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Profil společnosti Eurotherm
Od roku 1984 je společnost Eurotherm striktně orientovaná na vytvoření komfortních systémů na míru,
realizováním inovativního řešení vytápění a chlazení, schopného uspokojit všechny nároky díky nepřetržitému
vývoji a výzkumu nových materiálů a technologií.
Společnost je od začátku zaměřená na kvalitu svých výrobků a služeb, stejně jako dodržování norem.
V průběhu let byla oceňována za výzkum, který významně ovlivnil vývoj v sektoru vytápění.
Překročením prahu 25. roku od svého vzniku, se může společnost pochlubit tisíci realizacemi a významnými
oceněními dosáhnutými v průběhu historie firmy. Společnost má dnes více jak 150 spolupracovníků; ideální
partner pro kvalitní podlahové vytápění a chlazení na stále náročnějším trhu.
Společnost Eurotherm má otevřené pobočky, např. ve Španělsku, Francii nebo na Slovensku.

Garantovaný výkon
Eurotherm byl první v Evropě, kdo upravil výnosové křivky svých systémů nejen na základě počítačových
výpočtů, ale i podle experimentálních zkoušek. V součinnosti s normou EN 1264 vyzval Eurotherm v roce 2004
katedru fyziky a techniky na Univerzitě v Padově k ověření výnosových křivek jednotlivých systémů metodou
výpočtu.
Na základě nových údajů v předloze normy EN 1264 byla v roce 2007 požádána laboratoř WSPLab
ve Stuttgartu k provedení experimentálních zkoušek, což mělo za následek potvrzení výkonnosti svých systémů.
Díky dvojitému určení výkonu a striktnímu dodržování platných norem nabízí Eurotherm vysokou kvalitu svým
zákazníkům.
Počítačové simulace Univerzity v Padově

Experimentální testy z WSPLab ve Stuttgartu
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ÚVOD
Velkoplošné sálavé vytápění - jednotná teplota vzduchu
Komfortní systém podlahového vytápění umožňuje dosáhnout stejné
povrchové teploty 24 - 27 °C ve všech vytápěných místnostech.
Malý rozdíl teploty podlahy a stropu znamená, že se nevytváří takřka
žádné proudění teplého vzduchu jako u vysokoteplotních otopných těles.
Porovnáme-li křivky teplot v místnosti vytápěné radiátory a v místnosti
s podlahovým sálavým vytápěním, vidíme, že se křivka ve druhém případě
blíží k ideální křivce tepelné pohody.

Schémata různých způsobů vytápění, kde téměř vertikální křivka udává teplotní homogenitu (rozložení teplot) v různých výškách místnosti.

ideální křivka

podlahové vytápění

stěnové vytápění

sálavé stropní panely

radiátory

- výhodou velkoplošného sálavého vytápění je, že systém pracuje s poměrně malou teplotou vody, což má
pozitivní vliv na malém víření prachu. Eliminací vertikálního proudění vzduchu se zlepšují hygienické podmínky
a životní prostředí vytápěných prostorů.
- způsob sálavého podlahového vytápění snižuje ve velké míře vlhkost vzduchu, protože místnost není nadměrně
zahřívána a vysušována jako u běžného způsobu vytápění. To omezuje tvorbu a šíření bakterií a virů a je přátelštější pro naše dýchací cesty.
- další, asi největší výhodou podlahového vytápění je snížení teploty v místnosti přibližně o 1° až 2° (při pocitu
„stejné“ tepelné pohody) a tím i značné ušetření energie na vytápění (dle použitého tepelného zdroje 10 - 30 %).
- při použití podlahového vytápění se zvětšuje prostor (díky absenci radiátorů) a tím se zvyšuje estetičnost
a designová čistota obytných prostorů.
- použití podlahového vytápění je vhodné v kombinaci téměř se všemi tepelnými zdroji i podlahovými krytinami.

Cirkulace při vytápění radiátory.
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Rovnoměrné sálání podlahy.

POPIS
Podlahové vytápění EUROTHERM je topný systém, sestávající se z uzavřených smyček plastového potrubí,
ve kterých cirkuluje teplá otopná voda. Ta je dodávána z nějakého zdroje tepelné energie (plynový kotel, tepelné
čerpadlo, kondenzační kotel atd.). Topné potrubí je zalito v potěru, ve vyrovnávací vrstvě na předem navrženém
místě. Topná voda je do jednotlivých smyček přiváděna z jednoho, případně více rozvaděčů.
Pro správnou funkci celého systému je poloha rozdělovače(ů) velmi důležitá a musí být co nejvíce „centrální“ a co
nejvíce respektovat polohu a dispozice místnosti. Délky jednotlivých smyček by se neměly výrazně lišit.
Potrubí se pokládá nebo kotví do izolační systémové desky, která je v projektu navrhována dle dispozic objektu
a dle požadavků norem (ČSN, EN, ...). Výsledná tloušťka podlahy je závislá na izolačních vlastnostech a kvalitě
materiálu izolační desky a na dispozici vytápěných prostor (podsklepení, přízemí, 1. patro atd.).

Požadavky na spodní izolace dle UNI EN 1264-4
minimální potřebná tloušťka v mm

místnost

co se nachází pod vytápěnou
místností?

Tepelný odpor Rt
[m2K/W]
dle UNI EN 1264-4

PUR panel
s oboustranným Al plechem
λD = 0,025 W/m2K

Pěnový EPS
λD = 0,035 W/m2K

Dřevovláknité desky
λD = 0,040 W/m2K

I

vytápěná místnost pod
(nebo vedle)

0,75

19

27

29

II a III

nevytápěný prostor
nebo místnost „na zemi“ *)

1,25

31

44

50

IV

venkovní teplota > 0 °C

1,25

31

44

50

IV

-5 °C < venkovní teplota < 0 °C

1,5

38

53

60

IV

-15 °C < venkovní teplota < -5 °C

2

50

70

80

*) s hladinou podzemní vody ≤ 5 m pod základovou deskou se potřebná hodnota Rt zvyšuje
Jednotlivé tloušťky v tabulce jsou odvozené od tepelné vodivosti λD udávané výrobcem podle evropských norem.
Tyto tloušťky musí být překontrolovány dle parametrů konkrétních použitých materiálů v souladu s UNI EN 10456.
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SKLADBA SYSTÉMŮ EUROTHERM
1) Tloušťka panelu se může měnit z minimální hodnoty 25 mm na maximální hodnotu 74 mm v závislosti na
kvalitě a typu použitého izolačního materiálu a na podmínkách a dispozicích místností, které mají být vytápěny.
2) Teplovodní trubka je ukotvená na izolačním panelu (na systémové desce); obecně je vhodnější volit trubky
větších průřezů, protože větší průřez (průtok) teplé vody v zařízení znamená menší obtížnost pro dopravu vody
ve stejné smyčce (okruhu) zařízení, tedy menší energetické náklady na provoz čerpadla.
3) Podle normy musí mít vyrovnávací stěrka (potěr) minimální tloušťku 45 mm nad teplovodními trubkami; vždy
nad nejvyšším bodem systému pro zaručení nezbytné mechanické odolnosti podlahy.
Výrobci speciálních stěrek (např. samonivelační stěrka) garantují stejnou funkci a stejné mechanické vlastnosti
i při snížené tloušťce (30 - 35 mm); vždy je nutné dodržovat pokyny a technologické postupy výrobce.
4) Tloušťka podlahové krytiny se liší podle zvoleného typu a materiálu (keramická dlažba, parkety,..).
Obvykle je tloušťka podlahové krytiny menší než 15 mm. Tepelný odpor podlahové krytiny by neměl překročit
hodnotu 0,15 m2K/W.

Zvolení systému závisí na požadované celkové, resp. minimální tloušťce podlahy, která se skládá z:
- z izolačního panelu; o tloušťce v závislosti na kvalitě použitého materiálu, technologie a spodní vrstvy pod
izolací (podle zvoleného systému)
- 14 ÷ 20 mm vnější průměr trubky pro otopnou vodu
- 45 mm tradičního potěru nad trubkami jako základ pro podlahovou krytinu
- 3 ÷ 15 mm podlahová krytina

typ A - trubky v roznášecí vrstvě

4) podlahová krytina

typ B

3) potěr

soustava s rovinnými lamelami,
pod roznášecí vrstvou

typ C - trubky v roznášecí vrstvě
2) trubky

1) isolační panel

stávající podlaha
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Druhy konstrukcí podlahového
vytápění dle EN 1264-1

IZOLAČNÍ PANELY
Materiál používaný na systémové izolační panely pro podlahové vytápění musí mít více vlastností, než jen velký
součinitel tepelného odporu.
Vlastnosti izolace


izolace musí mít dobré mechanické vlastnosti. Zvolený panel musí být dostatečně silný a mít dostačující
pevnost, aby se zabránilo rozpadu nebo zlomení desky během pokládky na své místo; kromě toho musí mít
vysokou odolnost vůči tlaku tak, aby byl schopen absorbovat zatížení bez poruchy a praskání materiálu.
Poznámka: v ČR je rozšířené používání polystyrenu (izolační desky) s malou pevností v tlaku (polystyren pro zateplování
objektů apod.). Takovéto řešení je naprosto nežádoucí - podlaha se bude „prosedat“ se všemi negativními důsledky!
Životnost podlahového topení musí být adekvátní životnosti domu, proto je takové řešení nejen v rozporu s normami,
ale i s účelem použití podlahového vytápění; „ušetřené“ peníze nebudou nikdy stačit na rekonstrukci systému!



materiál musí mít dobrou chemickou a tepelnou stálost. Musí si zachovat své mechanické a tepelné vlastnosti
i při delším působení vyšších teplot než je pokojová teplota; tyto vlastnosti se nesmějí měnit ani v reakci s okolními materiály.



specifické měrné teplo (tepelná kapacita) izolace musí být co největší. Izolační panel se nesmí stát akumulátorem tepla; vlastní teplota izolantu se nesmí zvyšovat více než je vhodné (tepelná vodivost izolační desky roste
spolu s teplotou). Teplo se musí akumulovat vždy nad izolací.



izolační desky musejí být odolné proti vodě a vlhkosti, protože přítomnost vody v panelu ohrožuje jeho mechanické charakteristiky (degenerace materiálu) i tepelné vlastnosti (voda má 25krát větší tepelnou vodivost než
vzduch).



díky velkoplošné instalaci je nutné, aby byl materiál nehořlavý nebo byl alespoň samozhášecí (izolační panely
by byly zdrojem snadného šíření ohně) a nebyl zdraví škodlivý, toxický.

