní
spárou musí b˘t chránûny (viz obrázek)
■ pfies dilataãní spáru lze vést jen
pfiívodní a zpûtné potrubí.

Dilatační spára s upevněním

Ochranná trubka REHAU

Jalová spára

Předběžné upozornění:
Pro bezproblémový průběh montáže je
nutné včasné sladění spolupracujících
řemeslných firem již ve fázi projekce!
■

■

■
Umístění spár
K pojmutí pohybÛ podlahové desky (napfi.
termické protaÏení) a neutralizaci vnitfiního
pnutí je pouÏito dilataãních pfiíp. jalov˘ch
spár. Je-li podlahová deska betonována
v nûkolika úsecích (podmínûno kapacitou
v˘robny betonu) vznikají tzv. denní spáry.
■ Dilataãní spáry oddûlují podlahovou
desku od jin˘ch stavebních elementÛ
(jako jsou napfi. stûny, základy atd.)
a rozdûlují vût‰í podlahové desky
do men‰ích polí.
■ Jalové spáry slouÏí k prevenci
nekontrolovaného prasknutí
podlahové desky.

Izolace (100%)

1.4 Montáž

■
Izolace budovy
Izolace budovy (proti zemní vlhkosti,
vzlínání beztlakové a pronikání tlakové
vody) musí b˘t projektována a provedena
dle DIN 18195. V bûÏném fiípadû je izolace
budovy provádûna stavební firmou.

Dilatační spára bez upevnění

■
■
■
■

nejprve je (nebylo-li jiÏ provedeno
stavební firmou) poloÏena izolace
a fólie (dûlící nebo kluzná vrstva
dle projektu)
poté jsou montovány podloÏky
a spodní v˘ztuÏné rohoÏe
(armovací technik stavební firmy)
je-li plánována speciální konstrukce
(trubky v neutrální zónû),
jsou montovány speciální ko‰e
nebo rozpûrky
na stanoven˘ch místech jsou
montovány prÛmyslové rozdûlovaãe
topné trubky jsou poloÏeny dle plánu
a napojeny na rozdûlovaãe
topné okruhy jsou vypláchnuty,
zavzdu‰nûny a odvzdu‰nûny
je provedena tlaková zkou‰ka
návaznû je dokonãena vrchní v˘ztuÏ
a dokonãeno betonování podlahové
desky

Upozornění:
Doporučujeme přítomnost firmy
realizující vytápění během betonování.

Ochranná trubka REHAU
Obr. 1.11: Ochrana topn˘ch trubek pfii
prÛchodu dilataãní spárou
Oddělené topné okruhy
Rozdělovač

Tepelná izolace
Dle WSchV 1995 pfiíloha 1 ãíslo 3 nesmí
u plo‰n˘ch vytápûní koeficient tepelného
prostupu vrstvami stavebního dílu mezi
otopnou plochou a venkovním vzduchem,
zeminou nebo ãástmi budovy s v˘raznû
niÏ‰ími vnitfiními teplotami
pfiekraãovat hodnotu 0,35 W/m2.
To zpravidla znamená (vÏdy pfiekraãuje-li
hladina spodní vody hloubku 2,0 m),
Ïe by mûly b˘t podlahové desky s integrovan˘m REHAU prÛmyslov˘m plo‰n˘m
vytápûní na spodní stranû izolovány.
KvÛli vysok˘m uÏitn˘m a provozním
zátûÏím musí b˘t pouÏity pouze izolaãní
materiály, vykazující vysokou tlakovou
pevnost a odolnost proti vlhkosti (napfi.
pûnové sklo, extrudovaná polystyrénová
pûna).

1.3 Způsoby pokládky
U REHAU prÛmyslového plo‰ného vytápûní
není zpravidla pouÏíván klasick˘ zpÛsob
pokládky formou spirály. Lep‰í moÏnosti
pfiizpÛsobení (tedy vylouãení kolizí)
na prÛbûh podpÛrn˘ch ko‰Û nebo
podpÛrn˘ch rozpûrek zde nabízí pokládka
formou meandrÛ. Teplotní pokles (v rovinû
vytápûní a na povrchu) mÛÏe b˘t paralelní
pokládkou pfiívodních a vratn˘ch potrubí
vyrovnán. Dle potfieby mohou b˘t topné
okruhy pokládány s oddûlen˘m nebo
paralelním vedením (viz obrázek).
Paralelním vedením nûkolika okruhÛ je
vytvofiena zóna s rovnomûrnou povrchovou
teplotou. ZároveÀ je vylouãeno nároãné
tlakové vyrovnání na rozdûlovaãi, neboÈ je
délka takto poloÏen˘ch topn˘ch okruhÛ
prakticky stejná.

Paralelně vedené okruhy (vytvoření zón)
Rozdělovač

Dělící a kluzné vrstvy
K zamezení proniknutí zámûsové vody
do izolaãní vrstvy nebo návazné nosné
vrstvy jsou tyto zakryty dûlící vrstvou
(napfi. vrstvou polyetylénové fólie).
K zamezení tfiení mezi podlahovou deskou
a nosnou vrstvou je pouÏito tzv. kluzn˘ch
vrstev (napfi. 2 vrstvy polyetylénové fólie).
V bûÏném pfiípadû je dûlící pfiíp. kluzná
vrstva pokládána stavební firmou.

Obr. 1.12: ZpÛsoby pokládky
1.5 Dimenzování
Zji‰tûní provozních parametrÛ prÛmyslového plo‰ného vytápûní se provádí pomocí
diagramÛ v˘konu. Tyto diagramy se zakládají na principu ovûfieném u trubkového
podlahového vytápûní (RFBH).
Navíc byly doplnûny o moÏnost zji‰tûní
celkového specifického v˘konu (v˘kon
smûrem nahoru + ztráty smûrem dolÛ,
viz pfiíklad). Diagramy v˘konu byly
vyhotoveny oddûlenû pro dvû halové zóny
(viz níÏe), dvû varianty potfieby tepla
a standardní tlou‰Èky podlahov˘ch desek.

Okrajová zóna
Vnitřní zóna

Obr. 1.13: Rozdûlení zón
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- Průmyslové plošné vytápění. Diagram výkonu pro stanovení rozteče
Základní stavební konstrukce - základní varianta:

Zkratky a pojmy:

horní výztuž

Topné trubky na spodní výztuži
( dodáno a montováno na stavbě)
montováno pomocí kabelových třmenů REHAU.

pokládky, středních teplot topného média a tepelných ztrát směrem dolů.
Poznámka:

teplota v místnosti [°C]
teplota pod podlahovou deskou [°C]

Výsledky je možno zjistit pro dva případy:

podpůrný koš
2

spodní výztuž

železobetonová deska
základní konstrukce

součinitel prostupu tepla podlahovou deskou [W/m K]

1. S indexem „n" pro:

součinitel prostupu tepla pod podlahovou deskou [W/m2K]

2. S indexem „x" pro:

specifický tepelný výkon podlahové desky [W/m2]
topná plocha

izolace v případě
potřeby

dělící fólie

specifická tepelná ztráta podlahové desky směrem dolů [W/m2]

Příklad:

specifický, celkový tepelný výkon podlahové desky [W/m2]

podložÍ
topné trubky

topné trubky

RAUTHERM S 20 X 2,0 mm

RAUTHERM S

hladina spodní vody

Dané údaje/předpoklady

průměrná teplota otopné vody [°C]
průměrná přebytková teplota otopné vody[K] ϑHmü = (ϑHm - ϑi )
průměrná teplota topné plochy [°C]

