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Nasledujúca generácia
 vykurovania.
 Nový kondenzačný kotol 
Vitodens 200-W od fi rmy Viessmann.

 Viessmann, s.r.o.

Ivanská cesta 30/A, 821 04  Bratislava

Vykurovanie zajtrajška, na trhu už dnes: 
 _ Ušetrite náklady na energie a množstvo CO2 za rok 

v porovnaní s väčšinou starých zariadení
 _ Výmenník tepla z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele s dlhou 

životnosťou v kvalite Viessmann so stupňom účinnosti 98 %
 _ Možnosť digitálneho ovládania pre väčší komfort a účinnosť 

po celú dobu životnosti

Objavte ďalšiu generáciu vykurovania u svojho odborného 
partnera fi rmy Viessmann alebo na viessmann.sk/vitodens

Anz_B2C-Vitodens 200-W_A4_Sikard.indd 1 21/01/2020 10:32



PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 1/2020

www.voc.sk/plynar-vodar-kurenar-klimatizacia6

Základné informácie 

Poruchy vo vykurovacích sústavách závisia od mnohých fak-
torov. Vzduch, mikrobubliny, nečistoty a kal môžu do značnej 
miery narušiť správne funkcie. Znižujú účinnosť prenosu energie 
a zvyšujú riziko korózie. To následne vedie k ďalšiemu poškode-
niu sústavy, k poškodeniu drahých systémových komponentov 
alebo dokonca aj k úplnému zlyhaniu. 

Voda ako jedna z najdôležitejších zložiek systému by preto ne-
mala obsahovať cudzie látky. Odlučovače Refl ex odstraňujú 
vzduchové mikrobubliny, nečistoty a častice kalu spoľahlivo zo 
sústavy. Výsledok: lepšia bezpečnosť systému, dlhšia životnosť, 
menej údržby a efektívnejší prenos energie v celej sústave.

Exvoid 

Separátor vzduchu a mikrobublín. Mikrobubliny vznikajú v sú-
stavách vykurovania, chladenia aj solárnych systémoch v mies-
tach s rastúcou teplotou a s klesajúcim tlakom. Ak mikrobubliny 
zostanú v sústave, budú sa hromadiť v miestach s nízkymi prie-
tokmi a budú vytvárať väčšie plynové a vzduchové vankúše. Za-
bránenie ich vzniku pomáha chrániť sústavu pred poruchami. 

Extwin 

Kombinovaný separátor mikrobublín, nečistôt a kalu. Extwin 
kombinuje funkcie separátorov Exdirt a Exvoid v jedinom kom-
paktnom prevedení, ktoré odstraňuje vzduchové bubliny, mik-
robubliny, nečistoty a kal zo sústavy súčasne. 

Exdirt 

Separátor nečistôt a kalu. Nečistoty a kal vznikajú koróznymi 
procesmi, v starom alebo zle čistenom potrubí, dostávajú sa do 
sústavy cez plniacu a doplňovaciu vodu alebo vznikajú vo forme 
vodného kameňa (v závislosti na teplote a stupňa tvrdosti). Čas-
tice nečistôt sa usadzujú vo vnútri potrubí, kde dochádza k zúže-
niu prierezu. Následne pôsobia ako izolačná vrstva a zvyšujú tla-
kovú stratu, ktorá musí byť kompenzovaná zvýšeným výkonom 
čerpadla. Okrem toho môžu uvoľnené častice a uvoľňujúce sa 
usadeniny poškodiť časti systému, ako sú ventily a čerpadlá. Se-
parátory nečistôt a kalov sa používajú vo vratnom potrubí pred 
zdrojom tepla a zabraňujú tak prenosu nečistôt a usadzovaniu 
v kotlovom telese a sústave. 

NOVINKA: OTOČNÉ SEPARÁTORY
Otočné mosadzné separátory Exvoid, Exdirt a Extwin

• Otočné pre inštaláciu v ľubovoľnej polohe na zvislé, vodorovné aj šikmé potrubie 

• Úspora miesta a rýchla inštalácia aj  v existujúcich systémoch 

• Exdirt a Extwin s novým vysoko výkonným  magnetom Exferro Easy Clip pre optimálne  odlúčenie magnetických častí

Prierez potrubím s uvoľneným vzduchom a kalom

vzduchové 
mikrobublinyvzduchové 

bubliny

nečistoty 
a kal

magnetické
častice
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Exferro Easy Clip 

Odlučovanie magnetických nečistôt. Sústavy s veľkým množ-
stvom kovových a oceľových komponentov sú vystavené kon-
štantnému vplyvu korózie. Vzniknutý magnetit je možné účin-
ne odlúčiť magnetom Exferro Easy Clip pri separátoroch Exdirt 
a Extwin. 

Výhody 

Spoľahlivo odstráni rušivé faktory bez prívodu energie 
Podporujú správne fungovanie zdrojov tepla, termosta-
tických ventilov, čerpadiel atď. a znižujú dlhodobé riziko 
závad a porúch. 
Trvale optimalizujú výkon zdroja vykurovania a chlade-
nia 
Údržbu a odstraňovanie kalu v separátoroch Exdirt 
a Extwin je možné prevádzať vo veľmi krátkom čase bez 
prerušenia prevádzky
Vysoko výkonný nasadzovací magnet Exferro Easy Clip 
pre optimalizáciu odlučovania feromagnetických častíc, 
ako je magnetit, je súčasťou dodávky separátorov Exdirt 
a Extwin 

Pripojenie otočných separátorov umožňuje ich otáčanie o 360° 
a preto je vhodné pre rôzne montážne polohy, ako napr. šikmé, 
vodorovné a zvislé potrubia. 

Pripojenie je možné upraviť ručne a umožňuje rýchlu inštaláciu 
do existujúcich aj nových systémov. 

Novinka: Exferro Easy Clip vysoko výkonný magnet 

Všetky mosadzné separátory Exdirt a Extwin 
sú vybavené vysoko výkonným nasadzova-
cím magnetom. Neodymový magnet s príd-
ržnou silou 14,4 kg a osovým vyrovnaním sa 
jednoducho nasadí zo spodnej strany. 

Intenzita magnetického poľa 

Exferro Easy Clip 

Magnetické pole intenzívne pôsobí na kva-
palinu v separátore a umožňuje optimálne 
odlúčenie feromagnetických častíc nečis-
tôt. 

Inštalácia 

Exvoid separátor mikrobublín 

V sústave vykurovania sa inštaluje na výstupe zo zdroja tepla, 
v sústave chladenia sa inštaluje vo vratnom potrubí pred zdro-
jom chladu. 

Exdirt separátor nečistôt a kalov 

V sústavách vykurovania aj chladenia sa inštaluje do vratného 
potrubia pred zdroj tepla (chladu). Tým chráni citlivé súčasti 
zdrojov tepla (chladu), výmenníky tepla a obehové čerpadlá 
pred znečistením. 

Extwin kombinovaný separátor 

mikrobublín, nečistôt a kalov 

V sústavách vykurovania jeho umiestnenie záleží na hlavnej 
funkcii: Ak je uprednostňované odlučovanie mikrobublín, je Ex-
twin inštalovaný do výstupného potrubia zo zdroja tepla. Ak sa 
uprednostňuje odlučovanie nečistôt a kalov, Extwin sa inštaluje 
do vratného potrubia pred zdrojom. V sústavách chladenia sa in-
štaluje vždy do vratného potrubia pred zdroj chladu.

Exiso Twist tepelná izolácia

Tepelné izolácie Exiso Twist 22-1” 
a Exiso Twist 1 ¼ a 1 ½ sú k dispozí-
cii na vyžiadanie, skladajú sa z tep-
lotne stabilných, tvarovo prispô-
sobivých pološkrupín vyrobených 
z expandovaného polypropylénu 
(EPP).
Tepelná vodivosť 0,035 W/mK 
(10 °C)
Použitie pre teploty do 110 °C
Trieda požiarnej ochrany B2 podľa DIN 4102 a E dľa EN 
13501-1
Modulárny design pre použitie s každým separátorom 
Exdirt, Exvoid a  Extwin 22 mm až 1”,  1 ¼ a 1 ½

Viac na: www.refl exsk.sk 

REFLEX SK, s. r. o.
Bernolákova 6088/14, 036 01 Martin 
tel.: +421 43 423 09 83 • e-mail: refl ex@refl exsk.sk 

Exdirt separátor v sústave  

Exvoid separátor v sústave vykurovania

Tepelný 
zdroj

Exvoid

Kotol
Exdirt

0,0
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Odlúčené po 100 cirkuláciách [g]/[%]
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Úvod

Potrubné siete sú neodmysliteľnou súčasťou priemyselného 
a energetického odvetvia. Potrubie sa využíva na prepravu pra-
covného média, t. j. tekutiny, plynu alebo pevnej látky. Počas 
prevádzky dochádza k zmene objemu a smeru potrubnej trasy, 
čo má vplyv na jej bezpečnosť, životnosť a funkčnosť.