Izolační panely Eurotherm
Snahou firmy Eurotherm je mít ve svém repertoáru taková řešení, která by uspokojily všechny potřeby zákazníků.
Proto má v nabídce panely z polystyrenu o různých tloušťkách a v různých provedeních; potažené ochrannou fólií
pro použití tekutých potěrů (samonivelační stěrky), pro instalaci roznášecích pozinkovaných panelů, panely do
pasivních staveb v nejvyšším ekologickém standardu apod. Samozřejmostí jsou kompletní systémy pro mokrý
i suchý způsob pokládky i speciální řešení pro rekonstrukce památek (kostely), sportovní haly (palubovka) apod.
Eurotherm má v nabídce i izolační desky z polyuretanu s vynikajícími mechanickými vlastnostmi a se součinitelem
tepelné vodivosti λD = 0,024 W/mK nebo kročejovým útlumem až –37 dB.
Předností společnosti EUROTHERM je vlastní vývoj i výroba a flexibilita.
Umíme upravit, případně navrhnout a připravit izolační panel přesně dle požadavků konkrétního projektu
(bez nutnosti odběru skladových množství takového upraveného panelu).
Více informací o systémech Eurotherm najdete na stranách 31-34.

Porovnání izolačních vlastností
různých materiálů
60 mm POLYURETANU

izoluje jako:
80 mm POLYSTYRENU
87 mm SKELNÉ VATY
90 mm KORKU
115 mm CELULÓZOVÉ VATY
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TRUBKA PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
Trubky používané pro vodní podlahové vytápění musí splňovat vysoké nároky
na trvanlivost a odolnost (mechanickou, chemickou).


musí mít vynikající mechanické vlastnosti, aby během dané doby používání
nedošlo k prasknutí, deformacím nebo jiným poškozením, která by narušila
fungování systému.



musí mít vysokou odolnost proti tepelným šokům, to znamená odolávat
prasknutí při náhlých změnách teploty. Na vnitřní části trubky (otopná voda)
je napětí způsobené tepelnou roztažností větší (rychlejší) než na vnější části
kompozitní trubky (potěr).



musí mít dobrou tepelnou vodivost, která je nutná ke sdílení tepla mezi kapalinou a vnějším okolím.



musí být odolná proti tzv. tečení (pomalá plastická deformace vyvolaná dlouhodobým konstantním napětím při
vyšších teplotách). Je vhodné, aby se dlouhodobě plasticky namáhané trubky měly tendenci vrátit do původní
podoby a nezůstat trvale deformované.



materiál musí být schopen odolávat chemickým reakcím a odolávat korozi, aby se v průběhu času neměnily
jeho mechanické vlastnosti.



důležitá je i flexibilita materiálu kvůli snadné manipulaci a instalaci (ohebnost).

Společnost Eurotherm používá pro podlahové vytápění trubky s obchodním názvem MidiX z materiálu PE-RT
typ II (poslední generace), s 5 vrstvami a kyslíkovou bariérou ve vrstvě EVOH. Ta se nachází uprostřed trubky,
a je tak chráněna před vnějším poškozením. Propustnost kyslíku je přibližně 10krát menší než požaduje norma.
Materiál vyniká výbornou mechanickou pevností a tepelnou odolností ve srovnání se starší technologií PE-RT
typu I i PE-X. Při použití PE-RT II v systémech pracujících s nízkými teplotami (třída 4), mají trubky o 14 % větší
odolnost proti mechanickému napětí než jak tomu je u materiálu typu I.
Trubka splňuje požadavky tříd 1, 2, 3, 4 a 5 podle UNI EN ISO 10508 a je tak použitelná i pro sanitární rozvody
nebo připojení radiátorů. Záruku prokázaných vynikajících vlastností dokládá i to, že jde o první mezinárodně
certifikované (CE) trubky pro kompletní systém spojů.

Trubka MidiX v souladu s ISO 22391 a UNI EN 1264-4:2009
polyethylen
hustota

PE-RT typ II

DIN 16833 / ISO 24033 / ISO 22391

3

ISO 1183

0,941 g/cm

2

propustnost kyslíku menší než 3,6 mg/m za 24 hodin
při 80 °C a 0,32 mg/m2 za 24 hodin při 40 °C.

ISO 17455; UNI EN 1264:2009

součinitel tepelné vodivosti při 60 °C

0,40 W/mK

DIN 16387

dilatace trubky při 50 °C (T = 30K)

0,59 %

DIN 52612-2

dilatace trubky při 90 °C (T = 70K)

1,36 %

DIN 52612-2

pevnost v tahu

> 37 MPa

ISO 527

prodloužení při přetržení

> 780 %

ISO 527

modul pružnosti

650 MPa

ISO 527-2

kyslíková bariéra v EVOH

teplota měknutí

110 °C

ISO 306 (Metoda A/120)

provozní teplota

20 ÷ 80 °C

ISO 10508

maximální provozní teplota

95 °C

tvrdost podle Shore

61

ISO 868

maximální pracovní tlak

6 bar

ISO 10508

maximální provozní tlak (pro tr. 14 x 2 mm)

22,3 bar (voda 50 °C, životnost 50 let)

maximální provozní tlak (pro tr. 18 x 2 mm)

16,5 bar (voda 50 °C, životnost 50 let)

maximální provozní tlak (pro tr. 20 x 2 mm)

14,9 bar (voda 50 °C, životnost 50 let)

třída

1, 2, 3, 4, 5

ISO 10508

předpokládaná životnost

50 let (při tlaku < 6 bar)

ISO 24033:2009

certifikace

certifikát A 539 (SKZ), K 13788/13789 (KOMO), ETA*

HR 3.16, BRL 5602; 89/106, 93/68/EEC

maximální délka trubky

70 m (14 x 2), 80 m (16 x 2), 100 m (18 x 2), 120 m (20 x 2)
* certifikace týkající se spojování trubek, značka CE
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Trubka MidiX z materiálu PE-RT typu II vs. PE-X:
dobrá tepelná vodivost, důležitá pro přenos tepla
vrstva EVOH zabraňuje difůzi kyslíku - vysoká životnost
vysoká odolnost proti zatížení
výborná tepelná odolnost, trvale 80 °C při provozním tlaku
recyklovatelná
lepší odolnost vůči teplotním šokům
lepší flexibilita (snadnější pokládka)
malá roztažnost díky kompozitní stavbě










PE - RT typu II
A - polymer
EVOH
A - polymer
PE - RT typu II

Pětivrstvá kompozitní trubka.
Vrstva EVOH je oboustranně chráněna
polymerem.

Trubky MidiX mají díky inovativnímu materiálu a způsobu skladby vrstev lepší odolnost vůči nejvyššímu maximálnímu tlaku ve srovnání se standardní trubkou PE-X (dle EN ISO 15875, EN ISO 10508).
Třída 2

Třída 4

Třída 5

rozměr
[mm]

PE-X

MidiX

PE-X

MidiX

PE-X

MidiX

D [MPa]

3,55

3,7

4,01

4,1

3,25

3,42

14 x 2

11,8

13,3

13,3

13,4

10,8

11,8

16 x 2

10,1

11,2

11,4

11,5

9,3

9,8

18 x 2

8,9

9,8

10

10,1

8,1

8,5

20 x 2

7,9

8,7

8,9

9

7,2

7,6

Tlaková odolnost trubek pro třídy použití dle ISO 10508
(plošná vytápění a napojení topných těles);třídy 2, 4 a 5
(životnost 50 let dle ISO 13760).
třída 2: Dodávka teplé vody (70 °C)
třída 4: Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
třída 5: Vysokoteplotní radiátory

Podle normy UNI EN 1264-4 musí být trubky chráněné kyslíkovou bariérou s maximálním prostupem 0,32 mg/m2
za 24 hodin. To znamená, že trubky musejí mít vždy nějaký ochranný potah z materiálu, který zabraňuje prostupu
kyslíku. To je důvod, proč se používají kompozitní trubky.
MidiX mají vrstvu z EVOH (polyethylen-vinyl-alkohol) uprostřed, chráněnou dalšími vrstvami. Výsledkem je téměř
nulový prostup kyslíku do topné vody.
Testy trubky ukázaly, že její mechanické vlastnosti jsou lepší než u jiných typů trubek, především mají větší
pevnost v tlaku D.

Tlakové ztráty [Pa/m]

Tlakové ztráty trubek MidiX z materiálu PE-RT typu II

Průtok [l/h]
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INSTALACE PRVKŮ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
Příprava stavby:
Před samotným zahájením pokládky jednotlivých komponent podlahového vytápění je nutné zkontrolovat budoucí
umístění rozdělovače. V případě, že se jedná o osazení rozdělovače do skříně, musí být počítáno s finální výškou
budoucí podlahy. Skříň je nutné osadit tak, že značka (zářez na obou stranách) ve spodní části musí být nad
budoucí finální podlahou.

Příprava podlahy:
Připravenost pracoviště musí být vždy předem zkontrolována kvůli nárokům instalace podlahového vytápění.
povrch musí být čistý, hladký bez nerovností a musí být zbaven nečistot a prachu.
musí být instalována kompletní elektroinstalace, rozvody vody a dokončený okruh kotle.
 musejí být instalována okna, vnější dveře (aby nevznikal průvan), zárubně a celá místnost musí být začištěna.
 musí být zkontrolována pozice rozdělovače - zda jeho umístění odpovídá projektu (přívodní trubky by měly být
co nejkratší kvůli vlivu na regulaci místností).
Přívodní trubky od zdroje tepla musí být náležitě odizolované (obzvlášť důležité při využití systému i pro chlazení).