Tloušťka podlahové desky 20 cm; plánovaná rozteč pokládky 30 cm!

odpor kladený vedení tepla nad topnou plochou [m2K/W]

Výsledky:

odpor kladený vedení tepla pod topnou plochou [m2K/W]

Oblast: Vnitřní zóna IZ
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Specifický výkon podlahové desky
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ET
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W/
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Topná trubka RAUTHERM S 20 x 2,0 mm
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dený
vede
ní te
pla p
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Ru
při λBet = 2,10 W/mK

přídavná tloušťka betonové desky d v cm

střední přeb

tep
lotn
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zdí
l (ϑ

i

- ϑu

)v

v m2
K/W

K

Specifická tepelná ztráta podlahové desky směrem dolů q u v W/m2
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- Průmyslové plošné vytápění. Diagram výkonu pro stanovení rozteče
Základní stavební konstrukce - základní varianta:

Zkratky a pojmy:

horní výztuž

Topné trubky na spodní výztuži
( dodáno a montováno na stavbě)
montováno pomocí kabelových třmenů REHAU.

pokládky, středních teplot topného média a tepelných ztrát směrem dolů.
Poznámka:

teplota v místnosti [°C]
teplota pod podlahovou deskou [°C]

Výsledky je možno zjistit pro dva případy:

podpůrný koš
2

spodní výztuž

železobetonová deska
základní konstrukce

součinitel prostupu tepla podlahovou deskou [W/m K]

1. S indexem „n" pro:

součinitel prostupu tepla pod podlahovou deskou [W/m2K]

2. S indexem „x" pro:

specifický tepelný výkon podlahové desky [W/m2]
topná plocha

izolace v případě
potřeby

dělící fólie

specifická tepelná ztráta podlahové desky směrem dolů [W/m2]
specifický, celkový tepelný výkon podlahové desky [W/m2]

podložÍ
topné trubky

topné trubky

RAUTHERM S 20 X 2,0 mm

RAUTHERM S

hladina spodní vody

průměrná teplota otopné vody [°C]
průměrná přebytková teplota otopné vody[K] ϑHmü = (ϑHm - ϑi )
průměrná teplota topné plochy [°C]
odpor kladený vedení tepla nad topnou plochou [m2K/W]
odpor kladený vedení tepla pod topnou plochou [m2K/W]

Oblast: Vnitřní zóna IZ
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Specifická tepelná ztráta podlahové desky směrem dolů q u v W/m2
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- Průmyslové plošné vytápění. Diagram výkonu pro stanovení rozteče
Základní stavební konstrukce - základní varianta:
Topné trubky na spodní výztuži
( dodáno a montováno na stavbě)
montováno pomocí kabelových třmenů REHAU.

pokládky, středních teplot topného média a tepelných ztrát směrem dolů.
Zkratky a pojmy:

horní výztuž

Poznámka:

teplota v místnosti [°C]
teplota pod podlahovou deskou [°C]

Výsledky je možno zjistit pro dva případy:

podpůrný koš
2

spodní výztuž

železobetonová deska
základní konstrukce

součinitel prostupu tepla podlahovou deskou [W/m K]

1. S indexem „n" pro:

součinitel prostupu tepla pod podlahovou deskou [W/m2K]

2. S indexem „x" pro:

specifický tepelný výkon podlahové desky [W/m2]
topná plocha

izolace v případě
potřeby

dělící fólie

specifická tepelná ztráta podlahové desky směrem dolů [W/m2]
specifický, celkový tepelný výkon podlahové desky [W/m2]

podložÍ
topné trubky

topné trubky

RAUTHERM S 20 X 2,0 mm

RAUTHERM S

hladina spodní vody

průměrná teplota otopné vody [°C]
průměrná přebytková teplota otopné vody[K] ϑHmü = (ϑHm - ϑi )
průměrná teplota topné plochy [°C]
odpor kladený vedení tepla nad topnou plochou [m2K/W]
odpor kladený vedení tepla pod topnou plochou [m2K/W]

Oblast: Okrajová zóna RZ
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Specifická tepelná ztráta podlahové desky směrem dolů q u v W/m2
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- Průmyslové plošné vytápění. Diagram výkonu pro stanovení rozteče
Základní stavební konstrukce - základní varianta:
Topné trubky na spodní výztuži
( dodáno a montováno na stavbě)
montováno pomocí kabelových třmenů REHAU.

pokládky, středních teplot topného média a tepelných ztrát směrem dolů.
Zkratky a pojmy:

horní výztuž

Poznámka:

teplota v místnosti [°C]
teplota pod podlahovou deskou [°C]

Výsledky je možno zjistit pro dva případy:

podpůrný koš
2

spodní výztuž

železobetonová deska
základní konstrukce

součinitel prostupu tepla podlahovou deskou [W/m K]

1. S indexem „n" pro:

součinitel prostupu tepla pod podlahovou deskou [W/m2K]

2. S indexem „x" pro:

specifický tepelný výkon podlahové desky [W/m2]
topná plocha

izolace v případě
potřeby

dělící fólie

specifická tepelná ztráta podlahové desky směrem dolů [W/m2]
specifický, celkový tepelný výkon podlahové desky [W/m2]

podložÍ
topné trubky

topné trubky

RAUTHERM S 20 X 2,0 mm

RAUTHERM S

hladina spodní vody

průměrná teplota otopné vody [°C]
průměrná přebytková teplota otopné vody[K] ϑHmü = (ϑHm - ϑi )
průměrná teplota topné plochy [°C]
odpor kladený vedení tepla nad topnou plochou [m2K/W]
odpor kladený vedení tepla pod topnou plochou [m2K/W]

Oblast: Vnitřní zóna IZ
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Topná trubka RAUTHERM S 25 x 2,3 mm
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Specifická tepelná ztráta podlahové desky směrem dolů q u v W/m2
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- Průmyslové plošné vytápění. Diagram výkonu pro stanovení rozteče
Základní stavební konstrukce - základní varianta:

Zkratky a pojmy:

horní výztuž

Topné trubky na spodní výztuži
( dodáno a montováno na stavbě)
montováno pomocí kabelových třmenů REHAU.

pokládky, středních teplot topného média a tepelných ztrát směrem dolů.
Poznámka:

teplota v místnosti [°C]
teplota pod podlahovou deskou [°C]

Výsledky je možno zjistit pro dva případy:

podpůrný koš
2

spodní výztuž

železobetonová deska
základní konstrukce

součinitel prostupu tepla podlahovou deskou [W/m K]

1. S indexem „n" pro:

součinitel prostupu tepla pod podlahovou deskou [W/m2K]

2. S indexem „x" pro:

specifický tepelný výkon podlahové desky [W/m2]
topná plocha

izolace v případě
potřeby

dělící fólie

specifická tepelná ztráta podlahové desky směrem dolů [W/m2]
specifický, celkový tepelný výkon podlahové desky [W/m2]

podložÍ
topné trubky

topné trubky

RAUTHERM S 20 X 2,0 mm

RAUTHERM S

hladina spodní vody

průměrná teplota otopné vody [°C]
průměrná přebytková teplota otopné vody[K] ϑHmü = (ϑHm - ϑi )
průměrná teplota topné plochy [°C]
odpor kladený vedení tepla nad topnou plochou [m2K/W]
odpor kladený vedení tepla pod topnou plochou [m2K/W]