Hlavným cieľom tejto úlohy bolo navrhnúť funkčnú časť potrub-
nej siete pre 20-ročnú prevádzku podľa zadaných parametrov. 
Na základe prevádzkového tlaku a teploty pracovného média 
sa predpokladá, že vyhovujúcim a najvhodnejším materiálom 
bude polyetylén 100.

Aby bola zabezpečená funkčnosť, požadovaná životnosť a bez-
pečnosť potrubnej siete je potrebné zmeny objemu a smeru 
kompenzovať rôznymi kompenzátormi. Potrubné siete z plasto-
vých materiálov sa kompenzujú predovšetkým tvarom potrub-
nej trasy. Preto je dôležité dôkladné uloženie a tvar potrubnej 
trasy. Navrhnutá potrubná sieť bola analyzovaná vo výpočtovom 
programe, kde sa vykonala aj kompenzácia potrebných častí tak, 
aby spĺňala požiadavky normy EN 13480.

Analýza bola zameraná na posunutia a vychýlenia potrubia pô-
sobením tepelnej dilatácie. Toto bolo hlavným východiskom pre 
celkové vyhodnotenie funkčnosti potrubnej siete z polyetylénu 
a pre porovnanie potrubnej trasy zhotovenej z ocele.

Plastové potrubia

Potrubie určené na použitie v priemysle je vyrábané z polyolefí-
nov a vinylových plastov.

Polyolefíny:
polyetylén (PE)
polypropylén (PP)
polybutylén (PB)
polyvinylidénfl uorid (PVDF)

Vinylové plasty:
polyvinylchlorid (PVC). [1]

Nižšie sú popísané najpoužívanejšie plastové potrubia.

Polyetylén

Polyetylén (PE) je polykryštalický termoplast a je najznámejší 
predstaviteľ polymérov patriacich do skupiny polyolefínov. PE 
rúrky nemôžu byť lepené, preto správna spojovacia metóda pre 
tento materiál je zváranie. Pre priemyselné potrubia sa používa-

jú strednemolekulárne a vysokomolekulárne typy polyetylénu. 
Druhy materiálov sú roztriedené podľa ich odolnosti voči pretla-
ku na PE80 (MRS 8 MPa) a PE100 (MRS 10 MPa).

Výhody: 
Nízka hmotnosť, 
Vynikajúca fl exibilita,
Dobrá odolnosť voči oteru, 
Odolnosť voči korózií, 
Vysoká odolnosť voči nárazu aj za veľmi nízkych teplôt,
Dobrá chemická odolnosť,
Jednoduché a bezpečné spojovanie zvarom,
Výborný pomer ceny a funkčnosti. [2]

Polypropylén

Polypropylén je vďaka jeho chemickej odolnosti, mechanickým 
vlastnostiam a najmä relatívne vysokej teplote topenia jedným 
z najhlavnejších materiálov vyžívaných v potrubných zariade-
niach.

Existujú 3 rôzne typy, ktoré sú bežne distribuované pre potrubné 
inštalácie:

Izotaktický PP homopolymer (PP-H), 
PP blokový kopolymer (PP-B), 
PP random (náhodný) kopolymer (PP-R). 

PP-H je adekvátny na využitie v priemysle, najmä vďaka jeho vy-
sokej rezistencií voči pretlaku. PP-R je väčšinou využívaný v od-
vetví hygieny, pretože disponuje nízkym e-modulom (fl exibilné 
potrubie) a vysokým použiteľným pretlakom pri vyšších teplo-
tách. Je využívaný aj v kanalizačných potrubných systémoch pre 
jeho rázovú odolnosť, obzvlášť pri nízkych teplotách. [3]

Následne bola urobená analýza možností trasovania potrubnej 
siete z polyetylénu PE 100 v závislosti od okolitého prostredia, 
tepelnej dilatácie a napätí v potrubných úsekoch.

Analýza potrubných sietí v programe CAEPipe

Potrubné trasy z polyetylénu a ocele boli navrhnuté vo výpoč-
tovom programe CAEPIPE v súlade s normou EN 13480. V prog-
rame CAEPIPE neboli materiálové hodnoty pre materiál PE 100 
preto sa prebrali z normy EN ISO 15494.

Parametre navrhovaných potrubných trás sú uvedené v Tab. 1  
Zadané parametre plastového potrubia a Tab. 2 Zadané para-
metre oceľového potrubia.

POROVNANIE PEVNOSTNÝCH NÁVRHOV POTRUBNEJ SIETE 
Z POLYETYLÉNU A OCELE

Bc. Adam Miča, Ing. Stanislav Gavlas, PhD., doc. Ing. Radovan Nosek, PhD.

Katedra energetickej techniky, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina

e-mail: radovan.nosek@fstroj.uniza.sk

Potrubné siete sú neodmysliteľnou súčasťou priemyselného a energetického odvetvia. Potrubie sa využíva na prepravu 

pracovného média, t. j. tekutiny, plynu alebo pevnej látky. Počas prevádzky dochádza k zmene objemu a smeru potrubnej 

trasy, čo má vplyv na jej bezpečnosť, životnosť a funkčnosť.
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Tab. 1  Zadané parametre plastového potrubia

PARAMETRE HODNOTA

Norma EN ISO 15494

Materiál potrubia Polyetylén 100

Priemer vstupného potrubia DN 110

Priemer výstupného potrubia DN 90

Pracovné médium Voda

Vstupná teplota pracovného média 40 °C

Výstupná teplota pracovného média 20 °C

Prevádzkový tlak 5 Bar

Tab. 2  Zadané parametre oceľového potrubia

PARAMETRE HODNOTA

Norma EN 13480

Materiál potrubia P235GH

Priemer vstupného potrubia DN 100

Priemer výstupného potrubia DN 80

Pracovné médium Voda

Vstupná teplota pracovného média 40 °C

Výstupná teplota pracovného média 20 °C

Prevádzkový tlak 5 Bar

Na Obr. 1 Pôdorys 1. a 2. podlažia budovy „a“ sú znázornené časti 
pôdorysov budovy s potrubnou trasou. Na 3. podlaží sa nachá-
dzajú šachty, ktorých poloha bola využitá pri navrhovaní potrub-

nej siete pre prirodzenú kompenzáciu. Potrubie bolo navrhnuté 
čo najbližšie pri konštrukcií, a tým vznikli prirodzené kompenzá-
tory tvaru U, vďaka ktorým sa obmedzila dilatácia do vyhovujú-
cich hodnôt.

Na základe priestorov budovy (Obr. 3  3D zobrazenia potrubnej 
trasy v budove, pravidiel uloženia potrubia a vložení všetkých 
potrebných dát do programu, sa urobil konštrukčný a pevnost-
ný návrh (Obr. 4 Pevnostný návrh). Následne sa pevnostný návrh 

Obr. 1  Pôdorys 1. a 2. podlažia budovy

Obr. 2  Pôdorys 3. a 4. podlažia budovy

Obr. 3  3D zobrazenia potrubnej trasy v budove

Tab. 3  Konštrukčný návrh potrubnej trasy z PE 100

STAVBA: PRIEMYSELNÁ BUDOVA

Označenie PT Menovitý tlak PN Rozsah teplôt [°C] Limitujúci tlakoteplotný rozsah vzhľadom na zákl. materiál potrubia

PE100V01 16 20 až 40
Pracovná teplota [°C] 20 40

Max. prac. pretlak [MPa] 13,9 11,8
Základný materiál potrubia Polyetylén

Spájanie potrubia Zváraním

MÉDIUM
Označenie Názov PS [MPa] TS [°C]

Voda
0 až 13,9

20 až 40
0 až 11,8

POUŽITÉ POTRUBNÉ KOMPONENTY

Názov položky DN PN Pripojenie Materiál Rozm. norma TDP
Rúrky – Polyetylénové rúrky 110 - Zváranie PE 100 EN ISO 15494 EN ISO 15494

DN 110 -
D [mm] 100 -
s [mm] 10 -

Tvarovky

Ohyb 90° R = 165 mm, s = 30 mm 110 - Zváranie PE 100 EN ISO 15494 EN ISO 15494
Ohyb 45° R = 165 mm, s = 30 mm 110 - Zváranie PE 100 EN ISO 15494 EN ISO 15494
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pomocou výpočtového softwaru CAEPIPE analyzoval a výsledky 
simulácie sa vyhodnotili v súlade s normou EN 13480.