Instalace parozábrany (PE fólie):
V prostorech, které jsou nad nevytápěnými místnostmi, nad větranými prostory a dále v prostorech s nepřímým
kontaktem se zemí (str. 5) je vždy nezbytné použití fólie, jež plní funkci parotěsné zábrany. Přesah fólie nad
podkladní vrstvu musí být u stěn alespoň 100 mm a vzájemný přesah jednotlivých pásů fólie alespoň 250 mm.
Spoje se svaří nebo přelepí PE páskou.
min. 100 mm

Obrázek 1
Fólii umístit s 100 mm přesahem na zdech;
přesah jednotlivých pásů folie minimálně
250 mm, spoje vždy přelepit PE páskou.

min. 250 mm

Instalace dilatační obvodové pásky:
Dilatační páska se umisťuje na všech zdech, po celém obvodu vytápěné místnosti (obr. 2) a kolem všech vnitřních prvků, které procházejí izolační deskou (podlahou), jako jsou schody, sloupy atd., a které jsou pevně spojené
s nosným podkladem. Obvodová páska musí přesahovat výšku celé budoucí podlahy.
Před pokládáním vyrovnávací vrstvy je nutné pásku zafixovat proti pohybu.
V případě vícenásobných izolačních vrstev musí být obvodová páska umístěná před pokládkou vrchní (poslední)
izolační vrstvy. Dle UNI EN 1264-4 nesmí být přesah pásky odříznout před úplným dokončením podlahy
(po pokládce podlahové krytiny nebo vytvrdnutí tmelu).
Dle normy musí obvodová páska umožňovat dilataci roznášecí desky alespoň 5 mm.
V případě, že výrobce roznášecí vrstvy vyžaduje pro poskytnutí záruk větší dilataci (nad rámec normy),
je nutné dodržovat jeho technologický postup.
Obrázek 2
Při lepení obvodové pásky na zeď je
důležité, aby páska dobře držela i v
rozích, a aby nikde nebyla přerušená
(žádné mezery).
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Instalace izolačních panelů:
Izolační systémový panel umístěte tak, aby dobře přiléhal ke zdi a na obvodovou dilatační pásku (začněte od rohu místnosti). Vnitřní část obvodové dilatační pásky vždy zvedněte a panel dorazte ke zdi - přizvednutý přesah usaďte na
přisunutý panel.
Izolační panely jsou vybaveny buď zámkovým systémem, nebo se srážejí na
tupo a spoje se přelepují svrchní fólií kvůli ochraně proti zatečení potěru
(panel je z výroby vybaven samolepícími přesahy fólie). Panely se pokládají
standardně zleva doprava.

Přizvednutí vnitřní části dilatační
pásky a doražení panelu pod ní.

Spoje bez přesahu fólie musí být při spojení „na tupo“ vždy přelepeny PE páskou v místech spojovacích linií kvůli ochraně proti zatékání potěru mezi desky.
Připevnění teplovodního potrubí na izolační panel se provádí různými způsoby
(podle zvoleného systému). Do tvarovaných drážek nebo modulů, do výstupků
izolačního panelu nebo pomocí plastových spon (tzv. tackerů), kterými se trubky ukotví přímo na izolační panel (ploché desky s tištěným rastrem).

Přilepením vnitřní části dilatační
pásky na desku vytvoříme ochrannou
„vanu“ proti zatečení potěru.

Poslední panel v řadě zakrátíme na míru a jeho zbylou část použijeme
k založení další řady (viz obrázek vpravo; 3-a, 3-b).
1

V případě pokládání více vrstev izolačních desek musí být druhá vrstva izolačních panelů položena tak, aby na sebe svislé spojovací linie nenavazovaly analogicky jako např. při překládání zdiva.

3-b

2
4

3-a
překládání
izolačních desek

Princip pokládky izolačních panelů.
Patrné je překládání desek i ukončování a zakládání nových řad.

Krb a instalace podlahového vytápění:
Podlaha musí být v místě založení krbu (krbové vložky) a do vzdálenosti minimálně 800 mm před a 400 mm vedle krbu z nehořlavých materiálů (chráněna
izolační deskou).
Skladba podlahy pod krbem musí odolávat alespoň o 50 % vyššímu zatížení
než-li je váha krbu.
Trubky podlahového vytápění nesmějí být blíže než cca 200 mm od přední
hrany krbu.
Pod krb nebo krbovou vložku se izolace nedává (potěr v celé tloušťce), pouze
se položí ochranná vrstva (případně jiný materiál po konzultaci s výrobcem
krbu nebo krbové vložky). V případě rozdílných materiálů se provede dilatace.

Instalace ochranné vrstvy:
Podle normy musí být na vrchní stranu izolačních systémových panelů
natažena ochranná fólie z polyethylenu o minimální tloušťce 0,15 mm (pokud
už není součástí systémového panelu - viz vpravo Europlus-flex osazovaný
fólií přímo při výrobě, resp. výše obrázek s přilepenou dilatační páskou).
Ochranná vrstva musí být vytažena na zeď a spojena s obvodovou dilatační
páskou (pokud není obvodová páska vybavena vnitřním přesahem), přesah
jednotlivých pásů fólie přes sebe musí být minimálně 80 mm.

Izolační panel Europlus-flex.

Ochranná vrstva neplní funkci ochrany proti vlhkosti! Vytváří „vanu“ a zamezuje potěru zatékat za izolaci. Zatečením potěru mezi/za desky se vytváří zvukové mosty a zhoršují se tepelně - izolační vlastnosti.
Pozor:
Při použití potěrů na bázi syntetických pryskyřic nebo anhydritu musí být
ochranná vrstva izolačních panelů vodotěsná (slepením, svařením apod.)!

Vytvoření ochranné „vany“ pomocí
obvodové pásky, kdy se její odlepovací
fóliová část připevní k desce trubkou,
která je nejblíže k pásce..
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Dilatační spáry:
Norma UNI EN 1264-4 nechává umístění dilatačních spár na posouzení technika či projektanta v závislosti na
tvaru místnosti. Dilatační spáry jsou v systému velice důležité - vztahují se ke všem interiérovým dveřím a přechodům do jiného topného okruhu, obvodovým stěnám atd..
U klasických cementových potěrů určených pro použití pod kamenné nebo keramické krytiny by plocha místnosti
nepřerušená dilatační spárou neměla překročit 40 m2 s maximální přípustnou délkou strany 8 m. V případě obdélníkových místností mohou být tyto rozměry překročeny, ale musí být dodržen maximální poměr délky a šířky 2:1.
Velké nepravidelné plochy (místnosti tvaru T, Z, L) se rozdělují dilatační spárou za účelem získání pravoúhlých
tvarů místností. Všechny spáry musí být uvedeny na pracovním výkrese projektu a musí být dodrženy.

dilatační profil

min. 45 mm

10 mm

elastická spára, krycí lišta
podlahová krytina
potěr s plastifikátorem
izolační deska
podkladová vrstva, strop

Dilatační profily musí být zachovány a zafixovány v průběhu pokládání - nanášení vyrovnávací vrstvy (potěru)
a nesmí být oříznuty před finálním položením podlahové krytiny. Je třeba přihlédnout i k podlahové krytině, u krytiny spojené napevno s podkladem (dlažby) se spára vyplní trvale plastickým tmelem nebo se překryje krycí lištou.
Dilatačními a obvodovými páskami mohou procházet pouze přívodní a vratné připojovací trubky, které se vždy
obalí izolační ochrannou trubkou, stejně jako při křížení nového okruhu. Při vyřazení jednoho okruhu by hrozilo
poškození topného potrubí. V případě použití tzv. kari sítě proti smršťování je nutné síť v místech dilatačních spár
rozstřihnout.
elastická spára, krycí lišta
podlahová krytina
potěr s plastifikátorem
dilatační profil

izolační ochranná trubka
izolační deska
10 mm

podkladová vrstva, strop

min. 400 mm

 při tvorbě dilatačních mezer je nutné přihlédnout i ke stávajícím stavebním spárám a respektovat jejich umístění.
 oddělit vytápěné a nevytápěné prostory (není nutné u malých ploch jako je kuchyňská linka atd.)
 před litím potěrové vrstvy (pokládáním finální izolace) je velmi důležitá rovinnost stávající podlahy; místnost

musí být měřena „prostorově“, pomocí speciálního nářadí (nivelační rotační laser, spec. vodováha,..). Nerovná
podlaha by způsobovala nerovnoměrný zátop - potěrová vrstva by měla rozdílné tloušťky.
Výpočet a rozkreslení dilatačních spár je vždy zpracováno v projektu od společnosti Eurotherm (resp. VIPS gas).
Při instalaci systému se postupuje podle dodané dokumentace, kde jsou všechny technické detaily samozřejmě
řádně řešeny s ohledem na normy.
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Pokládka topných trubek:
Pokládání trubek musí být v souladu s projektem a nesmí se od něj odchylovat (vzdálenosti mezi trubkami, typ
pokládky, délka okruhů/trubek apod.). Po prostudování instalačního plánu pokládky musí být určeno místo, od
kterého započne stavba a patřičné umístění rozdělovače tak, aby trubky na vstupu i výstupu byly rozmístěné bez
křížení. Musí být vybrána role o vhodné délce trubky. Trubka z rozdělovače přívodní vody se pokládá nejprve
k nejchladnějším místům (okrajové zóny).
V místě rozdělovače se trubka opatří ochranou trubicí a připojí se pomocí svěrných adaptérů na ventil rozdělovače. Podle výkresu pokládky se trubky umístí na izolační panely a zajistí se pomocí fixačních svorek (množství potřebné k zaručení celkového ukotvení je napočítáno vždy v projektu).
Pokládání potrubí musí splňovat požadavky a směrnice dle UNI EN 1264:
~ 50 mm od zdí a vertikálních konstrukcí
~ 200 mm od komínu, otevřeného krbu (nikdy ne pod ním!), kouřovodu, šachty komínu a výtahu
~ ohyb s minimálním poloměrem 6ti násobku průměru trubky
Dle kladečského plánu se dokončí (uzavře) topný okruh. V případě napojování trubek je nutné řídit se technologickým postupem pro spojování trubek (dle materiálu trubky) a zanést polohu spoje do výkresu projektu (EN
1264).
Konec trubky daného okruhu se opět vloží do ochranné izolační trubky a připojí se prostřednictvím svěrného
adaptéru na příslušný ventil rozdělovače.
U tekutých vyrovnávacích vrstev je nutné krajními trubkami připevnit fólii obvodové pásky k systémové izolační
desce (trubkami zafixovat fólii k desce).

rozdělovač

ochranná izolační trubka z PE

Výpočet dimenzí, délek a rozmístění okruhů je stejně jako instalační plán součástí projektu od společnosti
Eurotherm (resp. VIPS gas). Důsledné dodržení vyprojektovaných parametrů je základním předpokladem pro
řádnou funkci systému podlahového topení.
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Příklady základních variant pokládky:
Okruh s integrovanou
okrajovou zónou.

ochranné izolační
trubky

svěrný adaptér

rozdělovač

Rozdělený okruh
s okrajovou zónou.
Topná voda proudí nejdříve
do okrajové, tedy nejstudenější zóny.

ochranné izolační
trubky
14

Místnost s oddělenými,
nezávislými okruhy.