Oblast: Okrajová zóna RZ
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Topná trubka RAUTHERM S 25 x 2,3 mm
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Specifická tepelná ztráta podlahové desky směrem dolů q u v W/m2
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2. REHAU vytápění pružných podlah
2.1 Systém standardních rozdělovačů
Výhody systému
■ rychlá pokládka
■ příjemně temperované povrchy
podlah
■ úspora energie díky vysokému
podílu sálání
■ žádné víření prachu
■ minimální proudění vzduchu
■ žádné zatížení konstrukce podlahy
metodou upevnění trubek
■ díky odpojení žádné snížení
pružných vlastností podlahy
■ menší investiční náklady
v porovnání s jinými topnými
systémy
Systémové komponenty
■ REHAU izolaãní deska
s vyraÏen˘mi otvory
■ REHAU li‰ta RAUFIX
■ REHAU pfiíchytka
Trubní rozměry
■ RAUTHERM S 20 x 2,0

Obr. 2.1: REHAU vytápûní pruÏné podlahy (SBH)

Systémové příslušenství
■ rozdûlovaã REHAU
■ REHAU skfiíÀ rozdûlovaãe

REHAU příchytka
Speciálnû provedené ‰piãky pfiíchytky
REHAU zaji‰Èují pevnou polohu REHAU
li‰ty RAUFIX na izolaãní desce REHAU.
Perforovaná spodní deska REHAU li‰ty
RAUFIX slouÏí k prosunutí pfiíchytky
REHAU. Vytápûní pruÏn˘ch podlah klade
vysoké nároky na plánování a v˘poãet.

2.1.1 Popis systému
REHAU izolační deska s předem
vyraženými otvory
Tato izolaãní deska je z tvrzené PUR pûny
neobsahující freony a je oboustrannû
difuznû potaÏena hliníkovou folií.
Izolaãní deska REHAU spadá do skupiny
tepelné vodivosti 025 s v˘poãetní hodnotou 0,025 W/mK dle DIN 4108.
Dle DIN 4102 je deska normálnû vznûtlivá,
tfiída stavebních hmot B2. Izolaãní deska
REHAU je dodávána s vyraÏen˘mi otvory.
Rozmûry rastru podlahové konstrukce
musí b˘t proto ve fázi plánování pfiesnû
odsouhlaseny.
Tím odpadá ãasovû nároãné pfiifiezávání
desek na staveni‰ti.
REHAU lišta RAUFIX
REHAU li‰ta RAUFIX je pfiipevÀovací
element z polypropylenu, pomocí kterého
je moÏno realizovat pokládací rozteãe
5 cm a jejich násobkÛ.
Háãky na horní stranû klipov˘ch drÏákÛ
REHAU li‰ty RAUFIX zaji‰Èují pevné
usazení trubek. 1 m dlouhé vodící li‰ty
RAUFIX umoÏÀují spolehlivé a rychlé spojení, díky intengrovanému klipovému
mechanismu.

Obr. 2.2: REHAU izolaãní deska s vyraÏen˘mi otvory

Obr. 2.3: REHAU li‰ta RAUFIX 16/17/20
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Ke splnûní tûchto nárokÛ je nutná
spolupráce mezi architektem,
projektantem, montérem sportovní
podlahy a jejím provozovatelem.
Projekce probíhá pro kaÏdou plánovanou
stavbu jednotlivû po domluvû
s architektem a v˘robcem pruÏné podlahy.

Obr. 2.4: REHAU pfiíchytka

2.1.2 Montáž
■ instalovat REHAU skříň rozdělovače
■ položit izolační desky REHAU
s předem vyraženými otvory
■ umístit REHAU lišty RAUFIX
a upevnit je ve vzdálenosti 40 cm
pomocí REHAU příchytek
■ napojit trubky RAUTHERM S
na REHAU rozdělovač
■ položit trubky RAUTHERM S
dle plánu pokládky
■ vypláchnout topné okruhy, naplnit
a odvzdušnit
■ provést tlakovou zkoušku

Po poloÏení izolace proti vlhkosti na
staveni‰ti je provádûna pokládka
proraÏen˘ch izolaãních desek. Ty jsou
pokládány z jednoho stanoveného rohu.
Pfii návazném pokládání sousedních
izolaãních desek REHAU je nutno dbát
rozmûrÛ rastru v˘plÀov˘ch hranolÛ.
Následnû jsou pomocí pfiíchytek REHAU
v rozteãi pokládky 1 m fixovány
REHAU li‰ty RAUFIX. V oblasti trubních
obloukÛ musí b˘t li‰ty fixovány
hvûzdicovitû, aby bylo dosaÏeno
bezpeãného upevnûní trubek.

Doporuãuje se zaãínat s pokládkou trubek
od nejdále na venkovní stranû probíhajícího „kanálku" pokládací mfiíÏky.
Otopné trubky jsou pfiímo z kotouãe vtlaãeny do vodící li‰ty. Pfii pokládce je nutno
zohlednit ukotvení a podlahové prohlubnû
pro sportovní zafiízení. V tûchto oblastech
probíhá pokládka trubek po odsouhlasení
se stavitelem podlahy.

Rastr A

Legenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9

podlahová krytina
deska pro rozložení zátěže
(dřevotřísková deska, překližka nebo bio-deska)
PE fólie
hrubá podlaha
dvojité pružné nosníky - pružinové prvky
REHAU lišta RAUFIX
REHAU izolační deska s předem vyraženými otvory
výplňový hranol
(např. při 70 mm izolace: výška min. 105 mm)
uzávěra proti vlhkosti

Obr. 2.5: Konstrukce vytápûní pruÏn˘ch podlah
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2.2 Systém trubních rozdělovačů
Výhody systému
■ rychlá pokládka
■ příjemně temperované povrchy
podlah
■ úspora energie díky vysokému
podílu sálání
■ žádné víření prachu
■ minimální proudění vzduchu
■ žádné zatížení konstrukce podlahy
metodou upevnění trubek
■ díky odpojení žádné snížení
pružných vlastností podlahy
■ minimální investiční náklady
v porovnání s jinými topnými
systémy
Systémové komponenty
■ REHAU izolaãní deska
s vyraÏen˘mi otvory
■ REHAU li‰ta RAILFIX
■ REHAU pfiíchytka
■ REHAU trubní rozdûlovaã
Trubní rozměry
■ RAUTHERM S 25 x 2,3 mm

Obr. 2.6: REHAU vytápûní pruÏné podlahy (SBH) - systém trubní rozdûlovaã

2.2.1 Popis systému
REHAU izolační deska
s vyraženými otvory
Tato izolaãní deska je z tvrzené PUR pûny
neobsahující freony a je oboustrannû
difuznû potaÏena hliníkovou folií.
REHAU izolaãní deska spadá do skupiny
tepelné vodivosti 025 s v˘poãetní
hodnotou 0,025W/mK dle DIN 4108.
Dle DIN 4102 je deska normálnû vznûtlivá,
tfiída stavebních hmot B2.
Izolaãní deska REHAU je dodávána
s vyraÏen˘mi otvory. Rozmûry rastru
podlahové konstrukce musí b˘t proto
ve fázi plánování pfiesnû odsouhlaseny.
Tím odpadá ãasovû nároãné pfiifiezávání
desek na staveni‰ti.

REHAU trubní rozdělovač
REHAU trubní rozdûlovaãe jsou
smontovány z trubky RAUTHERM FW
40x3,7 mm a tvarovek REHAU ve spojení
s technikou násuvné objímky.
SlouÏí pfiipojení Trubek RAUTHERM S
25x2,3 mm. Smontování je provádûno
na staveni‰ti podle podrobn˘ch náãrtkÛ
dle podmínek ne staveni‰ti.