Vyhodnotenie dilatácie, napätia a pevnostného návrhu 

potrubných trás

Dilatácie v potrubnej sieti z polyetylénu

Vypočítané posunutia potrubnej trasy sú na Obr. 5 Maximálne 
a minimálne posunutia potrubnej trasy – PE 100 na 20 rokov a Obr. 6 
Maximálne a minimálne posunutia potrubnej trasy – P235GH. Zná-
zorňujú reálne hodnoty, o ktoré sa potrubie posunie v konkrét-
nom smere. Pravidlo, ktoré platí pri plastových potru biach je, že 
konečné posunutie nesmie prekročiť 4°. Najväčšie vychýlenie je 
v bode 725A, kde na Obr. 6 Maximálne a minimálne posunutia 
potrubnej trasy – P235GH je grafi cky znázornené toto posunutie 
(niekoľko násobne zväčšené). Ohyby sú miesta, v ktorých sa dila-
tácia v potrubných trasách prejavuje najviac, preto sa považujú 
za prirodzené kompenzátory dilatácie. Každý ohyb je v progra-
me CAEPIPE rozdelený na dva body tak, že ohyb v bode 725 sa 
v analýze rozdelil na bod 725A a 725B, ktoré predstavujú začia-
tok a koniec ohybu.

Z výpočtov uvedených v Obr. 5 a Obr. 6 vyplýva, že posunutia 
neprekračujú kritické hodnoty a tiež nespôsobujú kolízie s kon-
štrukciou budovy, ktoré by bránili bezpečnej prevádzke. 

Pevnostný návrh potrubnej siete z polyetylénu

Polyetylénový variant mal najväčšie posunutie až 52,606 mm 
v bode 250B. Pri plastových potrubných sieťach sa očakávajú 
zvýšené hodnoty posunutí (spôsobuje to vysoká tepelná rozťaž-
nosť plastových materiálov) preto platí, že vychýlenie nesmie 
prekročiť hodnotu 4° v jednom smere a posunutia nesmú spô-
sobiť žiadnu kolíziu s konštrukciou alebo inou časťou potrubia. 
Najväčšia hodnota vychýlenia bola v bode 725A 3,0703° a ulože-
nie potrubia bolo navrhované tak, aby k žiadnej nedošlo.

Na začiatku prevádzky budú napätia potrubnú sieť zaťažovať iba 
na 31 % v bode 724. Počas dvadsať ročnej prevádzky sa budú 
zhoršovať materiálové vlastnosti potrubnej trasy, čo spôsobí, že 
zaťaženie siete stúpne o 8 %. Z toho vyplýva, že počas dvadsať 
ročného obdobia žiadna časť potrubia neprekročí dovolené na-
pätie. Funkčnosť a bezpečnosť prevádzky nebude počas život-
nosti nijako obmedzená.

Výsledkami analýzy pevnostného návrhu sme preukázali, že po-
trubná sieť z polyetylénu vyhovuje norme EN 13480 a je pripra-
vená na realizáciu.

Pevnostný návrh potrubnej siete z ocele

Najväčšie posunutie oceľového modelu bolo 1,303 mm v bode 
200B, ktoré bolo spôsobené kombináciou dlhým rovným úse-
kom následnej zmeny smeru, ktorá vytvorila prirodzený kom-
penzátor tvaru L a tam sa dilatácia prejavila najviac.

Prevádzkové zaťaženia spôsobujú v potrubnej sieti maximálne 
napätie o hodnote 10,81 MPa a celkové namáhanie potrubia ne-
prekročilo hodnotu 8 %. 

Výsledkami analýzy pevnostného návrhu sme preukázali, že po-
trubná sieť z ocele vyhovuje norme EN 13480 a je pripravená na 
realizáciu. 

Záver

V rámci riešenej úlohy boli vytvorené 3D modely potrubí podľa 
zadaných parametrov, ktoré boli následne analyzované v súlade 
s normou EN 13480. Na základe výsledkov analýz možno konšta-
tovať, že oceľový aj polyetylénový návrh je vyhovujúci.

Výsledky potvrdili predpoklad, že potrubie z polyetylénu bude 
pevnostne vyhovujúce. V tomto konkrétnom prípade, kde je 
prevádzkový tlak a teplota média nízka, je polyetylén vynikajú-

Obr. 4   Pevnostný návrh

Obr. 5  Maximálne a minimálne posunutia potrubnej trasy – PE 100 na 20 
rokov

Obr. 6  Maximálne a minimálne posunutia potrubnej trasy – P235GH

Obr. 7  Ohyb v bode 725 – PE 100 na 20 rokov
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cim variantom z ekonomického a aj praktického hľadiska. Vďa-
ka jeho vlastnostiam je montáž polyetylénových potrubí rýchla 
a jednoduchá. V opačnom prípade, voľba oceľového materiálu, 
by bola zbytočne predimenzovaná vzhľadom na teplotu pra-
covného média a prevádzkového tlaku. Manipulácia a spájanie 
oceľových potrubí by bolo zbytočne neefektívne a nákladné. 
Navrhnuté uloženie a tvar potrubnej siete kompenzujú hodnoty 
dilatácie do vyhovujúcich medzí. 

Výsledky a simulácia vo výpočtovom programe preukázali, že 
bezpečnosť, životnosť a funkčnosť potrubnej siete je zabezpe-
čená počas celej dvadsať ročnej prevádzky.

Táto práca bola vypracovaná v rámci riešenia projektu KEGA č. 
038ŽU-4/2019.
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Výsledkom tejto spolupráce je nová generácia plynových kon-
denzačných kotlov Vitodens 200. Je perspektívna, s dlhou život-
nosťou, digitálna, efektívnejšia, má menej emisií a jednoduchú 
obsluhu. A veľmi dobre vyzerá.

Prémiový design: naozaj pekné zariadenia

Nové plynové kondenzačné kotly sú veľmi kvalitné a pokrokové: 
Vitodens 200-W, priestorovo nenáročné nástenné zaria-
denie 
Nástenný kotol Vitodens 222-W s integrovaným nerezo-
vým zásobníkom s objemom 46 litrov
Kompaktný kotol Vitodens 222-F s integrovaným 100-lit-
rovým alebo 130-litrovým zásobníkom
Energetická centrála Vitodens 242-F so 170-litrovým 
solárnym zásobníkom je pripravená k okamžitej alebo 
neskoršej kombinácii so solárnymi kolektormi Vitosol 

Ich nová biela farba plášťa vitopearlwhite je jedinečná na trhu. 
Spolu s atraktívnym krytom a dizajnovým čelným panelom, kotol 
harmonicky zapadne do každého obytného priestoru. Zväčšená 
hrúbka plechu zaisťuje väčšiu stabilitu. Pre svoj inovatívny dizajn 
bol nástenný kotol Vitodens 200-W ocenený cenou Design Plus 
Award a IFAward. 

Farebný dotykový displej s nastaviteľnou výškou 

pre maximálny komfort obsluhy 

Nepohodlná obsluha nástenného plynového kondenzačného 
kotla, napríklad ak bol nainštalovaný v miestnosti s nízkym stro-
pom, patrí do minulosti. 

7-palcový farebný dotykový displej sa dá celkom jednoducho 
a intuitívne ovládať. Farebné obrázky energetického kokpitu po-
dávajú rýchly prehľad o spotrebe a solárnych ziskoch. Lightguide 
umiestnený nad displejom, svetelná lišta fl uoreskujúca cez celú 
šírku zariadenia, informuje na prvý pohľad o aktuálnom stave pre-
vádzky vykurovacieho zariadenia: 

Lightguide sa po zapnutí vykurovacieho zariadenia rov-
nomerne rozsvieti 

V režime stand-by, Lightguide rovnomerne pulzuje 
Svetelný pás potvrdzuje bliknutím nové nastavenia

Integrované WiFi rozhranie pre komfort 

a bezpečnosť na najvyššej úrovni 

Technickým základom pre farebný dotykový displej je nová mo-
dulárna elektronická platforma. Má sériovo integrované WiFi 
rozhranie a umožňuje komunikáciu cez internet medzi vykuro-
vacím zariadením, užívateľom a odborným partnerom na digitál-
nej báze. Užívateľ môže svoje vykurovanie kedykoľvek pohodlne 
ovládať cez aplikáciu ViCare a na želanie má možnosť aktivovať 
odborného partnera podľa výberu, na monitorovanie zariade-
nia cez digitálnu servisnú centrálu Vitoguide. S Vitoguide potom 
môže odborný partner včas rozpoznať potrebu servisu a možné 
poruchy, vykonať online zmeny parametrov a prípadne konať 
skôr, ako sa v byte ochladí. 