2b 2a
1b 1a

svěrný adaptér

rozdělovač

Při proudění vody trubkou se při určité rychlosti a poloměru ohybu tvoří oblasti,
ve kterých „ulpívá“ voda na stěnách a brání tak normálnímu proudění vody,
vzniká tzv. mezní (hraniční) vrstva. V tomto místě prudce roste rychlost vody.
Toto omezení je důležité zejména v potrubí menšího průměru, protože v zúžené části může rychlost dosáhnout nezanedbatelně vysokých hodnot.

pohyb kapaliny
v ohybu trubky

RMIN = 6*d

mezní
vrstva

Společnost Eurotherm doporučuje používat raději větší průměry trubek (pokud je to možné) :
Objem vody v trubkách s rozdílnými dimenzemi se samozřejmě liší:
• trubka 18 x 2 mm, délka 100 m - objem vody 15,4 l
• trubka 20 x 2 mm, délka 100 m - objem vody 20,1 l
Srovnáním zjistíme, že trubka průměru 20 mm má o 30 % větší objem vody než trubka průměru 18 mm, což
znamená lepší a rychlejší přenos tepla do podlahy. Při stejném průtoku je u trubky s menším průřezem rychlost
vody vždy vyšší, což znamená také větší mechanické namáhání. Také je nutné brát v úvahu vhodnost použití
trubky s ohledem na charakteristiku čerpadla a přizpůsobit maximální délky jednotlivých okruhů:





trubka 14 x 2 mm - maximální délka cca 70 m
trubka 16 x 2 mm - maximální délka cca 80 m
trubka 18 x 2 mm - maximální délka cca 100 m
trubka 20 x 2 mm - maximální délka cca 120 m.
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Napouštění a tlaková zkouška systému:
Tlaková zkouška
Po dokončení pokládky potrubí, před samotným pokládáním/nanášením potěrové vyrovnávací vrstvy je nutné
systém plně zatížit - natlakovat jej a odzkoušet dle EN 1264.
Dle normy nesmí být zkušební tlak menší než 4 bar (maximálně však 6 bar).
Napouštění systému

1

Postup:

manometr
2

vodovod
ČERPADLO

2

vývod do
kanalizace

ochranné
pouzdro z PE

1 namontujte manometr (1) na výstup
rozdělovače
2 připojte rozdělovač na vodovod (3) a na
vývod do kanalizace
3 zavřete oba uzavíratelné ventily (2) a také
všechny okruhy (hlavice a ventily)
4 otevřete vodovodní kohoutek
5 otevřete první okruh (vstup i výstup)
6 až bude okruh plný, zavřete výstup okruhu
7 takto pokračujte s dalším okruhem a opakujte kroky 5 a 6
8 nakonec (až budou všechny okruhy plné
a zavřené) zavřete vypouštěcí ventil
(vývod), odpojte přívod vody (3) a připojte
čerpadlo (4)
9 otevřete všechny okruhy a natlakujte systém na 6 barů (na manometru 1)
10 zavřete napouštěcí ventil

Upozornění:
Pokud při dokončování stavby hrozí nebezpečí zamrznutí, celý systém se musí natlakovat prostřednictvím čerpadla nějakou nemrznoucí směsí nebo pomocí stlačeného vzduchu. V tomto případě musí být zatížení vodou provedeno ještě dříve než před uvedením zařízení do provozu.
Pokud nebude dále potřeba používání nemrznoucí směsi, je nutné celý systém vypustit a 3krát propláchnout
čistou vodou.
Důležité:
Vždy je nutné brát ohled na případná další zařízení, připojená do okruhu (tepelné čerpadla, kotle apod.).
Některá zařízení by mohla být poškozena použitím nevhodné nemrznoucí směsi či použité vody jako takové, proto vždy pečlivě prostudujte předpisy a návody výrobců všech dotčených zařízení, případně kontaktujte jejich technickou podporu! Společnost Eurotherm (resp. VIPS gas) nemůže nést žádnou zodpovědnost za případná poškození, způsobená nerespektováním návodů a předpisů jiných výrobců!
Celý systém musí zůstat pod tlakem až do ukončení pokládky potěrové vrstvy (kromě tekutého asfaltu, který se
pokládá bez tlaku v systému); kontrola se provádí prostřednictvím vhodného manometru. Průběh zkoušky musí
být řádně dokumentován. Pro vyprázdnění systému opakujte body uvedené v procesu napouštění systému s tím,
že vodovod bude nahrazen vzduchovým kompresorem.
Poznámka: Během prvních 24 hodin se tlak v potrubí může měnit v rozmezí 1 baru (v závislosti na teplotě).
Během zimního období musí být učiněna všechna nezbytná opatření, aby bylo zabráněno zamrznutí vody v potrubí. Pro vypuštění vody ze systému postupujte podle uvedených kroků (viz výše).
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Napouštění:
Napouštění prvního okruhu

1
2
3
4

vypouštěcí kohout otevřený
plnící kohout otevřený
uzavírací ventily uzavřeny
dopustit zvlášť první okruh

1
2
3
4

vypouštěcí kohout otevřený
napouštěcí ventil otevřený
uzavírací ventily uzavřeny
dokončit všechny okruhy

vodovod

vývod do
kanalizace

ochranná
izolační trubka

Uzavření prvního okruhu

vodovod

vývod do
kanalizace

2

ochranná
izolační trubka

1 vypouštěcí kohout uzavřen
2 napouštěcí ventil otevřený
3 uzavírací ventily uzavřeny
4 otevřeny všechny ventily a
hlavice

Nastavení tlaku

Před natlakováním je nutné
ODVZDUŠNIT celý systém

ČERPADLO

Poté čerpadlem natlakovat
systém na hodnotu max. 6 barů

ochranná
izolační trubka

1
2
3
4

Ukončení plnění systému

vypouštěcí kohout uzavřen
napouštěcí ventil otevřený
uzavírací ventily uzavřeny
otevřeny všechny ventily
a hlavice

Během prvních 24 hodin se tlak
v potrubí může měnit v rozmezí
1 baru

ochranná
izolační trubka

17

Pokládka vyrovnávací vrstvy:
Po zkušebním natlakování systému a jeho kontrole může být provedena pokládka vyrovnávací vrstvy.
Její velikost, tloušťka a složení se řídí předpisy a normami. Kromě asfaltového potěru se pokládka vyrovnávací
vrstvy provádí při provozním tlaku.
Před pokládkou vyrovnávací vrstvy (pokládáním finální izolace) je velmi důležitá rovinnost stávající podlahy.
Místnost musí být měřena „prostorově“.

Tradiční cementový potěr
Konstrukce a příprava tradičního cementového potěru se nemění ani v případě podlahového vytápění.
Dodatečné opatření se týká pouze integrity teplovodních trubek a izolačních panelů. Je nutné dbát na dobré
zatečení a obalení“ trubky (významný činitel pro výsledný tepelný výkon).
Tloušťka:
Dle příslušné normy nesmí být tloušťka vyrovnávací vrstvy menší než 45 mm
(počítáno od nejvyššího bodu v systému, tj. od trubky). To znamená,
že při použití trubky o průměru 20 mm bude výsledná tloušťka
cca 65 mm, měřeno od izolační desky (obecně; v praxi se výsledná
tloušťka liší v závislosti na použitém systému a materiálu).
Příprava:
Neodstraňujte obvodovou pásku, ani dilatační pásky! Příprava cementového potěru musí být prováděna při teplotě alespoň 5 °C a tato teplota musí být zaručena nejméně po dobu dalších 3 dnů bez velkých výkyvů. Po tuto
dobu musí být garantováno i pomalé vysychání potěru, aby se zabránilo praskání a deformaci cementové vrstvy.
Proto musí být potěr chráněn před přímým sluncem a průvanem. Okna by měla být opatřena fólií tak, aby v místnostech bylo pouze rozptýlené sluneční záření o malé intenzitě.
Doporučení: vlhčit podlahu po dobu 10 dnů. Proti velkému smršťování lze použít např. kari síť z ocelových drátů.
Složení:
Směs by měla být tvořena částicemi o zrnitosti 0 ÷ 8 mm a cementem 325 v poměru 3 g/m3 s přídavkem plastifikátoru v poměru 1 litr na 100 kg cementu (příměs je dodávána se systémem, resp. standardně naceňována).
Použití příměsi zlepšuje tekutost směsi bez zvyšování obsahu vody v potěru a zároveň zmenšuje objem vzduchu
ve směsi (ne více než 5 %), což zajišťuje její lepší tepelnou vodivost. Přebytečná voda je nejvíce zodpovědná za
smršťování potěru při jeho vysychání. Při schnutí se voda obsažená ve směsi odpařuje a to způsobuje deformace
a následné praskání podlahy.
Deformace a praskání
Nerovnoměrné vysychání má za následek praskání, kdy horní vrstva, která je v kontaktu se vzduchem, vysychá
rychleji (smršťuje se), zatímco spodní strana, která je chráněna před vypařováním, se podstatným způsobem
nesmršťuje a zůstává stabilní. Toto chování může vést ke dvěma extrémním situacím:
1)
Deformace potěru - při malé přilnavosti spodní vrstvy k podkladu (např. následkem použití parozábrany
z PE) se deska může volně zvednout (A).
2)
Popraskání povrchové vrstvy v důsledku rychlého vysychání při dobré přilnavosti spodní strany potěru k podkladové desce (B).
Ve skutečnosti může dojít k praskání desky i později (po vytvrdnutí) v důsledku provozního zatížení a nedokonalé
podkladové vrstvy. Udržováním stálé vlhkosti (vlhčením, kropením), je možné zmírnit smršťování vrchní vrstvy
při zrání betonu; zrání je tedy jedním z důležitých procesů instalace systému a měla by mu být vždy věnována
náležitá pozornost.
nedostatečná
adheze k podkladu