Vytápûní pruÏn˘ch podlah klade vysoké
nároky na projekci a v˘poãet.
Ke splnûní tûchto nárokÛ je nutná
spolupráce mezi architektem,
projektantem, montérem sportovní podlahy
a jejím provozovatelem. Projektování
probíhá konkrétnû pro kaÏdou plánovanou
stavbu po domluvû s architektem a v˘robcem pruÏné podlahy.

REHAU lišta RAILFIX
PouÏitím REHAU li‰ty RAILFIX je moÏno
realizovat pokládací rozteãe 10 cm
a jejich násobky. Je pouÏívána jako
exaktní distanãní rozpûrka.
REHAU příchytka
Speciálnû provedené ‰piãky pfiíchytky
REHAU zaji‰Èují pevnou polohu REHAU
li‰ty RAILFIX na izolaãní desce REHAU.
Perforovaná spodní deska REHAU li‰ty
RAILFIX slouÏí k pojmutí pfiíchytky REHAU.
Obr. 2.7: REHAU izolaãní deska s vyraÏen˘mi otvory

Obr. 2.8: REHAU li‰ta RAILFIX
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Obr. 2.9: REHAU pfiíchytka

2.2.2 Montáž
■
■

■
■
■
■
■

položit REHAU izolační desky
s předem vyraženými otvory
umístit REHAU lišty RAILFIX
a upevnit je ve vzdálenosti 40 cm
pomocí příchytek REHAU
položit REHAU trubní rozdělovače,
vyrovnat a vzájemně spojit
položit trubky RAUTHERM S
dle plánu pokládky
napojit položené topné okruhy
na REHAU trubní rozdělovač
vypláchnout topné okruhy, naplnit
a odvzdušnit
provést tlakovou zkoušku

Po poloÏení izolace proti vlhkosti
na staveni‰ti je provádûna pokládka
pfiedem proraÏen˘ch izolaãních desek.
Ty jsou pokládány z jednoho stavitelem
pruÏné podlahy stanoveného rohu.
Pfii návazném pokládání sousedních
izolaãních desek REHAU je nutno dbát
rozmûrÛ rastru v˘plÀov˘ch hranolÛ.

Pfii sestavování trubních rozdûlovaãÛ musí
b˘t dodrÏeno správné pofiadí jednotliv˘ch
elementÛ rozdûlovaãe. To je nutno zjistit
z podrobn˘ch náãrtkÛ.

Následnû jsou pomocí pfiíchytek REHAU
v rozteãi pokládky 1 m fixovány.

Topné trubky jsou pfiímo z kotouãe
vtlaãeny do vodících li‰t. Pfii pokládce je
nutno zohlednit ukotvení a podlahové
prohlubnû pro sportovní zafiízení.
V tûchto oblastech probíhá pokládka
trubek po odsouhlasení se stavitelem
pruÏné podlahy.

REHAU li‰ty RAILFIX. V oblasti trubních
obloukÛ musí b˘t li‰ty fixovány
hvûzdicovitû, aby bylo dosaÏeno
bezpeãného upevnûní trubek.

Doporuãuje se zaãínat s pokládkou trubek
od nejdále na venkovní stranû
probíhajícího „kanálku" pokládací mfiíÏky.

3x T-kus 40 x3,7-25x2,3-40x3,7
5x násuvná objímka 40x3,7
Obr. 2.10: REHAU trubní rozdûlovaã

Rastr A

LEGENDA

LEGENDA

1 Podlahová krytina
2 Deska pro rozložení zátěže
(dřevotřísková deska,
překližka nebo bio-deska)
3 PE fólie
4 Hrubá podlaha
5 Dvojité pružné nosníky - pružinové prvky

6 REHAU lišta RAILFIX
7 REHAU izolační deska
s předem vyraženými otvory
8 Výplňový hranol
(např. při 70 mm izolace: výška min. 110
mm)
9 Uzávěra proti vlhkosti

Obr. 2.11 Konstrukce vytápûní pruÏné podlahy
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Obr. 2.12: REHAU vytápûní pruÏné podlahy - systém klasick˘ rozdûlovaã
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Obr. 2.13: REHAU vytápûní pruÏné podlahy - systém trubní rozdûlovaã
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3. REHAU vytápění venkovních ploch
Výhody systému
■ jednoduchá a rychlá montáž
■ udržování silnic, parkovišť, vjezdů
do garáží, cest pro pěší atd. bez
ledu a (na přání) také bez sněhu
■ nízké provozní teploty
■ vhodné pro tepelná čerpadla
a solární zařízení
■ žádné náklady na údržbu
Systémové komponenty
■ REHAU prÛmyslov˘ rozdûlovaã
■ REHAU kabelov˘ tfimen
■ REHAU li‰ta RAUFIX
■ REHAU li‰ta RAILFIX
■ REHAU pfiíchytka
Rozměry trubek
■ RAUTHERM S
■ RAUTHERM S

20 x 2,0 mm
25 x 2,3 mm

Systémové příslušenství
■ REHAU trubní oblouk

3.1 Popis systému
REHAU vytápûní venkovních ploch
je pouÏíváno k udrÏování následujících
ploch bez ledu a snûhu:
■ silnice a parkovi‰tû
■ pfiistávací plochy vrtulníkÛ
■ vjezdy do garáÏí
■ cesty pro chodce atd.
Topné trubky jsou formou paralelní
pokládky montovány pfieváÏnû do betonové
podlahové desky, zfiídka do pískové vrstvy
(napfi. u cest pro chodce) a napojeny na
REHAU prÛmyslové rozdûlovaãe. Speciální
variantu venkovního vytápûní pfiedstavuje
v pfií‰tí kapitole popsané vytápûní trávníkÛ.
K zamezení eventuálním zamrznutím
vznikl˘m ‰kodám by mûla b˘t v‰echna
venkovní vytápûní provozována s mrazuvzdorn˘m prostfiedkem.
3.2 Základní stavební konstrukce
■ Jsou-li topné trubky pokládány
do betonové desky, je REHAU
vytápûní venkovních ploch stejné jako
REHAU vytápûní prÛmyslov˘ch ploch.
To znamená: konstrukce základní
desky, umístûní spár, pouÏití dûlících
nebo kluzn˘ch vrstev, jakoÏ i metody
pokládky a prÛbûh montáÏe jsou
stejné. Od tepelné izolace pod
základní deskou je zpravidla
upu‰tûno. Tím je zv˘‰ena setrvaãnost
vytápûní venkovních ploch, coÏ
v praxi znamená trval˘ provoz.
V˘hodou tohoto fie‰ení je: VyuÏití
akumulace tepla podloÏí
(tvofií se teplotní ostrov).
■ Pfii pokládce otopn˘ch trubek
do pískové vrstvy je pfieváÏnû
pouÏívána li‰ta RAUFIX nebo
li‰ta RAILFIX jako distanãní drÏák
trubek.
Velkou nev˘hodou tohoto fie‰ení je
klesající tepelná vodivost písku pfii jeho
vysu‰ení. To vyhání do v˘‰ky provozní
teploty a sniÏuje efektivitu vytápûní
venkovních ploch. Z tohoto dÛvodu
by nemûla b˘t provádûna pokládka
otopn˘ch trubek do pískové vrstvy pod
pevn˘mi a nepropustn˘mi povrchy
(dlaÏba z pfiírodního kamene, betonová
dlaÏba atd.).
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Obr. 3.1: REHAU- vytápûní parkovi‰tû

3.3 Způsoby pokládky
Stejnû jako u REHAU vytápûní prÛmyslov˘ch ploch je také zde pouÏíváno paralelní
vedení trubek a pokládka formou meandrÛ.
3.4 Dimenzování
ProtoÏe je pfiedávání tepla venku leÏící
betonové desky silnû závislé
na povûtrnostních podmínkách, musí b˘t
v˘kon a z nûho vycházející provozní
teploty zji‰tûny vÏdy pro konkrétní objekt.
Pro rychlé zji‰tûní v˘konu teplené centrály
je pro údrÏbu bez tvorby ledu moÏno
vycházet ze specifického v˘konu vytápûní
venkovní plochy q = 150W/m2.