Ekologicky zodpovedné vykurovanie 

O maximálnu spoľahlivosť a súčasne najvyššiu účinnosť novej ge-
nerácie zariadení sa stará novo vyvinutý horák MatriX-Plus. S roz-
sahom modulácie 1:17 pri maximálnej stabilite plameňa sa výroba 
tepla prispôsobuje presne aktuálnej potrebe. Počet spustení ho-
ráka sa tým znižuje na minimum. To zaisťuje maximálnu účinnosť 
(normovaný stupeň využitia až 98 % /Hs/) a hlavne nízku spotrebu 
paliva a až o 40 % nižšie emisie NOx než doteraz, takže v každom 
prípade ide o ekologicky zodpovedné vykurovanie. Teplo, ktoré 
vytvorí horák MatriX-Plus, sa odovzdáva cez osvedčený výmenník 
tepla Inox-Radial do vykurovacieho systému. 

Spoľahlivá prevádzka aj pri kolísajúcej kvalite plynu 

Či už sa strieda druh plynu, kolíše jeho kvalita alebo sa menia pre-
vádzkové podmienky – automatická regulácia spaľovania Lam-
bda Pro Plus v plynových kondenzačných kotloch Vitodens zais-
ťuje vždy spoľahlivú a čistú prevádzku s maximálnymi stupňami 
účinnosti, takže užívateľ ťaží z výhody nižších nákladov. 

Pri inštalácii naviac odpadá zložité nastavovanie. Regulácia spa-
ľovania rozpozná príslušný druh plynu a automaticky sa mu kotol 
Vitodens prispôsobí. Adaptácia spalinových dĺžok a výšok prispô-
sobuje vykurovacie zariadenie samočinne odporu spalinového 
potrubia aj výškovej polohe priamo na mieste rovnako ako aj at-
mosférickým podmienkam. 

Jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky 

prostredníctvom aplikácie ViStart 

Nová generácia plynových kondenzačných kotlov uľahčuje od-
bornému partnerovi v mnohých ohľadoch jeho prácu. Napríklad, 
uvedenie do prevádzky v nepohodlnej polohe patrí vďaka výško-
vo nastaviteľnému displeju do minulosti. Novo vyvinutý servisný 
asistent navádza v niekoľkých krokoch servisného technika pri 
uvedení do prevádzky alebo má možnosť použiť novú aplikáciu 
ViStart na smartfóne alebo tablete. 

PLYNOVÁ KONDENZAČNÁ TECHNIKA BUDÚCEJ GENERÁCIE
Vyvinuté v úzkej spolupráci s odbornými partnermi

Ako vznikne plynový kondenzačný kotol, ktorý je možné ľahšie inštalovať, obsluhovať 

a udržiavať ako doterajšie vykurovacie zariadenia? Viessmann sa v tejto veci nespolieha iba 

na know-how svojich inžinierov a technikov, ale aj na skúsenosti odborných partnerov. 

Užívateľ môže svoje vykurovanie kedykoľvek pohodlne ovládať cez apli-
káciu ViCare a na želanie aktivovať odborného partnera podľa výberu na 
monitorovanie zariadenia
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ViStart umožňuje intuitívne uvedenie do prevádzky. Po aktivácii 
prístupového bodu WiFi vytvorí aplikácia automaticky priame 
spojenie s vykurovacím zariadením a prevedie odborného part-
nera celým procesom. Internetové pripojenie nie je potrebné, 
pretože komunikácia s reguláciou prebieha priamo cez integro-
vané WiFi rozhranie vykurovacieho zariadenia. 

Jednoduchá údržba – v zásobe o 50 % 

menej náhradných dielov 

Údržba bola čo najviac zjednodušená. Modulárne usporiadanie 
novej generácie zariadenia a programu príslušenstva zaisťuje nie-
len o 50 % menej náhradných dielov, ale aj prehľadnejší produk-
tový program. Takže napríklad, pre nový horák MatriX-Plus stačí 
pre všetky jeho výkony (1,9 až 32 kW) iba jedna plamencová hla-
va, jedna zapaľovacia elektróda a tesnenie horáka. 

V predchádzajúcich zariadeniach museli mať odborní partneri na 
základe rozdielnych rádiusov v zásobe ešte tri plamencové hlavy 
a tri rôzne elektródy. Výhoda: odborný partner môže mať v záso-
be menej jednotných náhradných dielov, a tým šetriť náklady. 

Výhody pre obchodných partnerov 

Malá početnosť taktov aj pri nízkom odbere tepla. 
Dlhá životnosť a efektívnosť vďaka výmenníku tepla 
Inox-Radial.
Horák Matrix-Plus z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele 
s dlhou životnosťou.
Nižšie náklady vďaka menšiemu množstvu náhradných 
dielov a menšej komplexnosti. 
Automatická regulácia spaľovania Lambda Pro Plus pre 
všetky druhy plynu. 
Tichá prevádzka vďaka nízkym otáčkam ventilátora. 
Vysoký komfort obsluhy vďaka výškovo nastaviteľnému 
7-palcovému (3,5-palcovému čierno-bielemu) displeju 
alebo cez aplikáciu ViCare.
Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka asistentovi 
pre uvedenie do prevádzky alebo aplikácii ViStart 
Integrované WiFi rozhranie pre pripojenie na internet.

Výhody pre užívateľa 

Veľmi jednoduchá intuitívna obsluha a integrované WiFi 
rozhranie. 
Vysoká bezpečnosť prevádzky vďaka automatickej regu-
lácii spaľovania Lambda Pro Plus. 
Vyššia účinnosť a až o 40 % menej oxidu dusíka vďaka 
novému horáku MatriX-Plus.
Energetický kokpit k vizualizácii spotreby energie 
a solárnych ziskov. 
Prehľadný chod prevádzky vďaka svetelnému pruhu 
Lightguide. 
Vysoký komfort prípravy teplej vody na minimálnom 
priestore vďaka 100-, resp. 130-litrovému zásobníku 
 (Vitodens 222-F), popr. 170-litrovému solárnemu zásob-
níku (Vitodens 242-F). 

Technické údaje

Výkon: 1,9 – 32,0 kW (Vitodens 200-W, 222-W, 222-F) 
popr. 1,9 – 25,0 kW (Vitodens 242-F)
Normovaný stupeň využitia: 98 % (Hs)
Rozsah modulácie: až 1 : 17 
Trieda energetickej účinnosti: A 

www.viessmann.sk

Kompaktný plynový kondenzačný kotol Vitodens 222-F má 100-litrový 
zásobník, ktorý zabezpečuje vysoký komfort prípravy teplej vody

Nový kompaktný kotol Vitodens 242-F so solárnym zásobníkom s objemom 170 l je pripravený pre okamžité alebo neskoršie pripojenie solárnych kolektorov
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Pri tejto príležitosti sme vyspovedali konateľa spoločnosti – pána 
Ing. Roberta Štefanca. Odpovede uverejňujeme v nasledujúcich 
riadkoch. 

V súčasnosti ste lídrom v oblasti predizolovaných potrubí ako 

na SK tak aj v CZ. Ako ste sa dopracovali k tejto pozícii?

Pri príležitosti 10. výročia založenia NRG fl ex sme o tejto téme 
hovorili. Je za tým asi mix dlhoročnej práce a našich nárokov pri 
výbere dodávateľov, s ktorými spolupracujeme. Zatiaľ sa nám 
vždy podarilo nadviazať spoluprácu s výrobcami, ktorí majú 
niečo naviac – ako napríklad potrubia NRG AustroPUR, ktoré sa 
vyznačujú v svojej triede najnižšími tepelnými stratami a hlavne 
najvyššou fl exibilitou. A koncom roka 2018 sme dohodli spolu-
prácu s výrobcom Radius-Kelit, ktorý má rodinu produktov NRG 
FibreFlex/Pro.

NRG FibreFlex  a NRG FibreFlex Pro sú vašimi nosnými pro-

duktami, čo nám viete o ich prednostiach a parametroch 

povedať?

Áno, produkty NRG FibreFlex s maximálnym zaťažením do 95 °C/
PN10 a NRG FibreFlex Pro (do 115 °C/PN16) sú unikátnym rieše-
ním, ktoré posúva rekonštrukciu a budovanie tepelných sietí do 
novej dimenzie. S týmito plastovými fl exibilnými potrubiami 

vieme navrhnúť efektívnu tepelnú sieť, kde do dimenzie DN100 
– 125 je možné nahradiť oceľové potrubia dodávané v 6 a 12 m 
tyčiach. 

Dochádza tým k výraznej úspore času realizácie, násobne men-
šiemu počtu spojov a možnosti menšieho zásahu, keďže na po-
trubie stačí aj polovičná šírka výkopov. Investične toto riešenie 
pri započítaní ceny materiálu, montážnych prác a úspor na výko-
poch je rádovo v cene bežného riešenia s oceľovými predizolo-
vanými tyčami, ale pri viac ako 30 % úspore tepla v rozvodoch.

Prečo dochádza k tak výraznej úspore pri montáži plastového 

potrubia oproti oceľovému? 