praskání v důsledku
adheze a rychlého
vysychání

potěrová
vrstva
podkladová
vrstva

praskání
potěru
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Samonivelační stěrka
Jedná se o vyrovnávací vrstvu s lepší zpracovatelností díky své tekutosti. Zaručuje výbornou rovinnost výsledné
podlahy při menší tloušťce, než u klasického potěru (i u velkoplošných prostorů). Pokládka (zalití) je navíc velmi
rychlá. Samonivelační stěrky jsou dodávány jako suché, předmíchané směsi, které se po přidání vody připravují
přímo na místě pokládky. Lze je rozdělit do dvou typů:
 anhydritové stěrky (síran vápenatý)
 cementové stěrky
Při použití tekutých samonivelačních stěrek je nutné, aby podklad, tzn. izolace spolu s obvodovou páskou a PE
fólií, byl vodotěsný a tvořil jakousi „vanu“. Potěr nesmí zatéct nikam mimo kvůli následným nežádoucím zvukovým
mostům, případně zvednutí izolační desky. Ve stěrce jsou přítomny chemické látky, které napomáhají lepší zpracovatelnosti za přítomnosti menšího množství vody. U anhydritové směsi se voda uvolňuje velmi pomalu a proto
je doba schnutí delší (cca 1cm/1 týden), respektive je závislá na intenzitě větrání a vlhkosti. Dodržujte doporučení
výrobce potěru.
Tloušťka:
Díky přítomnosti anhydritu nebo speciálního cementu jsou mechanické vlastnosti produktu lepší než u tradičního
potěru. Výrobci uvádějí stejnou mechanickou pevnost splňující normu už pro tloušťky 30 ÷ 35 mm.
Díky menší výsledné tloušťce podlahy má zařízení lepší výkonnost. Součinitel tepelné vodivosti u anhydritové
stěrky je asi o 20 ÷ 30 % lepší, než u cementové mazaniny.
Přesné složení a postup pokládky určí dodavatelská firma. Vždy je nutné dodržovat pokyny výrobce a projektanta
Pozor:
Anhydrit reaguje např. s hliníkem, což může vést k nežádoucí korozi. Není tedy vhodný pro použití s plochými
izolačními panely, do kterých se topná trubka kotví pomocí spon (tackerů). Spony narušují (propichují) hliníkovou
a ochrannou vrstvu a anhydrit pod ní může zatéci.

Suchý systém
Jedná se o systém, kde roznášecí vrstvou není betonová mazanina, ani samonivelační stěrka, ale pozinkovaný
segment pro přenos tepla spolu s podpěrnou deskou (sádrovláknitá deska, cetris,..). Používá se namísto klasického potěru tam, kde je požadovaná menší výška podlahy. Je vhodný pro podlahové vytápění na místech, kde je
potřeba zmenšit specifickou hmotnost skladby, například kde statik nepovolí větší zatížení konstrukce
(dřevostavba, strop nebo mezipatro ze dřeva atd).
Poznámka:
- u suchého systému je důležitá volba podpěrných (roznášecích) desek - kvůli tepelné vodivosti
- je nutná vyšší teplota přívodní vody (menší výkon)
- v koupelnách a WC brát zřetel na zvolení správné desky a krytiny (vlhkost)
Tloušťka:
Podle typu použití místnosti, respektive podle plánované minimální
zatížitelnosti je nutné podle technické specifikace výrobce navrhnout
vhodnou tloušťku sádrovláknitých (cementotřískových) desek.

Postup pokládky:
V případě masivního stropu je nutné budoucí podlahu oddělit PE-fólií (parozábrana), která zabrání pronikání vlhkosti do podlahy. Povrch podkladu musí být naprosto rovný a suchý po celé ploše.
Sádrovláknité desky bývají často už slepené ze dvou vrstev (2 x 10 mm nebo 2 x 12,5 mm). Ty se k sobě běžně
lepí svými přesahujícími okraji (cca 50 mm) a upevňují se k sobě navíc šrouby nebo sponkami. V případě použití
další vyrovnávací desky pro zvýšení únosnosti podlahy se desky instalují podle technologického postupu daného
výrobcem; přesunutí desek je alespoň 200 mm tak, aby se spáry překrývaly.
Při pokládání sádrovláknitých desek je třeba dbát opatrnosti a respektovat dilatační spáry a obvodové pásky.
Rozměrová stálost sádrovláknitých desek je však velmi dobrá a bez dilatace je možné vytápět i větší plochy.
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Pískový podklad
Jedná se o méně obvyklé řešení, kde písek tvoří podloží jako náhrada za běžnou vyrovnávací vrstvu bez dalších
chemických prvků. Nejčastěji se používá ve spojení s dřevěnou krytinou s cílem nabídnout podlahu s lepším
kročejovým útlumem a měkčím nášlapem (tichý krok).
Tloušťka:
V závislosti na způsobu pokládky písku; buď přímo na podlahový systém vytápění nebo na první vyrovnávací vrstvu, jak je vidět na obrázku dole. Pokud zasypeme přímo teplovodní potrubí spolu se systémovou deskou, pak je
tloušťka cca 40 mm. Pokud jde o druhou vrstvu, vysypanou na např. samonivelační stěrku o tloušťce 30 ÷ 40mm,
pak je vrstva písku cca 20 mm silná. Na písek jsou pokládány OSB desky nebo sádrovláknité desky o tloušťce
12 mm, na které se pokládá dřevěná podlahová krytina.
Způsob pokládky:
V případě, že teplovodní trubky zařízení jsou přímo pokryté pískem, musejí být systémové izolační desky zafixovány trvalým způsobem na podkladu a musí být pokryté PE fólií pro zamezení pronikání písku pod systémové
desky.
K pokládce se používá ve zvláštní peci předem vysušený křemičitý písek se součinitelem tepelné vodivosti
alespoň λ = 0,6 W/mK. Vibracemi (pomocí příslušných přístrojů) je nutné opakovaně upěchovat písek pro
zajištění kompaktnosti. Cílem je vytvořit nezbytnou mechanickou podporu pro podlahovou krytinu a zlepšit přenos
tepla na povrch podlahy.
Na písek je nutné položit voskový papír, potom podpůrný panel - OSB nebo sádrovláknité desky (lepší přenos
tepla). Mezi panely se nechává spára cca 2/3 mm. Poté se odpovídajícím způsobem položí podlahová krytina.
DŘEVO
DŘEVO
OSB DESKA λ = 0,12 W/mK

14 mm
12 mm

PÍSEK
40 mm

OSB DESKA λ = 0,12 W/mK
PÍSEK

14 mm
12 mm
20 mm

SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
30-40 mm

IZOLACE

dle UNI
EN 1264

IZOLACE

zasypávání trubek pískem

pokládka sádrovláknitých
desek na písek a tkaninu
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dle UNI
EN 1264

Zátop a schnutí potěrové vrstvy:
Počáteční zátop:
Po uplynutí nejméně 21 dnů u cementového potěru a minimálně 7 dnů u anhydritové stěrky (po dokončení vyrovnávací vrstvy) je možné provést první zátop za účelem vysoušení potěrové vrstvy - je nutné dodržovat podmínky
výrobce. Pro správnou instalaci podlahové krytiny je nezbytné minimalizovat vlhkost podkladu.
Podle normy EN 1264-4 se provede počáteční zátop vodou o vstupní teplotě 20 ÷ 25 °C a tato teplota vody se
musí udržovat minimálně po dobu 3 dnů. Následně musí být nastavena vstupní teplota na maximální teplotu podle
projektu a udržována po dobu minimálně 4 dnů (bez nočních poklesů). Pokud je to možné, je vhodné postupně
zvyšovat vstupní teplotu o 2 až 3 °C za den až na žádané maximum; počáteční teplota se může nastavit i tak,
že nebude vyšší o více jak 5 °C oproti venkovní teplotě - zabrání se teplotnímu šoku, který by mohl vést k poškození podlahy.
Při pokládce dřevěných podlahových krytin je doporučeno prodloužit zrání podkladu (viz graf).
Proces „vychladnutí“ musí
probíhat postupně, snižováním
teploty cca o 10 °C za den až na
20 °C.

časy pro vysoušení a stabilizaci potěrové vrstvy

teplota °C

Vytápění musí být utlumeno
alespoň 5 ÷ 6 dnů před instalací
podlahové krytiny a povrchová
teplota při montáži musí být přibližně 15 ÷ 20 °C (max. vlhkost
okolo 65 %).
zrání podkladu

zátop
4 dny

*

udržování max. teploty
10 dnů

ochl.
3 dny

stabilizace
5 dnů

položení
podl. k.

vyvážení
6 dnů

stabil.
3 dny

broušení,
dokončení

* dle specifikace potěrové vrstvy

Pro stabilizaci podlahy a lepidla
je doporučené udržovat tyto
hodnoty týden.