3.5 Montáž
Předběžné upozornění:
Pro bezproblémový průběh montáže
je nutné včasné sladění spolupráce
všech řemeslných firem již ve fázi
projekce!
■
■
■

■
Pozor: Při výpočtu tlakové ztráty musí
být zohledněn vliv nemrznoucího
prostředku (viz diagram na pfií‰tí stranû)
na vzestup tlakové ztráty!

■
■
■
■

nejprve je poloÏena fólie (dûlící vrstva)
pak jsou montovány podloÏky
a spodní v˘ztuÏné rohoÏe
je-li plánována speciální konstrukce
(trubky v neutrální zónû), jsou
montovány speciální ko‰e nebo
rozpûrky
na plánovan˘ch místech jsou
montovány prÛmyslové
rozdûlovaãe
topné trubky jsou poloÏeny dle plánu
a napojeny na rozdûlovaãe
topné okruhy jsou vypláchnuty,
naplnûny a odvzdu‰nûny
je provedena tlaková zkou‰ka
návaznû je dokonãena vrchní v˘ztuÏ
a dokonãeno betonování základní
desky

Upozornění:
Doporučujeme přítomnost firmy
realizující vytápění během betonování.

RAUTHERM S 25x2,3 mm / rozteč pokládky VA 15 cm

Obr. 3.2: Vytápûní venkovních ploch - vytápûní rampy - skica pokládky

Spád tlakové ztráty R v Pa/m

Diagram tlakové ztráty pro trubku RAUTHERM S 20x2,0 mm a provozní teploty ...

Objemový průtok V v l/s

Obr. 3.3: Diagram tlakové ztráty pro zafiízení s 34% ANTIFROGENEM N

Spád tlakové ztráty R v Pa/m

Diagram tlakové ztráty pro trubku RAUTHERM S 25x2,3 mm a provozní teploty ...

Objemový průtok V v l/s
Obr. 3.4: Diagram tlakové ztráty pro zafiízení s 34% ANTIFROGENEM N
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Výhody systému
■ jednoduchá a rychlá montáž
■ udržování bez ledu a sněhu
■ nízké pro tepelná čerpadla
a solární zařízení vhodné
provozní teploty
■ žádné porušení vegetace trávníku
■ žádné narušení péče o trávník
■ žádné náklady na údržbu
Systémové komponenty
■ REHAU trubní rozdûlovaã
■ REHAU li‰ta RAILFIX

Pozor: Při výpočtu tlakové ztráty musí
být zohledněn vliv nemrznoucího
prostředku (viz diagram v kapitole
„REHAU vytápûní venkovních ploch“)
na vzestup tlakové ztráty!

4.1 Popis systému
REHAU vytápûní trávníkÛ (zvlá‰tní varianta
vytápûní venkovních ploch) je pouÏíváno
k udrÏování pfiírodních trávníkÛ
a fotbalov˘ch hfii‰È bez ledu a snûhu.
Topné okruhy z osvûdãené trubky
RAUTHERM S 25x2,3 mm jsou paralelnû
poloÏeny a napojeny na trubky
rozdûlovaãe pomocí REHAU spojovací
techniky násuvné objímky.
Jako distanãní drÏáky jsou pouÏity
REHAU li‰ty RAILFIX. REHAU trubky
rozdûlovaãe jsou dimenzovány vÏdy pro
konkrétní projekt a dodány jako zvlá‰tní
provedení.
Stejná délka topn˘ch okruhÛ, rozmûr
trubek rozdûlovaãe a napojení rozdûlovaãe
a sbûraãe dle principu Tichelmann
garantují rovnomûrné rozdûlení teploty
na celé hrací plo‰e.
Upozornění
Z důvodu zabránění poškození
zamrznutím musí být REHAU vytápění
trávníků provozováno s nemrznoucím
prostředkem!

4.4 Montáž
■ jsou vyneseny trubky rozdûlovaãe,
namontovány na plánovaném místû
a po provedení pozitivní tlakové
zkou‰ky izolovány
■ dle plánu jsou umístûny REHAU li‰ty
RAILFIX
■ jsou poloÏeny trubky RAUTHERM
25x2,3, vtlaãeny do REHAU li‰t
RAILFIX a napojeny na trubky
rozdûlovaãe
■ cel˘ topn˘ registr je vypláchnut,
naplnûn a podroben tlakové
zkou‰ce
■ je nanesena zb˘vající základní
konstrukce
Doporučujeme přítomnost firmy
realizující vytápění během nanášení
překrývajících vrstev.

25 x 2,3 mm

Otopné trubky RAUTHERM S 25x2,3 mm

Rozměry trubek
■ RAUTHERM S

4.3 Dimenzování
Tepeln˘ v˘kon REHAU vytápûní trávníkÛ
je silnû závisl˘ na povûtrnostních
podmínkách. Z toho dÛvodu musí b˘t
v˘kon a z nûho vycházející provozní
teploty zji‰tûny vÏdy pro konkrétní objekt.
Pro rychlé zji‰tûní v˘konu teplené centrály
je pro údrÏbu bez tvorby ledu moÏno
vycházet ze specifického v˘konu vytápûní
trávníkÛ q = 150 W/m2.

vytápěno nevytápěno

4.2 Základní konstrukce
REHAU vytápûní trávníku je instalováno
do nosné vrstvy trávníku.
SloÏení a tlou‰Èka nosné vrstvy jsou
na základû laboratorních v˘zkumÛ
stanoveny pfiíslu‰n˘m projektantem
/stavitelem sportovních zafiízení. Pfiekrytí
otopn˘ch trubek musí umoÏÀovat strojovou
údrÏbu trávníku.
Upozornění
Již ve fázi projekce je nutné sladění
spolupráce všech řemeslných firem!

Trubka rozdělovače - čelní varianta
Obr. 4.1: REHAU vytápûní trávníkÛ - skica pokládky
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Trubka rozdělovače - základní varianta

4. REHAU vytápění trávníků

REHAU vytápění trávníku na stadionu AC Sparta Praha

Obr. 4.2: Pfiíprava plochy

Obr. 4.3: Rozdûlovaã

Obr. 4.4: Napojení topn˘ch okruhÛ na
rozdûlovaã

Obr. 4.5: Pokládka trubek

Obr. 4.6: PoloÏené trubky pfied zasypáním

Obr. 4.7: Pokládka trávníku

Obr. 4.8: REHAU vytápûní trávníku - stadion AC Sparta Praha
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5. REHAU vytápění Permafrost
U fiady objektÛ napfiíklad v mrazírnách,
chladírnách ãi na zimních stadiónech,
kde se dlouhodobû v nepfietrÏitém
provozu pracuje s minusov˘mi teplotami,
vzniká nebezpeãí promrzání základÛ
vlastní stavební konstrukce.
Následkem takového promrzání je tvorba
ledov˘ch kamenÛ
(dÛvodem je atmosférická vlhkost nebo
spodní voda), díky kter˘m postupem ãasu
dochází k prasknutí podloÏí a k ohroÏení
vlastní statiky celého objektu.
Instalace REHAU vytápûní Permafrost pod
takto provozované chladné plochy
zabezpeãuje stabilní zákazníkem
poÏadovanou teplotu podloÏí a zabraÀuje
vzniku ledov˘ch kamenÛ.
Tento moderní systém byl napfiíklad jiÏ
uplatnûn v âeské republice na zimním
stadiónu klubu HC Keramika PlzeÀ nebo
v nûkter˘ch mrazírensk˘ch provozech
supermarketÛ.