Časová, a teda aj fi nančná úspora montáže je naozaj veľmi vý-
razná. V prvom rade je to vďaka dodávkam plastového potrubia 
v návinoch. Štandardná dĺžka potrubia v jednom návine sa po-
hybuje aj pri väčších dimenziách okolo 100 m, čo predstavuje 

NRG FLEX S. R. O. – FIRMA ČASOPISU 
PLYNÁR VODÁR KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA ZA ROK 2019

Spoločnosť NRG fl ex s. r. o. už našim čitateľom nemusíme predstavovať. Profi l tejto spoločnosti ste si mohli prečítať 

v predchádzajúcom čísle nášho časopisu. Za komplexné riešenia, poradenstvo pri realizácii projektov, ako aj kvalitné 

zabezpečenie dodávok predizolovaného potrubia a zariadení pre rozvody tepelných sietí, ako aj za dlhoročnú spoluprácu 

s našim vydavateľstvom sme ocenili fi rmu prestížnym ocenením: FIRMA ČASOPISU PVK za rok 2019. Ocenenie slávnostne 

prevezmú zástupcovia spoločnosti z rúk vydavateľstva na konferencii Správa budov 2020 dňa 1. 4. 2020 v Bešeňovej.
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8-násobne menej spojov na trase. Využitie dodávky potrubia 
na produkčných bubnoch predstavuje ešte výraznejšiu úsporu 
spojov. 

Rovnako je vďaka fl exibilite potrubia možné pohodlné obchá-
dzanie prekážok bez nutnosti použitia kolien. 

A v neposlednom rade treba spomenúť, že využitím dvojrúrok 
sa nielen znížia tepelné straty, ale dokážeme zredukovať šírku 
výkopu na polovicu oproti realizácii v oceli. Týmto sa zníži čas 
a náklady na výkopy, a teda aj na celkovú montáž rozvodu.

K úsporám sa snažíme dopomáhať aj tým, že po zakúpení našich 
potrubí ponúkame v rámci bezplatných služieb aj zapožičanie 
potrebného náradia na lisovanie potrubia a zaškolenie pracovní-
kov našim odborným personálom. Montáž si takto viete zrealizo-
vať svojpomocne, bez nutnosti služieb certifi kovaných zváračov 
a montážnych fi riem.

Kde všade nájde čitateľ vaše predizolované potrubia?

Počas našej 10-ročnej histórie máme za sebou stovky realizácií 
v rámci celého Slovenska a Českej republiky. Veľkú časť refe-
rencií máme uvedenú aj na našej webovej stránke. Dlhoročne 
spolupracujeme s mnohými dodávateľmi tepla, naše potrubia sú 
dodané asi do jednej tretiny bioplynových staníc budovaných 
hlavne v rokoch 2010 – 2013.

Z aktuálnych projektov by sme určite vyzdvihli realizáciu roz-
vodov v obci Istebné, kde sme minulý rok dodali v nami pre-
zentovanom hybridnom riešení plastové fl exibilné potrubia do 
DN100 doplnené vo väčších dimenziách oceľovými tyčami NRG 
PREMIO.

Takže máte v ponuke aj oceľové potrubia?

Áno, už od roku 2013 spolupracujeme s veľkým talianskym vý-
robcom oceľových potrubí. Vieme teda v rámci potrubí dodať 
všetko, čo sa bežne izoluje. Dodávame fl exibilné plastové potru-
bia v rôznych prevedeniach až po oceľové potrubia na horúcu 
vodu a v prípade potreby aj parné rozvody.

Zastrešujete aj výmeníkové a domové stanice PEWO. Kde sú 

použiteľné?

Výmenníkové stanice sú použiteľné v celej škále projektov, od 
bytových domov po priemyselné areály. V minulosti sme dodá-
vali niekoľko komplexných projektov z bioplynových staníc, kde 
skutočne tiekla energia cez nás. Od výmenníkovej stanice pri 
zdroji tepla cez naše potrubia až do domových odovzdávacích 
staníc.

Aké sú ciele spoločnosti NRG FLEX pre rok 2020 ?

V roku 2020 by sme sa chceli ešte viac sústrediť na osvetu nami 
propagovaného riešenia hybridných sietí. Tie možnosti, ktoré 
nám dávajú potrubia zo skupiny NRG FibreFlex/Pro sú skutoč-
ne unikátne a vďaka tomu sa vieme posunúť pri výstavbe a re-
konštrukciách tepelných sietí s fl exibilnými potrubiami tam, kde 
bolo v minulosti nutné použiť oceľové tyče.

Kde sa s vami môžeme stretnúť?

Kalendár na rok 2020 sa nám už postupne zapĺňa, radi vás prí-
vítame na výstave Aquatherm, ktorá bude tento rok v Prahe. 
Okrem toho sa zúčastníme aj konferencie Vykurovanie, ktorá je 
zameraná na teplárenstvo. Budeme prítomní aj na akcii „Dny tep-
lárenství a energetiky“ a prvýkrát aj na vašej konferencii Správa 
budov 2020, kam sa už teraz tešíme. 

Spoločnosti NRG FLEX blahoželáme k oceneniu.  (red.)
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Vo všetkých oblastiach sa značka Hisense posúva vpred míľový-
mi krokmi a segment klimatizačnej techniky to len potvrdzuje.

Koncom roka bolo na európsky trh uvedené veľké tepelné čer-
padlo série S3+. Tento model je vyvinutý špeciálne pre Európu 
s ohľadom na vysoké energetické a kvalitatívne požiadavky. 
S potešením môžeme konštatovať, že sa pri porovnaniach s kon-
kurenciou radí medzi svetovú špičku. Okrem skúseností to po-
tvrdzujú aj samotné funkcie a parametre:

Tepelné čerpadlo vzduch/voda + vzduch/vzduch v jed-
nom
Klimatizácia, ohrev vody, podlahové vykurovanie a strop-
né chladenie v jednom
Súčasne vykuruje aj chladí
Výkon jedného modulu 22 kW – 61 kW
Výkon 4 modulov až 246 kW
Vykurovanie pri -25 °C

Chladenie pri 52 °C 
Príprava teplej vody do 54 °C
Hydroboxy 8 kW a 16 kW
COP až 5,52

Špeciálne technológie pre najnižšiu hlučnosť
Možnosť ovládania pomocou telefónu, počítača alebo 
centralizovaného systému na správu budov

Schopnosť prečerpávania tepla medzi miestnosťami, po-
schodiami a dokonca aj budovami

Revolučná technológia chladenia elektroniky

Pohon a ovládanie kompresora pomocou inverterovej techno-
lógie je najpresnejší a najpoužívanejší spôsob regulácie výkonu. 
Pri prevádzke však generuje veľké množstvo tepla. Najmä v prí-
pade veľkých horúčav a silných mrazov je táto technológia citli-
vá na zmeny teploty. 

VEĽKÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ S REKUPERÁCIOU – HISENSE VRF

Koncern Hisense je silná technologická značka, ktorá je svetovou špičkou v oblastiach ako sú čierna a biela technika, smart 

technológie a v neposlednom rade klimatizačné systémy. Vo svete sa okrem iného prezentujú aj sponzorovaním rôznych 

športových podujatí, ako napr. Australian Open alebo futbalové šampionáty. V tomto roku bude Hisense ofi ciálnym 

partnerom EURO 2020. V našom regióne sa stala značka známa taktiež vďaka odkúpeniu fi rmy Gorenje.

Kľúčový prvok pre rekuperáciu – Switch box
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Tu prichádza Hisense s riešením, ktorého podstatou je využitie 
samotného chladiaceho okruhu na chladenie elektroniky. Hlav-
ná výhoda tejto technológie je presné udržanie ideálnej teploty 
výkonovej elektroniky za akýchkoľvek podmienok. 

Okrem zvýšenej spoľahlivosti je obrovskou výhodou využitie 
tepla vyprodukovaného elektronikou. Odobraté teplo sa môže 
využiť napríklad na ohrev vody.

Aj vďaka tomu je možné dosahovať také vysoké číslo COP.

Možnosť riadenia maximálnej spotreby

Maximálnu spotrebu systému je možné merať a regulovať na 
diaľku s ohľadom na aktuálnu energetickú situáciu v budove.

V prípade dennej a nočnej tarify za elektrickú energiu je možné 
inteligentne regulovať spotrebu systému tak, aby sa maximál-
ne využila nočná tarifa. Pri tom je možné nabiť zásobníky teplej 
vody a následne teplo prečerpať podľa potreby pri znížených 
nákladoch.

Široké možnosti aplikácie vďaka extra dlhému trasovaniu

Výškový rozdiel medzi vonkajšou jednotkou a skupinou vnútor-
ných jednotiek môže byť 90 m a vzdialenosť až 190 m.

Do portfólia klimatizačných systémov značky Hisense patria aj 
bežné rezidenčné a komerčné klimatizácie.

Distribúciu na Slovensku a v Českej republike zabezpečuje spo-
ločnosť  POWERING s. r. o. 