Podlahová nášlapná vrstva (podlahová krytina)
Podmínky pro zvolení vhodné finální úpravy vytápěné podlahy:
- tepelný odpor podlahové krytiny by neměl překročit hodnotu 0,15 m2K/W (doporučujeme 0,1 m2K/W)
- podlahová krytina musí být vhodná pro podlahové vytápění (po doporučení a konzultaci s výrobcem)
- podlahová krytina musí být položena vždy podle technologického postupu výrobce (lepidla atd.)
- musí být provedena kontrola připravenosti podkladu a jeho vyzrálosti (vlhkost, čistota)
Pokud se podlaha skládá z více vrstev různých materiálů, celková hodnota tepelného odporu je součtem
tepelných odporů jednotlivých vrstev.
Základem každé podlahy je správně provedený podklad, ten musí být čistý a splňovat maximální hodnoty vlhkosti:
- anhydritové potěry - 0,3 % (pro odolnější materiály 0,5 %)
- cementové potěry - cca 1,8 % (pro odolnější materiály 2 % ÷ 3 %)
Dřevěné podlahy
Před položením dřevěné podlahy je velmi důležité dodržení maximálních povolených hodnot vlhkosti (při pokládce
i při užívání). Měření se provádí metodou CM (karbidová metoda).
Vlhkost hraje u dřevěných podlah důležitou roli. Je-li zapotřebí, musí být použito zařízení pro zvlhčení/odvlhčení
místností (optimálně 50 % ÷ 60 %). Další důležitý faktor je i povrchová úprava dřevěných krytin, kde použití oleje
je vhodnější než použití laku (dřevo může dýchat); i zde ale platí, vždy se poradit s výrobcem krytiny.
Dřevěné podlahy je možné instalovat jako plovoucí i jako lepené (vhodnější). V případě lepení podlahové krytiny
je nezbytně nutné volit lepidla a tmely trvale pružné, které jsou určené pro podlahové velkoplošné vytápění
teplotně odolné (cca 60 °C). Při lepení dřevěné podlahy je třeba vyhnout se slepení bočních stran jednotlivých
prvků podlahy (parket).
Asi nejlepší variantou jsou dvouvrstvé dřevěné krytiny, které jsou stabilnější. Zde jsou ale rozdílné požadavky na
lepidlo (informovat se u výrobců). Na dřevěné podlahy není vhodné umísťovat koberce a jiné izolační materiály.
materiál

λ [W/mK]

materiál

λ [W/mK]

materiál

λ [W/mK]

buk

0,16

jasan

0,15

smrk

0,12

dub

0,20

javor

0,17

borovice

0,14

Informační hodnoty tepelné
vodivosti dřeva. Důležitou roli
hraje i směr řezu.
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Laminátové plovoucí podlahy
Laminátové podlahy jsou vhodné pro podlahové vytápění. Při plovoucím způsobu pokládky je ale nutné používat
podložku, která umožňuje prostup tepla vzhůru (vlnitý papír, Tuplex,..). Normální podkladové materiály tuto vlastnost nemají a spolu se vzduchem působí jako další izolace. Při instalaci dodržujte doporučení a pokyny výrobce.
Orientační tepelné odpory laminátových podlah (bez podložky):
2
 tloušťka 7 mm - R = 0,035 m K/W
2
 tloušťka 8 mm - R = 0,040 m K/W
2
 tloušťka 11 mm - R = 0,09 m K/W
tloušťka
[mm]

tepelný odpor
[m2K/W]

mozaikové parkety - dub

8

0,038÷0,045

klasické parkety - dub

22

0,11

parkety z plného materiálu - buk

10

0,056

2-vrstvé parkety

11

0,055÷0,085

lamparquet - masiv

10

0,048

prkenná podlaha (palubky)

22

0,105

lamino

2,6

0,03

7

0,040

2÷4

0,01÷0,07

materiál podlahové krytiny

plovoucí laminátová podlaha
vinylová podlaha

Orientační hodnoty tepelného
odporu podlahových krytin

Poznámky:
Před instalací dřevěných a laminátových podlah je vhodné nechat krytinu ve vytápěné místnosti několik dnů
„aklimatizovat“ při simulovaných budoucích podmínkách. Při pokládání finální krytiny je NUTNÉ respektovat dilatační spáry.
Z důvodů rozdílných tepelných odporů podlahových krytin je nutné zachovat stejnou krytinu jako při navrhování
celého systému!
podlahová krytina
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součinitel tepelné vodivosti
λ [W/mK]

přibližný
výkon %

Porovnání přibližných výkonů podlahového
vytápění v závislosti na zvolené podlahové krytině
k typické skladbě:

mramor 30 mm

3,5

99

PVC lepené 4 mm

0,16

93

parkety lepené 8 mm

0,18

86

sádrovláknité desky 2 x 12,5 mm

0,32

76

keramická dlažba 8 mm, λ = 1,01 W/mK
cementový potěr 65 mm
deska Eroflex rivestito 20/48 mm
polystyren EPS 50 mm
beton hutný 150 mm
pozn.: hodnoty jsou pouze informativní

tvrdé dřevo 14 mm, kolmo k vláknům

0,17

75

koberec 10 mm s papírovou podložkou

0,13

72

tvrdé dřevo 22 mm, kolmo k vláknům

0,17

65

plovoucí podlaha 8 mm

0,05

55

ROZDĚLOVAČE
Eurotherm nabízí několik typů rozdělovačů pro podlahové systémy.
Rozdělovače jsou standardně osazovány regulačními ventily a nastavitelnými průtokoměry se suchou konstrukcí
(nezanášejí se). Rozdělovače jsou v základu (viz obrázky níže) určeny pro přívod teplé vody o přímé provozní
teplotě okruhů. Pokud je požadavek na připojení do okruhu vysoké teploty (radiátorové zóny), je nutné použít
sadu Comand Duo se směšovacím termostatickým ventilem (viz dále).
Montáž:
Rozdělovače se montují na předem navrženou pozici do skříně. Je možné je umístit i přímo na zeď, vždy však na
chráněné a suché místo. Samotná skříň musí být namontována tak, aby její spodní hrana (naznačeno na skříni)
byla nad budoucí podlahou.
Elite Black-Line
Rozdělovač je vyráběn z vysoce kvalitních kompozitních materiálů. Ventily jsou umístěny mimo osu hlavního
průtoku kvůli lepším tlakovým charakteristikám.
Přestože je dodáván v celku podle požadovaného počtu okruhů, lze jej kdykoli rozšířit o další okruhy, neboť
je tvořen z jednotlivých segmentů. Každý rozdělovač je ve výrobě podroben tlakové zkoušce na 8 barů.
Elite Gold-Line
Rozdělovač je konstrukčně téměř shodný s typem Black-Line, použitým materiálem je však kvalitní mosaz.
Je složen ze 2 nebo 3okruhových modulů, počet okruhů lze tedy také měnit. Ventily jsou umístěny mimo osu
průtoku (viz Elite Black-Line).

Tlakové ztráty rozdělovačů Elite
Elite Black-Line

tlakové ztráty [mbar]

ventil s průtokoměrem
kv ≈ 1,054 m3/h

regulační ventil
(ztráty otevřeného ventilu)
kvs ≈ 2,54 m3/h

Elite Gold-Line

reg. ventil
průtokoměr

průtok [l/h]
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Regulační ventil na zpátečce rozdělovače
Slouží pro hydraulickou rovnováhu soustavy, pro kompenzaci tlakových ztrát jednotlivých okruhů a jejich průtoků.
Hodnota tlakové ztráty pro určení pozic regulačních ventilů se vypočítá jako rozdíl největší tlakové ztráty ventilu
na rozdělovači a tlakovou ztrátou zjišťovaného ventilu, která je uvedena v dokumentaci (v projektu).
S touto hodnotou počítáme pro konkrétní okruh (okruh s největší tlakovou ztrátou je otevřen na maximum).
Správnou hodnotu nastavení můžete vypočítat i pomocí jednoduchého programu na stránkách:
www.vipsgas.cz (podlahové vytápění » rozdělovače » dokumentace).
Pro doregulování a nastavení průtoků použijte ventily s průtokoměry na rozdělovači (viz dále, strana 25).
Po nastavení všech okruhů znovu zkontrolujte hodnoty průtoků (při jmenovitém výkonu čerpadla).
1, sejmeme modré, plastové krytky
2, okruh s největší tlakovou ztrátou uzavřeme a na mosazném tělese ventilu označíme uzavírací bod vůči rysce
3, poté okruh s největší tlakovou ztrátou otevřeme na maximum (cca otáčka a pozice 2) - pozor na vyšroubování!
4, stejně postupujeme pro další okruhy - pomocí plochého šroubováku uzavřeme průtok daného okruhu
a označíme uzavírací bod na mosazném tělese ventilu (proti nulové rysce)
6, podle tlakové ztráty (rozdíl mezi největší TZ a zjišťovanou TZ tohoto okruhu) a průtoku zjistíme nastavení
regulačního ventilu vůči nulovému bodu (proti směru hodinových ručiček)

Regulační ventil zpátečky na rozdělovačích Elite
příklad:
zjišťovaný okruh: průtok = 111 l/h
s tlakovou ztrátou 60 mbar (z projektu)
35
2,
36 mbar

okruh s největší tlak. ztrátou: 96 mbar
» rozdíl ztrát: 96 - 60 = 36 mbar
(s touto ztrátou počítáme pro
zjišťvaný okruh s průtokem 111 l/h)

p [mbar]

» nastavení cca 2,35 (kv ≈ 0,58)

111 l/h

q [l/h]

určení uzavíracího - nulového bodu a vnitřní
pohled na zavřený regulační ventil
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nastavení požadované pozice a vnitřní pohled
na lehce otevřený regulační ventil

Nastavení jednotlivých průtoků
Po nastavení regulačních ventilů na sběrném rozdělovači provedeme doregulování pomocí průtokoměrů.
1, sejměte červenou plastovou krytku
2, zapněte zdroj tepla resp. čerpadlo na jmenovitý výkon
3, na průtokoměru, který má nejmenší průtok (plováček nejvýše) nastavte požadovaný průtok
4, nastavte i zbylé průtoky na hodnoty uvedené v projektu
5, nasazením červené plastové krytky zafixujte nastavené hodnoty
pozn.: průtoky nastavujte až po nastavení regulačních ventilů na zpátečce (podle průtoků a tlakových ztrát daných
okruhů, viz strana 24); po nastavení všech okruhů znovu zkontrolujte průtoky, případně doregulujte.

Pro případné vyčištění stupnice sejměte ochranou krytku a průtokoměr zcela uzavřete. Opatrně (proti směru
hodinových ručiček) vyšroubujte průhlednou část se stupnicí a vyčistěte (při demontáži dávejte pozor na kontakt s
hřídelkou a pružinou). Po zašroubování a nastavení požadovaného průtoku nasaďte zpět červenou fixační krytku.