Obr. 5.1: REHAU vytápûní Permafrost - rozdûlovaã

V pfiípadû zájmu o realizaci tohoto
systému se obraÈte na na‰e prodejní
stfiedisko.

Obr. 5.2: REHAU vytápûní Permafrost - pokládka trubek Rautherm S

Obr. 5.3: Zimní stadion HC Keramika PlzeÀ
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Obr. 5.4: REHAU vytápûní trávníku - stadion EvÏena Ro‰ického Praha

Obr. 5.5: REHAU vytápûní trávníku - stadion EvÏena Ro‰ického Praha

Obr. 5.6: REHAU vytápûní Permafrost - Zimní stadion Kladno
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Doplňky a dodatky určené pro instalaci systému
podlahového vytápění REHAU v České republice
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1. Doporučený postup při prvním
zátopu otopné desky podlahového
vytápění
Tento postup je doporuãen˘ pfii uvádûní
systému podlahového vytápûní REHAU
zalitého betonovou mazaninou obsahující
plastifikátor P do provozu.
■

■

■

Z momentální denní teploty
(např.10°C) otopné desky zvyšovat
vždy o 5°C za 24h až do dosažení
max. provozní teploty (např.45°C).
Pro dosažení provozní teploty
3 dny tuto provozní teplotu držet
bez poklesu.
Zpětný pokles (chladnutí)
se provádí snížením teploty
o 10°C za 24 hodin až na původní
(momentální) teplotu.

Topná deska musí být vyzrálá,
beton-28 dní, v žádném případě není
možné urychlovat tvrdnutí betonu
ohřevem podlahového vytápění

2. Doporučená výroba cementového
potěru podle normy DIN 18560
ve spojení s podlahovým vytápěním
REHAU
Určeno pro všechny systémy
podlahového vytápění REHAU
mimo NP Mini.
Materiál:
Cement: PZ35F (DIN 1045)
Pfiímûsi:
– ‰tûrkov˘ písek 0/8 mm (DIN 1045)
60% zrna 0-4 mm
40% zrna 4-8 mm
– voda:
pitná voda z vodovodu
– pfiísada:
REHAU plastifikátor P
(art.ã. 256374)
Chránit pfied mrazem!!!
Složení malty:
1 díl cementu: 4,5 váhov˘ch dílÛ pfiímûsí
– 50 kg cementu
– 225 kg ‰tûrkového písku (28-30 lopat),
– 16-18 l vody
– 500 gramÛ (0,5 litru)
REHAU plastifikátoru P
Pořadí dávkování:
– 6 lopat ‰tûrkopísku
– 1 pytel cementu
– 10 litrÛ vody na rozmíchání
– 0,5 litru REHAU plastifikátoru P
– 20-22 lopat ‰tûrkopísku
– 6-8 litrÛ vody na rozmíchání
Konzistence malty:
aÏ plastická, K2 aÏ K3
Maltu alespoÀ 2 minuty míchat. âerstvou
maltu poloÏit na topné trubky.
V poÏadované síle a potom dobfie zhutnit.
Celou sílu topné mazaniny provádíme
v jedné pracovní operaci. Hodnoty
pevnosti potûru závisí na správném
poloÏení malty, na fiemeslnû správném
poloÏení a na peãlivosti následného
o‰etfiení v souladu s letákem, pfiiloÏen˘m
u REHAU plastifikátoru P.

Obr.5.1: Schéma mísící sady HKV
Nastavení zpûtného ‰roubení:
Podlahová otopná plocha
m2
do
20
do
40
do
60
do
80
do
100
do
120

Tepelný výkon
W
1.800
3.600
5.400
7.200
9.000
10.800

Počet okruhů
2
4
6
8
10
12

Zpětné šroubení
Otáčky
1,5U
1,5U
2,0U
2,5U
3,5U
maximum

3. Mísící sada HKV
Mísící sada HKV (obr.5.1) slouÏí k regulaci
pfiívodní teploty do rozdûlovaãe
podlahového vytápûní na pfiedem
poÏadovanou stálou teplotu (napfi. 45°C).
4. Dodatečná tepelná izolace
Na základě dlouholetých provozních
zkušeností doporučujeme používat
jako tepelnou izolaci polystyrénové
izolační desky PS 30 SE o minimální
měrné hmotnosti 30 kg/m3.

5. Samonivelační potěry
REHAU podlahové vytápûní lze pouÏít
se samonivelaãními potûry. Toto pouÏití
je ale nutné konzultovat s dodavatelem
potûrÛ. Pro zalití podlahového vytápûní se
pouÏívají samonivelaãní potûry na bázi
anhydritu (CaSO4). Samonivelaãní potûry
je moÏno pouÏít na v‰echny systémy
podlahového vytápûní REHAU
s maximální teplotou 50°C. Minimální
v˘‰ka samonivelaãního potûru je 35 mm
nad trubkou. Po obvodû v‰ech stûn,
sloupÛ atd. je nutno umístit okrajovou
dilataãní pásku s fólií o minimální tlou‰Èce
10 mm. Pfii pouÏití tohoto potûru odpadá
aplikace REHAU plastifikátoru P a taktéÏ
odpadá pravidlo 40 m2, délka jedné

strany nesmí b˘t vût‰í neÏ 8 m a pomûr
stran 2:1. Je tedy moÏno lití vût‰ích ploch
bez dilataãních spár. Dilataãní spáry se
provádûjí dle pfiedpisÛ provádûjící firmy.
Dilatace se navrhují u sloÏitûj‰ích
geometrick˘ch tvarÛ apod. Provedení
prvního zátopu a zpûtné vychládání
podlahy (otopné desky) je moÏno
aplikovat uÏ po sedmi dnech. Tento
postup je tfieba vyÏádat u provádûjící
firmy.
Zalití podlahového vytápûní musí provádût
odborná firma a doporuãujeme
dodrÏovat v‰echny zásady v˘robce.
Po dlouholet˘ch zku‰enostech
a mnoha realizacích doporuãujeme
kontaktovat v˘robce tûchto samonivelaãních potûrÛ, napfi. firmu Maxit.
Ve‰keré technické informace jsou na
poÏádání v na‰em prodejním stfiedisku.
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6. Montáž a pokládání NP/Mini

Předpoklady pro montáž

6.1 Stavební předpoklady:

Pokládací plán
Pfiedpokladem je existence pfiesného
pokládacího plánu, to zn. uspofiádádní
a provedení topn˘ch registrÛ – v˘hodné je
uvedení potfiebné trubní délky na topn˘
obvod.