HISENSE-KLIMA.SK    hisense-vrf.com
info@powering.sk                    +421 911 822 236



PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 1/2020

www.voc.sk/plynar-vodar-kurenar-klimatizacia18

Dekarbonizácia vyvolá dodatočné náklady, ktoré zaplatia 
spotrebitelia alebo daňoví poplatníci. Je potrebné ju reali-
zovať v súlade s fi lozofi ou Hodnota za peniaze, t. j. nahrádzať 
vysokoemisné zdroje energie najlacnejšími nízkoemisnými. 
Konkrétne riešenia by mali vychádzať z existujúcich podmienok 
ako aj komparatívnych výhod jednotlivých krajín, mala by preto 
existovať voľnosť pri voľbe nástrojov dekarbonizácie v súlade 
s predpokladmi jednotlivých krajín. Z toho vyplýva, že obno-

viteľné zdroje nie sú cieľom, ale jedným z možných nástrojov 

dekarbonizácie. 

Akékoľvek opatrenia by mali byť implementované na základe 
zhodnotenia ich výhodnosti podľa princípu Hodnota za pe-

niaze, a to konkrétne cez ukazovateľ:
náklady na tonu zníženia skleníkových emisií, €/t CO2,
náklady na tonu zníženia emisií tuhých znečisťujúcich 
látok (ďalej len TZL), €/t TZL a v konečnom rade,
hodnotenie ekonomickej výhodnosti metódou Total 

Cost of Ownership (TCO).

Zatiaľ čo prvé dva ukazovatele (€/t CO2 a €/t TZL) je vhodné 
použiť pri projektoch výmeny zdroja tepla za nový zdroj tepla 
s nižšími emisiami, hodnotenie ekonomickej výhodnosti metó-
dou Total Cost of Ownership (TCO) je vhodné najmä pri nových 
projektoch/budovách. 

Vykurovací systém, ktorého súčasťou je aj príprava teplej vody, 
je neoddeliteľnou súčasťou rodinného a bytového domu, pri-
čom jeho výber je potrebné a vhodné dôkladne zvážiť ešte 
pred samotnou výstavbou príslušnej budovy. Voľba systému 
ovplyvní, pozitívne, alebo negatívne, tepelnú pohodu v dome, 
samotný komfort bývania, ale aj celkové fi nančné náklady na 

inštaláciu a prevádzku vykurovacieho systému na dlhú dobu! 
Majiteľ domu (investor) by si mal sám, aspoň orientačne, overiť, 
akú hodnotu získa za vynaložené peniaze a kto bude konečný 

prijímateľ výhod pri zvolenom, či naopak nezvolenom vykuro-
vacom systéme.

1. Porovnávané systémy

Ekonomické hodnotenie akéhokoľvek systému, teda aj vykuro-
vacieho, je vhodné vykonať metódou Total Cost of Ownership 
(ďalej len TCO). Do takéhoto hodnotenia vstupujú sumy vyna-
ložených fi nančných prostriedkov, spravidla výška investičných 
nákladov (CAPEX) a prevádzkové náklady (OPEX), a to po dobu 
životnosti, resp. sledovaného obdobia. V tomto prípade sa jedná 
o obdobie 15 rokov. 

Hodnota za peniaze: Cieľom analýzy rôznych vykurovacích sys-
témov pre konkrétny prípad je zhodnotiť či peniaze investora 
(majiteľa domu) budú skutočne vynaložené najlepšie ako je 

možné pre dosiahnutie stanoveného cieľa (vykurovania a príp-
rava teplej vody).

Investičné náklady a prevádzkové náklady pre jednotlivé zdroje 
tepla sú získané dopytom u dodávateľov systémov zdrojov tepla 
a príslušenstva (kotolne). Ceny energií, sú získané z aktuálneho 
cenníka energií pre rodinný dom, alebo priamo dopytom u ob-
chodníka z energiami pre bytový dom.

2. Rodinný dom, energetická trieda A1

Modelový prípad – rodinný dom, traja členovia domácnosti. Ro-
dinný dom je postavený v energetickej triede A1, výkon zdroja 
tepla je 12 kW. Potreba tepla (vrátane teplej vody) je 8 762 kWh/
rok. Ostatná potreba elektrickej energie je 3 000 kWh/rok. 

INDIVIDUÁLNA A BYTOVÁ VÝSTAVBA
POROVNANIE EKONOMICKEJ VÝHODNOSTI ZDROJOV TEPLA 
Metóda – Hodnota za peniaze

Ing. Radovan Illith, PhD.

SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, e-mail: radovan.illith@spp-distribucia.sk

Zmena klímy je jednou z najdôležitejších výziev súčasnosti pre ľudstvo a životné prostredie. Pomôcť v riešení by mala 

Parížska dohoda, ktorej hlavným cieľom je posilniť celosvetovú reakciu na hrozbu zmeny klímy, t.j. udržať zvyšovanie 

priemernej celosvetovej teploty výrazne pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami a snažiť sa o obmedzenie 

tohto zvyšovania na 1,5 °C. Tento cieľ sa má dosiahnuť dekarbonizáciou ekonomiky.

Vykurovanie

DRUH PALIVA DREVNÉ PELETY ZEMNÝ PLYN DREVO TČ – VZDUCH/VODA
ELEKTRINA 

(AKUMULAČNÉ)

Výhrevnosť paliva 5,00 kWh/kg 10,69 kWh/m3 3,88 kWh/kg 1 1

Tepelné zariadenie Konvenčný kotol Kondenzačný kotol Konvenčný kotol TČ – vzduch/voda Elektrický kotol

Účinnosť (reálna) 90 % 97 % 70 % 300 % 99 %

Jednotková cena 
(€/jednotku)

190 €/tonu 0,0492 €/kWh 75 €/tonu 0,1297 €/kWh 0,1236 €/kWh

Teplo v palive (kWh) 9 736 9 033 12 517 2 921 8 851

Množstvo paliva 1 947 kg 845 m3 3 226 kg 2 921 kWh 8 851 kWh
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Chladenie

OPEX DREVNÉ PELETY 
(A KLIMATIZÁCIA)

ZEMNÝ PLYN 
(A KLIMATIZÁCIA)

DREVO 
(A KLIMATIZÁCIA) TČ – VZDUCH/VODA

ELEKTRINA 
(AKUMULAČNÉ) 

(A KLIMATIZÁCIA)

Výkon 5,2 kW 5,2 kW 5,2kW 5,2 kW 5,2 kW

Doba chladenia (dni) 30 30 30 30 30

Doba chladenia (hod. /deň) 8 h 8 h 8 h 8 h 8 h

Potreba chladu 1 248 kWh 1 248 kWh 1 248 kWh 1 248 kWh 1 248 kWh

COP 350 % 350 % 350 % 300 % 350 %

Množstvo EE 357 kWh 357 kWh 357 kWh 416 kWh 357 kWh

Jednotková cena 0,1486 €/kWh 0,1486 €/kWh 0,1486 €/kWh 0,1305 €/kWh 0,1271 €/kWh

Ročné náklady na elektrinu 
(chlad) 53 € 53 € 53 € 54 € 45 €

Servis 50 € 50 € 50 € 0 € 50 €

Prevádzkové náklady spolu 103 €/rok 103 €/rok 103 €/rok 54 €/rok 95 €/rok

CAPEX DREVNÉ PELETY 
(A KLIMATIZÁCIA)

ZEMNÝ PLYN 
(A KLIMATIZÁCIA)

DREVO 
(A KLIMATIZÁCIA) TČ – VZDUCH/VODA

ELEKTRINA 
(AKUMULAČNÉ) 

(A KLIMATIZÁCIA)

Zdroj chladu (vrátane 
inštalácie) 3 300 € 3 300 € 3 300 € 3 425 € 3 300 €

Prevádzkové náklady spolu 3 300 € 3 300 € 3 300 € 3 425 € 3 300 €

CASH ZA 15 ROKOV 
(CHLADENIE)

4 845 € 4 845 € 4 845 € 4 234 € 4 726 €

TCO (zima/leto) bez dotácie 25 966 € 23 660 € 21 391 € 32 232 € 31 083 €

TCO (zima/leto) s dotáciou 24 766 € 23 660 € 20 146 € 28 832 € 31 083 €

Poznámka: Break even point na cenu TČ vrátane inštalácie (komplet) je 7 700 € (bez dotácie z programu Zelená domácnostiam) v porovnaní s plynovým 
kondenzačným kotlom. Až pri takto nízkej hodnote CAPEX (7 700 € bez dotácie) by boli TCO pre vykurovanie a chladenie pomocou TČ rovnaké ako pri 
vykurovaní a chladení plynovým kondenzačným kotlom (s klimatizáciou).