Tlakové ztráty kulového ventilu Elite (01425, 01426)
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68,
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tlakové ztráty ΔP [mbar]

1,2
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1000
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Směšovací sada Command Duo pro použití s vysokoteplotními zdroji tepla
- směšovací zařízení, kde se vstupní voda míchá s vratnou vodou
- termostatickou hlavicí se nastaví požadovaná teplota vstupní topné vody do podlahového vytápění;
hlavice ovládá trojcestný rozdělovací (přepínací) ventil
- čidlo s kapilárou umístěné v těle rozdělovače následně ovládá termostatickou hlavici nastavenou na
požadovanou teplotu vstupní topné vody
- ventily na zpátečce je možné osadit elektrotermickými hlavicemi řízenými prostorovými termostaty
- trojcestný rozdělovací ventil je možné osadit i motorickým pohonem (např.: s ekvitermní regulací)
Sada není kvůli termostatickému směšování vhodná pro použití s nízkoteplotními zdroji (tepelná čerpadla,
kondenzační kotle). Na rozdělovač je nutné vždy přivádět vodu o vyšší teplotě (cca o 20 °C vyšší než-li je projektovaná teplota topné vody pro podlahové vytápění). Tu hlavice přimíchává do podlahových okruhů tak, aby
výsledná teplota odpovídala nastavení. Pokud bude teplota na přívodu do rozdělovače příliš nízká, nemusí být
zajištěna správná funkce směšovací sady a nedosáhne se tak požadované teploty pro podlahové okruhy.
Směšovací sada Comand Duo se skládá z:
 oběhové čerpadlo (Askoll 25-60/130 nebo RS 25/5-3 130; viz dále)
 elektronický zpožďovač
 termostatická hlavice s kapilárním čidlem teploty, by-passem a přepouštěcím ventilem
 bezpečnostního termostatu
 napouštěcího a vypouštěcího ventilu
 teploměru
Směšovací sada Command Duo elite s rozdělovačem Black-line
(Nízkoteplotní + Vysokoteplotní zóna) a variabilním čerpadlem (obj.kódy 50078A + 45404 + 45602)
4
3

2

5

1

6
Nízkoteplotní zóna
- podlahové okruhy

Vysokoteplotní zóna
- radiátory

7
8

11

1

přívod otopné vody

2

termostatická hlavice s čidlem

3

elektrotermická hlavice

4

prostorový termostat

5

čidlo teploty vody

6

oběhové čerpadlo

7

elektronický „zpožďovač“

8

teploměr

9

havarijní termostat

10 trojcestný přepouštěcí ventil
9

10

11 zpátečka topné vody

V případě otevřené termostatické hlavice (2) a regulačních ventilů/hlavic (3) je nulový nebo jen minimální průtok
by-passem přes přepouštěcí ventil (10). Záleží na tlaku - počtu otevřených okruhů podlahového vytápění.
4
3

2 - zavřeno

5

1

6
Nízkoteplotní zóna
- podlahové okruhy

Vysokoteplotní zóna
- radiátory

7
8
9
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Oběhové čerpadlo RS 25/5-3 130 (sada obj. kód 50078)
tři hodnoty nastavení otáček dle zatížení
osa čerpadla musí být v horizontální poloze
 svorkovnice v poloze 3-6-9-12 hod
 teplotní rozsah čerpadla -10 °C až +110 °C
 ~230 V, 50 Hz, stupeň krytí IP 44
 max. pracovní tlak 10 bar


P [W]



Q [m3/h]

otáčky [min-1] proud [A] příkon [W]

I

1600

0,18

40

II

2000

0,27

60

III

2200

0,38

88

výtlak [m]

stupeň

Q [m3/h]

Oběhové čerpadlo Askoll 25-60/130 s proměnnými otáčkami (sada obj. kód 50078A)
třída A
 index energetické účinnosti EEI ≤ 0,27


Tovární nastavení
ovládání proporcionálního tlaku použitelné
pro většinu aplikací (80 %). Výtlak se mění
v přímé závislosti k průtoku.
LED kontrolka je zelená.

Napájení

1 x 230V -10 % / +6 %, 50 Hz

Ochrana motoru

nevyžaduje další ochranu

Stupeň krytí

IP 44

Třída isolace

H

Teplota prostředí

0 °C až +40 °C

Přípustné teploty*

+2 °C až +95 °C

Maximální provozní tlak

6 bar (0,6 MPa)

Minimální sací tlak**

0,5 bar (0,05 MPa)

Reg. tlakové diference

1,7 m až do 5,7 m

Chod naprázdno

není přípustný

Spotřeba energie

min. 8,4 W - max. 53 W

ECM

EN 61000-3-2(3), EN 55014-1(2)

Míra hlasitosti

< 43 dB (A)

Maximální průtok

3 m3/h

Přípoj / vnitřní průměr

1“ 1/2 / dn 25 mm

*) teplota vody +95 °C je při teplotě okolí 40 °C
**) minimální hodnota nutná k zabránění kavitace

C3 - kontrola konst. tlaku (H = 3 m)
čerpadlo udržuje stálý výtlak nezávisle na
požadavku průtoku snížením otáček (na úkor
výtlaku bude redukován průtok). Doporučeno.
LED kontrolka je bílá.
C4 - kontrola konst. tlaku (H = 4 m)
čerpadlo udržuje stálý výtlak nezávisle na
požadavku průtoku snížením otáček (na úkor
výtlaku bude redukován průtok). Doporučeno.
LED kontrolka je oranžová.
Minimální výkon
maximální výtlak je cca 1,7 m při nulovém průtoku, při 1000 l/h je dopravní výška cca 1,2 m.
LED kontrolka je modrá.
Maximální výkon
odpovídá běžnému čerpadlu s výtlakem 6 m,
při 1000 l/h je dopravní výška cca 4,9 m.
LED kontrolka je modrá.

Upozornění!
Svítí-li červená dioda, čerpadlo
je v zablokovaném stavu, ale je
stále pod napětím!
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Určení pracovních bodů čerpadel
 Nastavení

čerpadla primární (radiátorové) zóny:

tlaková ztráta = TZ potrubí nejnepříznivějšího okruhu + TZ místních odporů + TZ výměníku, ventilů atd.
průtok = průtok primárním okruhem + přepouštěné množství do sekundárního o. (+ cca 5 % z celkového průtoku)
 Nastavení

čerpadla sekundární (podlahové) zóny:

tlaková ztráta = největší tlaková ztráta okruhu na rozdělovači
průtok = suma všech průtoků podlahovými okruhy

Elektronický zpožďovač
Zpožďovač brání vyhlášení poruchy v důsledku počátečního zvýšení teploty v rozdělovači.
Při zahájení provozu, tj. startu čerpadla může být teplota v rozdělovači krátkodobě nad maximální provozní teplotu podlahového okruhu, tedy nad hodnotou 55 °C, při které zasahuje havarijní termostat (termostatická hlavice
funguje nezávisle na čerpadle). Ten je proto napojen na zpožďovač, který jej nechá prvních pět minut odstaven
od systému (čerpadlo je napájeno přímo). Po pěti minutách je přímé napájení čerpadla vypnuto zpožďovačem,
resp. je do okruhu předsazen havarijní termostat a systém již dál pracuje standardně - tj. podmínkou provozu
čerpadla je teplota nižší než maximální přípustná.
Tento zpožďovací mechanismus je uplatňován vždy při startu čerpadla rozdělovače (tedy při každém novém pokynu k topení podlahových okruhů).
Elektronický zpožďovač

IN
Prostorový termostat
nebo koncové
mikrospínače elektrotermických hlavic

1

N

OUT

L

2

22C
M

~

vypínač čerpadla
podlahového vytápění

L N

N L
napájení 230 V

havarijní termostat

čerpadlo

1
Po přívodu napětí (pokyn) je napájení přemostěno
zpožďovačem přímo na čerpadlo rozdělovače
(viz doplněná červená čárkovaná linka pro naznačení).

Zpoždění: 5 min
Napětí 240 V
Výstup: 0,8 A max

2
Po 5 minutách je přemostění zrušeno a do systému
je standardně vřazen havarijní termostat rozdělovače.

Havarijní termostat
Zajišťuje bezpečnost provozu podlahových okruhů.
Napájení čerpadla rozdělovače podlahových okruhů je podmíněno maximální
přípustnou teplotou topné vody. Havarijní termostat je zapojen v sérii s napájením
čerpadla. Jedinou výjimkou je start provozu, kdy je termostat krátkodobě vyřazen
elektronickým zpožďovačem. Nastavená hodnota „rozepnutí“ je 55 °C.

Teplota nastavena na 55 °C
Elektrické krytí IP65
240V, 10A

Nastavení jednotlivých průtoků a regulačních ventilů
Nastavení a hydraulické vyvážení jednotlivých okruhů podlahového vytápění v kombinaci se sadou Command
Duo se provádí stejně jako u základních rozdělovačů - viz strany 24 a25.
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Rozdělovací (přepínací) ventil a termostatická hlavice s čidlem teploty
Hlavice slouží k nastavení požadované teploty do podlahových okruhů. Teplota topné vody v rozdělovači
podlahových okruhů je snímána kapilárním čidlem připojeném k hlavici.
Pokud bude teplota v rozdělovači vyšší nebo rovna požadované teplotě, hlavice zavře ventil, přepouštěcí ventil
otevře a sekundární okruh bude odstaven od primárního okruhu přes by-pass. V případě poklesu teploty
v rozdělovači hlavice opět otevře a umožní průtok topné vody z primárního okruhu do sekundárního tak, aby byla
teplota v rozdělovači navýšena na požadovanou teplotu.
Maximální možná hodnota průtokového součinitele kv při použití ruční termostatické hlavice je 1,3 m3/h.