Stav hrubé stavby
Musí b˘t osazena okna a dvefie, stûny
musí b˘t omítnuty tak, aby bylo moÏno
po zhotovení kompletní v˘hfievné plochy
okamÏitû zapoãít s naná‰ením mazaniny.
Metrová ryska
Ve v‰ech místnostech by mûla b˘t jako
v˘‰kov˘ údaj vyznaãena tzv. metrová
ryska ve v˘‰i 1 m nad hotovou podlahou.
Prostupy pro zásobovací potrubí
V pfiípadû potfieby musí b˘t pro montáÏ
rozdûlovacích skfiíní topn˘ch obvodÛ
k dispozici v˘klenky nebo kapsy ve zdivu,
stejnû tak i prÛchody stûnami a stropy pro
topné trubky.
Zásobování energií
K dispozici musí b˘t pfiípojka elektrického
proudu a vody (pro montáÏní náfiadí
a tlakovou zkou‰ku).
Nosný podklad
Nosn˘ podklad musí b˘t pro uloÏení
plovoucí topné mazaniny dostateãnû
pevn˘ a such˘ a musí vykazovat rovn˘
povrch dle DIN 18202 „Rozmûrové
tolerance v pozemním stavitelství;
tolerance rovnosti ploch a stûn",
(tabulka 3, fiádek 2).
Nosn˘ podklad nesmí vykazovat Ïádné
bodové v˘stupky, nesmí kopírovat potrubí
atd., protoÏe by mohlo dojít k vytvofiení
zvukov˘ch mÛstkÛ nebo v˘kyvÛm
v tlou‰Èce mazaniny. Síla vrstvy a sklon
nosného podkladu musí odpovídat normû
DIN 18202.
Vzdálenost
mûfiících
bodÛ
Max.
tolerance

m
1

m
4

m
10

m
15

mm
8

mm
12

mm
15

mm
20

Mezihodnoty se vypoãtou lineární
interpolací a zaokrouhlí na mm. Nosn˘
podklad musí b˘t k dispozici oãi‰tûn˘.
Nosn˘ podklad nesmí vykazovat Ïádné
trhliny zpÛsobené pnutím nebo sedáním,
Ïádné vlhké nebo zmrzlé plochy.
Izolace stavby
PoÏadovaná izolace musí b˘t zhotovena
v rámci stavby. Podlahy místností
sousedících se zeminou musí b˘t utûsnûny
resp. izolovány proti vlhkosti v souladu
s poÏadavky (DIN 18195, DIN 4117, DIN
4122, DIN 4031, DIN 18336 nebo DIN
18337). Zásadnû spadají rozhodnutí
o nutnosti a druhu izolací do kompetence
pozemního stavitelství. Bude-li zde pouÏito
nátûrÛ nebo lepidel obsahujících
rozpou‰tûdla (napfi. asfalt zpracovávan˘
zastudena), je nutno kvÛli zamezení
rozpou‰tûní polystyrénu, pfied poloÏením
polystyrénové tepelné a kroãejové izolace
pfiikr˘t plochu podlahy dvûma vrstvami
vhodné fólie, napfi. krycí fólií REHAU
(v˘r. ã. 256054), v místech styku
cca. 8 - 10 cm pfieplátovanû.
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Plán spár
Je-li pfii uspofiádání topného registru nutno
zohlednit spáry, musí b˘t k dispozici
platn˘ plán spár.

6.2 REHAU systémová deska NP
Pokládka zaãíná instalací samolepící
okrajové izolaãní páska REHAU.
Okrajová izolaãní páska musí b˘t upevnûna na obvodov˘ch stûnách místností,
pilífiích, dvefiních zárubních, ‰achtách,
podlahov˘ch svodech atd. a na rozdûlovací
skfiíni.
Z dÛvodu zamezení vzniku akustick˘ch
nebo tepeln˘ch mÛstkÛ musí b˘t okrajová
izolaãní páska v místech styku poloÏena
pfieplátovanû o cca. 5 cm. Okrajová izolaãní páska má b˘t o min. 20 mm vy‰‰í
neÏ oãekávaná konstrukãní v˘‰ka podlahy
(nosná ãást podlahy aÏ po horní hranu
hotové podlahy). Okrajová izolaãní páska
smí b˘t odfiíznuta a zakryta teprve po zhotovení podlahové krytiny.
Ve vlhk˘ch místnostech by mûla b˘t spára
mezi stûnou a podlahovou krytinou
uzavfiena elastickou spárovací hmotou.
Fólie okrajové izolaãní pásky musí b˘t
poloÏena pfies systémovou desku NP. Tím
je zabránûno vniknutí vlhkosti mezi izolaci
a okrajov˘ izolaãní pruh. Návaznû na to je
vestavûna spojená systémová deska NP.
Odfiezky mohou b˘t dále pouÏity jako
poãáteãní nebo koncové kusy. Zde je
tfieba dbát na to, aby byl dodrÏen zákryt
v˘stupkÛ (vzdálenosti a uspofiádání
v˘stupkÛ). To je obzvlá‰tû dÛleÏité u instalaãní vzdálenosti topn˘ch trubek VA 7,5
cm. Dle DIN 18560 pfiedepsaná vodoodpudivá pokr˘vka odpadá, neboÈ je jiÏ integrována v systémové desce NP.
Pokládání trubek
Pfiímo ze svazku je topná trubka jednodu‰e
nohou vtlaãena mezi záchytné v˘stupky.
Po‰kození trubky je pfiitom vylouãeno.
V oblastech obloukÛ a zmûny smûru je
nutno dbát na to, aby trubka mezi v˘stupky
pevnû drÏela. To má v˘znam obzvlá‰tû
u mal˘ch ohybov˘ch polomûrÛ.
Napojení na rozdělovač
Napojení na rozdûlovaã topn˘cho okruhÛ
je provádûno pomocí pfiipojovacího ‰roubení 17 x 2,0 mm. V oblasti v˘stupu mazaniny musí b˘t trubka v ochranné trubce.
6.3 REHAU systémová deska „Mini"
Pokládka zaãíná instalací okrajové izolaãní
pásky REHAU. Ta musí b˘t upevnûna na
obvodov˘ch stûnách místností, pilífiích,
dvefiních zárubních, ‰achtách, podlahov˘ch svodech atd. a na rozdûlovací skfiíni.
Z dÛvodu zamezení vzniku akustick˘ch
nebo tepeln˘ch mÛstkÛ musí b˘t okrajová
izolaãní páska v místech styku poloÏen

pfieplátovanû o cca. 5 cm. Okrajová izolaãní
páska má b˘t o min. 20 mm vy‰‰í neÏ
oãekávaná konstrukãní v˘‰ka podlahy.
Okrajová izolaãní páska smí b˘t odfiíznuta
teprve po zhotovení podlahové krytiny. Ve
vlhk˘ch místnostech by mûla b˘t spára
mezi stûnou a podlahovou krytinou
uzavfiena elastickou spárovací hmotou.
V pfiípadû instalace pfiídavné tepelné nebo
kroãejové izolace je systémová deska
„Mini" instalována dohromady. Pfiitom
je nutno dbát na to, aby byla pfii nasazení
dal‰í desky dodrÏena vzdálenost pokládky.
Odfiezky mohou b˘t pouÏity jako poãáteãní
nebo koncové kusy.
Pokládání trubek
Trubka RAUTHERM S 12 x 2,0 je pfiímo
ze svazku nohou vtlaãena mezi záchytné
v˘stupky.
Po‰kození trubky je pfiitom vylouãeno.
V oblastech obloukÛ a zmûny smûru je
nutno dbát na to, aby trubka mezi v˘stupky pevnû drÏela. To má v˘znam obzvlá‰tû
u úzk˘ch ohybov˘ch polomûrÛ.
Napojení na rozdělovač
Napojení na rozdûlovaã topn˘cho okruhÛ
je provádûno pomocí pfiipojovacího ‰roubení 12 x 2,0 mm. V oblasti v˘stupu mazaniny musí b˘t trubka v ochranné trubce.
Struktura podlahy
Minimální v˘‰ka systému systémové desky
„Mini" je vãetnû mazaniny 58 mm.
Této struktury lze pouÏít v tom pfiípadû,
Ïe nejsou vyhlá‰kou o tepelné ochranû
nebo EN 1264 (DIN 4725/ DIN 4108)
kladeny Ïádné poÏadavky.
PoÏadavky DIN 4108 platí pro stavby staré
zástavby a novostavby nebo pro stávající
a plánované budovy, není-li platná jiná
norma nebo nafiízení. Vyhlá‰ka o tepelné
ochranû z 01.01.95 je v‰ak pro stávající
budovy platná pouze ve zvlá‰tních pfiípadech (první montáÏ, v˘mûna nebo obnovení stropu na více neÏ 20% plochy). Pro
tyto pfiípady pouÏití platí poÏadavky pro
oblast nové v˘stavby.