OPEX (prevádzkové 
náklady) DREVNÉ PELETY ZEMNÝ PLYN DREVO TČ - VZDUCH/VODA ELEKTRINA 

(AKUMULAČNÉ)

Ročné náklady palivo 370 €/rok 444 €/rok 242 €/rok 379 €/rok 1 094 €/rok

Servis 80 €/rok 80 €/rok 80 €/rok 130 €/rok 50 €/rok

Dovoz paliva 100 €/rok 100 €/rok

Prevádzkové náklady 

spolu
550 €/rok 524 €/rok 422 €/rok 509 €/rok 1 144 €/rok

CAPEX (investičné 
náklady)

DREVNÉ PELETY ZEMNÝ PLYN DREVO TČ - VZDUCH/VODA
ELEKTRINA 

(AKUMULAČNÉ)

Dotácia „Zelená 
domácnostiam“ nie - nie nie -

Projekt 200 € 200 € 200 € 200 € 200 €

Zdroj 3 700 € 1 600 € 1 000 € 10 202 € 800 €

Inštalačný materiál 572 € 572 € 572 € 3 014 € 572 €

Zásobník na TÚV 
(200l) 450 € - 450 € - 450 €

Uvedenie do 
prevádzky 170 € 170 € 170 € 170 € 170 €

Plynová prípojka - 1 300 € - - -

Elektrická prípojka 780 € 780 € 780 € 780 € 1 010 €

Komín (ak treba) 1 000 € 300 € 1 000 € - -

Podlahové 
vykurovanie 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €

Suma pred 
dotáciou „Zelená 
domácnostiam“

12 872 € 10 922 € 10 172 € 20 366 € 9 202 €

SPOLU 12 872 € 10 922 € 10 172 € 20 366 € 9 202 €

CASH ZA 15 ROKOV 
BEZ DOTÁCIE 21 121 € 18 786 € 16 501 € 27 998 € 26 358 €

CASH ZA 15 ROKOV 
S DOTÁCIOU 19 921 € 18 786 € 15 301 € 24 598 € 26 358 €
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3. Bytový dom, energetická trieda A1

Reálny projekt bytového domu v štádiu výstavby. Dom sa sta-
via v oblasti mimo rozvodov centrálneho zdroja tepla (v oblas-
ti sa CZT nenachádza), investor preto musel zvoliť iný vhodný 
zdroj tepla pre daný bytový dom. V dome sa nachádza 56 veľ-
koplošných bytov (3- a 4-izbových), teplá voda je pripravovaná 
pre 168 obyvateľov, potreba tepla celkom, vrátane teplej vody 

je 360 000 kWh/rok. Domová kotolňa sa bude nachádzať priamo 
v dome, kotolni, ktorá je súčasťou projektu. Celkový výkon zdro-
ja tepla je 150 kW.

Poznámka: 

WACC = 2 % (vážený priemer nákladov na kapitál)
Medziročný rast cien = 3 %

4. Záver 

Metódou TCO bol hodnotený modelový rodinný a reálny by-
tový dom toho času vo výstavbe. Zdroje tepla boli navrhnuté 
tak, aby ich bolo možné aj reálne implementovať (do rodinné-
ho domu sa nenavrhovalo plynové tepelné čerpadlo, z dôvodu 
neexistencie tak malého výkonu. Do bytového domu sa nena-
vrhoval zdroj tepla na napr. tuhé palivo, a to najmä z priestoro-
vých, prevádzkových a environmentálnych dôvodov). 

Z pohľadu hodnoty za peniaze – dosiahnutie toho istého cieľa 
za čo najnižšie celkové náklady sa javí zemný plyn ako vhodný 

zdroj tepla v nízkoenergetických budovách, splňajúci triedu 
A1. Je to najmä z dôvodu výhodného pomeru ceny kondenzač-
ného kotla (vrátane inštalácie), vysokej účinnosti, nízkych pre-
vádzkových nákladov, jednoduchosti, skutočného komfortu 
a dostupnosti, nehovoriac o pozitívnom dopade na ekológiu. 
V prospech zemného plynu hovorí aj pomer nákladov na ener-
gie. Cena zemného plynu je približne 2,5 až 3-krát nižšia než 

cena elektrickej energie. Aj z tohto dôvodu, sa kúpa tepelné-

ho čerpadla objektívne v niektorých prípadoch (v porovnaní 

s kondenzačným kotlom na zemný plyn) ekonomicky neo-

platí.

DRUH ZDROJA (PALIVA) ZEMNÝ PLYN ZEMNÝ PLYN ELEKTRICKÁ ENERGIA ZEMNÝ PLYN

Výhrevnosť 10,69 10,69 1 10,69

Tepelné zariadenie Plynový kondenzačný 
kotol Plynové tepelné čerpadlo Elektrické tepelné 

čerpadlo PKK a solárny panel

Účinnosť (COP) 93 145 280 93

Jednotková cena 0,0465 €/kWh 0,0472 €/kWh 0,1374 €/kWh 0,0465 €/kWh

Množstvo paliva 387 097 kWh 248 276 kWh 128 571 kWh 368 524 kWh

OPEX KONDENZAČNÝ KOTOL PLYNOVÉ TEPELNÉ 
ČERPADLO

ELEKTRICKÉ TEPELNÉ 
ČERPADLO PKK A SOLÁRNY PANEL

Ročné náklady na energie (v prvom 
roku)

17 997 € 11 713 € 17 666 € 17 134 €

Servis (plyn, elektro, tlakové 
nádoby, solár, komín) – bez DPH

1 100 € 2 270 € 1 200 € 1 300 €

Mzdové náklady (1 osoba, dohoda) 3 600 € 3 600 € 3 600 € 3 600 €

CAPEX KONDENZAČNÝ KOTOL PLYNOVÉ TEPELNÉ 
ČERPADLO

ELEKTRICKÉ TEPELNÉ 
ČERPADLO PKK A SOLÁRNY PANEL

CAPEX (bez dotácie Zelená 
domácnostiam), technológie, 

zásobník TV, príslušenstvo, 
inštalácia, prípojka) – bez DPH

44 750 € 158 725 € 160 854 € 61 512 €

CAPEX (s dotáciou Zelená 
domácnostiam) – bez DPH 44 750 € 158 725 € 160 854 € 51 858 €

CASH ZA 15 ROKOV PREVÁDZKY

CASH out (bez dotácie) – len 
výdavky (diskontované) - 402 446 € -435 820 € -514 897 € -408 751 €

CASH out (s dotáciou) – len výdavky 
(diskontované) - 402 446 € -435 820 € -514 897 € -399 097 €
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V pražských Letňanoch budeme vystavovať širokú škálu našich 
vysoko kvalitných a výborne hodnotených produktov a pred-
stavíme sa tak odbornej verejnosti aj koncovým zákazníkom 
s 2 stánkami v dvoch halách. Jeden stánok bude určený pre 
produkty vykurovania a vetrania a druhý pre vzduchotechnické 
zariadenia.

Ani na tomto ročníku nebudú chýbať naše už tradične vystavo-
vané produkty ako sú napríklad: plynové kondenzačné kotly FGB 
a CGB-2, vetrací systém s rekuperáciou vzduchu CWL-F a CWL-T 
Excellent aj s rozvodmi, decentrálna vetracia jednotka CWL-D-70, 
splitové tepelné čerpadlo BWL-1(S), zásobníky a ohrievače vody, 
regulácie a smart technológie. Okrem spomínaných produktov 
tento rok predstavíme aj 4 veľmi zaujímavé novinky, ktoré budú 
zaručene hitom na najbližšie roky. Rozmýšľate, aké produkty to 

budú? Tak neváhajte a príďte sa na nás pozrieť! Radi vám všet-
ky naše novinky osobne predvedieme a popíšeme.

Na AQUATHERME v Prahe nebude chýbať ani systém 

 Gabotherm®, ktorý predstavuje najvyšší štandard v oblasti níz-
koteplotného sálavého vykurovania a chladenia – podlahového, 
stenového a stropného vykurovania a chladenia.

Pri Gabotherme® hovoríme vždy o komplexnom ucelenom sys-
téme, pretože nedodávame len komponenty, ale poskytujeme 
rozsiahle predpredajné služby a odborné poradenstvo, ktoré 
obvykle končí realizačným projektom. Celý systém sami navrhu-
jeme a optimalizujeme tak, aby ste ho vy mohli  už len priamo 
namontovať.