Graf trojcestného rozdělovacího ventilu
2,5

2

kv [m3/h]

1,5

1,3

1

0,5

pozice ventilu

Na základě konkrétních parametrů topné soustavy udané v projektu se zjistí další hodnoty pro nastavení
směšovací sady Command Duo Elite.
Z teplotních spádů primární i sekundární zóny a z celkového průtoku sekundární (podlahové) zóny se stanoví
průtokový součinitel kv pro nastavení trojcestného ventilu při jmenovitém průtoku - z grafu se potom odečte
pozice vnitřního šroubení a nastaví se maximální průtok (zdvih) trojcestného ventilu.
Hodnoty nastavení jsou zahrnuty v dokumentaci k dané soustavě. Pro určení nových hodnot nastavení (v případě
změny teplotních spádů či vstupních parametrů) kontaktujte technické oddělení firmy VIPS gas Liberec.
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Přepouštěcí ventil s by-passem
Zaručuje bezpečnost kotle a čerpadla. V případě uzavření okruhů podlahového vytápění nebo termostatické
hlavice zaručuje stálý průtok topné vody a chrání systém před zvýšením tlaku. Při zavírání termostatické hlavice
je část nebo všechna topná voda vedena přes by-pass a přes přepouštěcí ventil se tak vrací voda zpět do kotle.
Tím je zaručen nezbytný stálý průtok soustavou. Ventil je opatřen průtokoměrem.
Samotné nastavení přepouštěcího ventilu se provede až po vyvážení průtoků v sekundární (podlahové) zóně.
To znamená po vyregulování jednotlivých okruhů pomocí průtokoměrů a regulačních ventilů na rozdělovači,
po nastavení čerpadla sekundárního okruhu a po nastavení průtokového součinitele na trojcestném ventilu.
Nastavení přepouštěcího ventilu (čísla v závorkách viz pozice strana 25):
Uzavřete trojcestný rozdělovací ventil [2], zcela zašroubujte i přepouštěcí ventil by-passu [10], zapněte čerpadlo
v kotli, respektive v tepelném zdroji (čerpadlo regulační sady vypnuté).
Poté otevírejte pomalu přepouštěcí ventil [10] až uvidíte průchod vody by-passem.

mbar

Hodnota průtoku závisí na specifikaci primárního okruhu, resp. zdroje tepla a na nastavení trojcestného ventilu.
Hodnoty nastavení rozdělovače a případné směšovací sady Command Duo naleznete v dokumentaci k dané akci.
Pro případné změny nebo dotazy kontaktujte technické oddělění firmy VIPS gas Liberec.

l/h
termostatická hlavice je uzavřena (resp. elektrotermické
hlavice okruhů zavřeny), čerpadlo primární zóny zapnuto:
v důsledku zvýšeného tlaku otevře přepouštěcí ventil - voda
se vrací by-passem do kotle
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termostatická hlavice je otevřena, „stará“ voda proudí přes
rozdělovače nízkých zón, přepouštěcí ventil má otevřenou
přímou cestu (C-A)

Regulace
Do podlahového systému nesmí nikdy vstoupit vyšší teplota, než odpovídá použité konstrukci podlahy a její maximální povrchové teploty. Nejčastěji se topná voda o požadované teplotě získává mícháním topné vody od zdroje
tepla s ochlazenou vratnou vodou z jednotlivých okruhů (pomocí směšovací sady Command Duo). Tento způsob
představuje tzv. nepřímou regulaci a je nejčastěji používán v zapojení s vysokoteplotními zdroji tepla. Přímou regulací pak rozumíme přivádění topné vody o požadované teplotě přímo do rozdělovače (nepotřebujeme tedy
směšovací či rozdělovací termostatický ventil). Takové řešení je vhodné zejména pro nízkoteplotní zdroje tepla,
u kterých je výhodný provoz s nižšími výstupními teplotami (vyšší účinnost).
Každý ventil na zpátečce rozdělovače je možné osadit elektrotermickou hlavicí, která
bude řídit zavírání/otevírání daného okruhu v závislosti na informacích z jednotlivých
místností. Každý podlahový okruh (smyčka, nebo více smyček) tak může mít svůj
vlastní prostorový termostat.
Z hlediska regulace dodávky tepelné energie používáme dva základní způsoby:
Regulace na konstantní teplotu
Do podlahových okruhů bude přiváděna topná voda o konstantní teplotě (výpočet v projektu). Takto teplá topná
voda bude předávat svou energii tak dlouho, dokud nebude dosažena žádaná teplota v prostoru (referenční místnosti daného okruhu).
Ekvitermní regulace
Do podlahových okruhů bude přiváděna topná voda o teplotě, jež se bude měnit v závislosti na venkovní teplotě
(reakce na změnu topné ztráty objektu dle venkovní teploty). Míchání teploty otopné vody na venkovní teplotě
odpovídající teplotu musí být prováděno před přivedením na rozdělovač (přímo ve zdroji tepla, jeho příslušenství,
či externím regulačním prvku). Do ekvitermní regulace je často možné vřadit navíc i vazbu na vnitřní teplotu prostoru. K tomu jsou užívány tzv. adaptivní regulátory. Jejich přidaná hodnota je, mimo jiné, v zohlednění ostatních
tepelných zisků objektu - solární zisky, lokální zdroje tepla, apod. (regulace reaguje dle vývoje teploty prostoru).
Volba vhodné regulace musí být řešena v projektu objektu, v závislosti na tepelné dynamice použitého podlahového systému, použitých zdrojích tepla, charakteru (dynamiky) objektu, lokality, použitých materiálů apod.
V případě dotazů na regulační možnosti v zapojení s kotli Immergas prosím kontaktujte technické oddělení
společnosti VIPS gas s.r.o. (viz kontakty na poslední straně).
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Protokol o tlakové zkoušce a o zátopu

Protokol o tlakové zkoušce

Protokol o tlakové zkoušce a těsnosti podlahového vytápění Eurotherm.
Investor:
Stavební projekt:
Adresa stavby:
Popis zařízení (název systému, rozměr trubky, tepelný zdroj a výkon, rozdělovač, regulace):

Před vlastní tlakovou zkouškou je nutné odpojit zařízení v soustavě, které by mohly být tlakovou zkouškou
poškozeny (popřípadě uzavřít kulové kohouty rozdělovačů) a musí být provedeno propláchnutí a odvzdušnění.
Těsnost každého okruhu podlahového vytápění musí být provedeno prostřednictvím tlakové zkoušky bezprostředně před zahájením pokládání roznášecího potěru či desek a po důkladném odvzdušnění soustavy. Hodnota zkušebního tlaku je minimálně 4 bary (doporučená hodnota 6 barů pro běžné soustavy). Po 2 hodinách zkontrolovat,
případně dotlakovat a udržovat alespoň dalších 10 hodin.
Potěrová roznášecí vrstva se může nanést v případě těsnosti a pokud tlak neklesne o více jak 0,1 bar/hod.
Upozornění: při nanášení potěru musí být v systému maximální provozní tlak a je nutné ho udržet po celou dobu
nanášení potěrové vrstvy.
Při nebezpečí zamrznutí je třeba učinit vhodná opatření (např. temperování budovy, použití nemrznoucí přísady
atd). Pokud není nutné použít nemrznoucí přísady během vytápění, musí se soustava vypustit a po vypláchnutí
podle dané normy znovu napustit topnou vodou.

Odpojení dodatečných zařízení:
Vypláchnutí a napuštění všech okruhů:
Odvzdušnění:
Provozní tlak [bar]:
Zkušební tlak [bar]:
Doba zatížení [h]:
Výsledek tlakové zkoušky:
(během zkušební doby se nesmí vyskytnout žádná netěsnost v celém
systému, ani nesmí být zaznamenána tvarová změna jednotlivých
komponentů v systému)

Datum zkoušky:

Místo zkoušky:

Investor/zadavatel:
(podpis)

Zhotovitel/montážní firma:
(podpis)
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Protokol o tlakové zkoušce a o zátopu

Protokol o prvním zátopu

Stavební pozice/patro:
První zátop se provede po uplynutí nejméně 21 dnů u cementového potěru a minimálně 7 dnů u anhydritové
stěrky (po dokončení vyrovnávací vrstvy) - vždy je nutné dodržovat podmínky výrobce potěru.
Podle normy EN 1264-4 se provede počáteční zátop vodou o vstupní teplotě 20 ÷ 25 °C (doporučujeme maximálně o 5 °C vyšší teplotu vody, než-li je teplota prostoru) a tato teplota vody se musí udržovat minimálně po dobu 3
dnů. Následně musí být nastavena vstupní teplota na maximální teplotu podle projektu a udržována po dobu minimálně 4 dnů (bez nočních poklesů).
Zvláště pro dřevěné podlahové krytiny Eurotherm doporučuje postupně zvyšovat teplotu o 2 až 10 °C za den až
na maximum podle projektové dokumentace (viz graf).
Na maximální teplotě zůstat (bez nočních útlumů) po dobu alespoň 10ti dnů a poté snižovat teplotu cca 10 °C/den
až na 20 °C. Při této teplotě nechat stabilizovat podlahu po dobu 5ti dnů.
Proces postupného zahřívání a ochlazování musí být proveden pokaždé, i když je potěr suchý.
Při případném vypnutí podlahového
vytápění je nutné chránit místnosti
před průvanem a rychlým
vychladnutím.

2

teplota °C

V závislosti na použité podlahové
krytině a technologii pokládky je
doporučené provést vyvážení pro
stabilizaci lepidel a krytiny (viz graf).

časy pro vysoušení a stabilizaci potěrové vrstvy

3
1

zrání potěru

*

zátop
4 dny

udržování max. teploty
10 dnů

ochl.
3 dny

stabilizace
5 dnů

položení
podl. k.

vyvážení
6 dnů

stabil.
3 dny

broušení,
dokončení

* dle specifikace potěrové vrstvy

Druh a tloušťka potěru (název výrobku):
Použitý plastifikátor a jeho poměr:
Datum dokončení potěru:
1, datum a čas prvního zátopu:
(topná voda maximálně 25 °C po minimálně 3 dny)

2, datum a čas zvýšení teploty:
(topná voda postupně zvyšována na projektované maximum)

tpočáteční =

°C

tmaximální =

°C

3, datum ukončení prvního zátopu:
(topná voda postupně snížena na stabilizační teplotu cca 20 °C)

Vytápění bylo přerušeno/poznámky:

Datum zkoušky:

Místo zkoušky:

Investor/zadavatel:
(podpis)

Zhotovitel/montážní firma:
(podpis)
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Certifikát pro trubku s označením MidiX (vyráběno v Německu)
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VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, 460 06 Liberec 6
Tel.: 485 108 041, 485 103 186
Fax.: 485 133 307, 485 102 004
e-mail: obchod@vipsgas.cz
www.vipsgas.cz
Technické oddělení (technik@vipsgas.cz):
David Šimůnek (739 002 185), Marek Štajnc (737 230 676),
Jiří Svatý (605 560 227), Milan Šimůnek (737 230 670)