7. Druhy spár
7.1 Jalové spáry
Vyfiíznou se do ãerstvé mazaniny do v˘‰ky
asi 1/3 aÏ 1/2 (zednickou lÏící) a mají tak
zabránit nekontrolovan˘m trhlinám (místa
Ïádaného zlomu). Mohou pojmout jen
pohyby vznikající smr‰tûním mazaniny
a následnû se zatmelí maltou z umûlé
pryskyfiice nebo podobnou hmotou.
Jalové spáry mají ãasto jen ãasovû
omezenou funkci. SlouÏí k dal‰ímu
podrozdûlení ploch, které jsou oddûleny
dilataãními spárami. K pouÏití pro topnou
mazaninu se hodí jen podmíneãnû:
■ u velikosti polí do 5 x 5 m = 25 m2
■ v˘luãnû pfii pouÏití mûkk˘ch
podlahov˘ch krytin, ne v‰ak ve dvefiních
prÛchodech.
➀ Hrubá stropní konstrukce
➁ Izolaãní vrstva
➂ Krycí folie
➃ Topná mazanina
➄ Jalová spára
Obr.7.1: Jalová spára (vyfiíznutá shora)

7.2 Okrajové spáry
Tento druh spár patfií také k dilataãním
spárám. Tvofií se u trubkového podlahového
topení REHAU okrajovou izolaãní páskou.
DÛleÏité je, aby okrajové izolaãní pásky
byly dostateãnû tuhé, aby je nemohla
stlaãit je‰tû tekutá mazanina, na druhé
stranû by v‰ak mûly b˘t dostateãnû
mûkké, aby mohlyzachytit vznikající
pohyby.
➀ Zdivo
➁ Okrajová páska
➂ Hrubá stropní konstrukce
➃ Izolaãní vrstva
➄ Krycí folie
➅ Topná mazanina

Obr.7.2: Okrajové spáry
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7.3 Tvrdé podlahové krytiny
(dlaÏba, kamenná podlaha)
Zde je zfieba pfii pokládání dlaÏby a desek
do ãerstvé mazaniny brát ohled na polohu
spár. ProtoÏe v tomto pfiípadû je v plánu
spár jen pfiibliÏná poloha spár, musí se
pfied naná‰ením mazaniny s podlaháfiem
stanovit pfiesné umístûní spár podle
pokládacího vzoru.
➀ Hrubá stropní konstrukce
➁ Izolaãní vrstva
➂ Krycí folie
➃ Topná mazanina
➄ Dilatační spára
➅ PruÏná spárovací hmota
➆ Maltové loÏe
➇ DlaÏba

Obr. 7.3: Tvorba spár u tvrd˘ch podlahov˘ch krytin

min. 3,5 cm

7.4 Tvrdé podlahové krytiny
s oddělovací vrstvou
V topné mazaninû je moÏno vybudovat
ve‰keré spáry, aniÏ by se musel
brát ohled na spáry podlahové krytiny.
➀ Hrubá stropní konstrukce
➁ Izolaãní vrstva
➂ Krycí folie
➃ Topná mazanina
➄ Dilatační spára
➅ Oddûlovací vrstva - 2x fólie
➆ PruÏná spárovací hmota
➇ Maltové loÏe dle DIN, tlou‰Èka min. 3,5 cm
➈ DlaÏba

Obr. 7.4: Tvorba spár u tvrd˘ch podlahov˘ch krytin na oddûlovací vrstvû
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7.5 Dilatační spáry
Pohyby se dají snímat speciálními
spárov˘mi konstrukcemi. Pro provedení
spáry jsou velmi dÛleÏité následující
faktory:
■ ãetnost pohybÛ
■ míra rozpínavosti na základû
teplotních vlivÛ
■ PoÏadavky na tepelnou a protihlukovou
ochranu
Dilataãní spáry jsou schopné snímat vût‰í
pohyby. Mají ohraniãovat velikost polí, ve
dvefiních prÛchodech oddûlovat rÛzná
mazaninová pole/podlahové krytiny
a v kaÏdém pfiípadû musí b˘t vytvofieny
nad spárami stavby. Díky své konstrukci
jsou schopny snímat vût‰í horizontální
i vertikální pohyby stavby.
Dilataãní spáry se vybudují podle zadání
v plánu spar a mûli by b˘t minimálnû 8
mm ‰iroké. Pfii prÛchodu topného potrubí
spárou, je nutné dát trubku do chrániãky
po obou stranách spáry min. 20 cm.
➀ Hrubá stropní konstrukce
➁ Izolaãní vrstva
➂ Krycí folie
➃ Topná mazanina
➄ Dilatační spára

Obr. 7.5: Dilataãní spára

7.6 Měkké podlahové krytiny
(PVC, linoleum, koberec)
Zde nemá druh spáry a její poloha
(s vyjímkou stavebních spár) témûfi Ïádn˘
vliv na poloÏení krytiny.
➀ Hrubá stropní konstrukce
➁ Izolaãní vrstva
➂ Krycí folie
➃ Topná mazanina
➄ Dilatační spára
➅ Koberec

Obr. 7.6: Tvorba spár u mûkk˘ch podlahov˘ch krytin
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7.7 Dělící spáry stavby
Dûlící spáry stavby je tfieba, nezávisle na
druhu podlahové krytiny, vést celou
podlahovou konstrukcí aÏ k povrchu
podlahové krytiny.
➀ Hrubá stropní konstrukce
➁ Izolaãní vrstva
➂ Krycí folie
➃ Topná mazanina
➄ Dilatační spára stavby
➃ Dilataãní spára
➃ Koberec

Obr. 7.7: Dilataãní spára
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Poznámky:
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Pokud uÏivatel zam˘‰lí jiné pouÏití,
neÏ je popsáno v tûchto Technick˘ch
informacích,
musí
to
konzultovat
s firmou REHAU a obstarat si od ní
písemn˘ souhlas, kter˘ se na plánované
pouÏití v˘slovnû vztahuje.
Nestane-li se tak, je za toto pouÏití
zodpovûdn˘ pouze dotyãn˘ uÏivatel.
Aplikace, pouÏití a zpracování v˘robkÛ
je v tomto pfiípadû mimo moÏnost na‰í
kontroly. Kdyby v‰ak pfiesto pfiicházelo
v úvahu ruãení, je omezeno pro
v‰echny ‰kody na hodnotu námi
dodaného a Vámi upotfiebeného zboÏí.
Nároky vypl˘vající z daného prohlá‰ení
o záruce zanikají v pfiípadû pouÏití,
které nejsou popsány v Technick˘ch
informacích.
Technické zmûny vyhrazeny.
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