Značka Gabotherm® kladie vysoký dôraz na kvalitu použitých 
komponentov. Ako jediní používame v Českej republike aj na 

Slovensku rúrky z POLYBUTÉNU – čo je odolný a mimoriadne 
pružný materiál, ktorý bol špeciálne navrhnutý pre plošné vy-
kurovanie a rozvody vody. Polybuténové rúrky sú také ohybné, 
že je možné s nimi pracovať aj pri nízkych teplotách a sú o 25 % 

ľahšie ako iné rúrky bežne používané pri podlahovom/stenovom 
vykurovaní. Ďalšie výhody môžete získať so systémovou doskou 
Gabotherm®, ktorá má výstupky pre ľahšie a rovnomernejšie 
uchytenie rúrky a zároveň vďaka nim znižuje spotrebu potero-
vých hmôt až o 10 %. Celý systém je možné rýchlo a jednodu-
cho namontovať vďaka rozdeľovačom s násuvnými spojmi, pri 
ktorých nie je potrebné použitie náradia. Žiadne náradie nie je 
potrebné ani pri montáži systémovej dosky, odnímateľnej fólie 
alebo polybuténovej rúrky.

Značky WOLF aj Gabotherm® sa výrazne podieľajú na vytváraní 
príjemného vnútorného prostredia. Aj napriek tomu, že každý 
z nás si pod optimálnym vnútorným prostredím predstaví nie-
čo iné, existujú objektívne a merateľné parametre, ktoré toto 
optimálne prostredie charakterizujú. Tými sú teplota a vlhkosť 
vzduchu a percentuálny pomer pravidelnej výmeny vzduchu 
v interiéri za 1 hodinu. Na základe nich a ich aktuálnych hodnôt 
sa odvíja náš celkový pocit z daného priestoru či budovy.

V interiéri, či už v rodinnom dome, v administratívnej budove, 
hoteli alebo v nákupnom centre, by malo byť príjemne tep-

WOLF A GABOTHERM® NA AQUATHERME PRAHA 2020

V termíne od 3. do 6. marca 2020 bude WOLF súčasťou 23. medzinárodného odborného veľtrhu vykurovacej, ventilačnej, 

klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky – AQUATHERM PRAHA 2020.
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POZVÁNKA

www.slovensko.wolf.eu

Pozývame Vás do našej expozície 
na výstave AQUATHERM 2020 v Prahe
v termíne 3. 3. - 6. 3. 2020.

Hala 3, stánok č. 318 (divízia TEPLO).
Hala 2, stánok č. 223 (divízia VZT).

Tešíme sa na Vašu návštevu.

AQ-praha-2020-inz-173x133-SK.indd   2 20.01.20   15:42

lo s ideálnou teplotou vzduchu okolo 22 °C, optimálne vlh-

ko s ideálnou vlhkosťou 50 % a vzduch by sa mal vymieňať 

v množstve 25 m3 za hodinu. Pri týchto hodnotách nevznikajú 
plesne, nevíri sa prach, všetky zápachy sú pravidelne vetrané 
a pravidelná výmena vzduchu zabráni kumulácii CO2. Pri teplote 
22 °C navyše nedochádza k prehriatiu ľudského organizmu, čím 
sa posilňuje imunita jednotlivcov.

Komfortné a zdravé vnútorné prostredie je čoraz dôležitejším 
kritériom pri rozhodovaní ohľadom výberu vhodného systému 
vykurovania a vetrania pre jednotlivé objekty. Do popredia sa 
dostáva udržateľnosť, ochrana životného prostredia a zníženie 

emisií CO2. Systémy veľkoplošného sálavého vykurovania sú 
vhodné najmä v spojení s plynovými kondenzačnými kotlami 
aj tepelnými čerpadlami alebo v kombinácii so solárnou ener-
giou.

Wolf je komplexný dodávateľ vykurovacej a vetracej techniky 
a vzduchotechniky. Neposkytujeme len produkty, ale pripra-
vujeme zaujímavé komplexné riešenia pre tieto oblasti a na-
vrhujeme riešenia na mieru pre jednotlivých zákazníkov 
kombináciou produktov WOLF tak, aby bol ich výkon opti-
malizovaný a zákazníkovi prinášali maximálny komfort. Kom-
pletné informácie o našich produktoch a službách nájdete na 
www.slovensko.wolf.eu a sledovať nás môžete aj na sociálnych 
sieťach. 

WOLF je expert na vnútorné prostredie.

Kontakt:
WOLF Slovenská republika s. r. o.
Galvaniho 7
821 07 Bratislava 

www.slovensko.wolf.eu
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Inteligentný termostat RDS110.R vyzerá podobne ako jeho 
predchodcovia, RDS110 a RDS120, i keď existuje aj niekoľko vý-
razných rozdielov. Medzi hlavné určite patria: geotermické oplo-
tenie a schopnosť komunikovať po BACnete.

Inteligentný prijímač RCR114.1 môže fungovať ako bezdrôtové 
relé na ovládanie vykurovacích systémov ako sú kotly, podla-
hové a elektrické vykurovanie. Alternatívne sa môže použiť ako 
opakovač na rozšírenie dosahu bezdrôtovej komunikácie.

Tretí produkt, inteligentný pohon ven-
tila SSA911.01TH slúži na ovládanie ra-
diátorových ventilov.

Aktualizovaná mobilná aplikácia Sie-
mens Smart Thermostat RDS pre smart-
fóny je už k dispozícii. Kľúčovou funkci-
ou, ktorá bola pridaná, je úplne nové 
geo-oplotenie, špeciálne pre RDS110.
R: nastavením virtuálneho plotu okolo 
domu („geofence“), kde je umiestnený 
termostat, môže užívateľ povoliť lokál-
ne vykurovanie. Keď užívateľ vstúpi do 
geoplotu, režim prevádzky na termos-
tate sa zmení na režim „komfort“. Len 

čo používateľ opustí oplotenie, zmení sa režim na „neobsadené“. 
Táto funkcia umožňuje skutočne prispôsobiť úroveň pohodlia 
potrebám používateľa, pretože termostat priamo reaguje na 
skutočné pohyby používateľa.

Ďalšie informácie o produktoch nájdete na stránke 
www.siemens.sk/technologie-budov

Ing. Eduard ŽLNAY 
Siemens s. r. o.

NOVÝ INTELIGENTNÝ PRIESTOROVÝ TERMOSTAT RDS110.R 
OD SPOLOČNOSTI SIEMENS
Spoločnosť Siemens Smart Infrastructure priniesla v závere minulého roka na trh prvé produkty nového radu 

bezdrôtových inteligentných termostatov. Jedná sa o bezdrôtový inteligentný termostat RDS110.R a inteligentný 

prijímač RCR114.1. Spoločne tvoria možné riešenia prinášajúce pohodu a komfort do rodinných domov, bytov a menších 

komerčných budov. Výhodou bezdrôtového riešenia je jednoduchá inštalácia, najmä pri modernizácii starších budov, 

pretože nie sú potrebné žiadne komunikačné káble. Použitý protokol bezdrôtovej komunikácie Thread je známy svojou 

spoľahlivosťou, bezpečnosťou a schopnosťou podporovať nízkoenergetické zariadenia.

Virtuálny plot  



23. Mezinárodní veletrh technického zařízení, techniky prostředí
a technologií pro energeticky efektivní budovy

3. – 6. 3. 2020
PVA EXPO PRAHA

Developed by:

Pořadatel veletrhu:

www.aquatherm-praha.com
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Kombi-TRV je tlakovo nezávislý radiátorový ventil. Je kombi-
náciou prednastaviteľného radiátorového ventilu a regulátora 
diferenčného tlaku v jednom produkte. Táto kombinácia za-
bezpečuje optimálnu reguláciu teploty v miestnosti a zároveň 
automatické dynamické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Pri 
návrhu ventilu Kombi-TRV nie je potrebný zložitý výpočet tlako-
vých strát. Stačí výpočet tepelných strát jednotlivých miestností, 
z ktorého sa určia výkony vykurovacích telies a potrebné prie-
toky, ktoré sa potom nastavia na ventile. Regulátor diferenčné-
ho tlaku, ktorý je súčasťou ventilovej vložky udržuje nastavený 
prietok nezávisle od zmeny tlakových pomerov v sústave. Regu-
lačné armatúry na stúpacích potrubiach potom nie sú potrebné 
do určitej veľkosti sústavy. Vyregulovanie sa realizuje len na ra-
diátorových ventiloch. Návrh aj realizácia sa skrátia. Podmienkou 
správneho fungovania Kombi-TRV je minimálny diferenčný tlak 
10 kPa. 

Dĺžka ventilu je štandardná, preto pri rekonštrukcii ľahko nahra-
dí staré radiátorové ventily. Hrúbka tela ventilu je väčšia ako pri 
štandardných ventiloch. Týmto sa Kombi-TRV odlišuje od tlako-
vo nezávislých ventilov od iných výrobcov. Väčšia šírka ventilu 
je zámerná, dosiahla sa tým zvýšená odolnosť voči nečistotám 
a väčšia membrána regulátora diferenčného tlaku, ktorá umož-
ňuje väčšiu regulačnú silu. Šírka ventilu nepôsobí rušivo a po 
nasadení termostatickej hlavice nie je poznateľná. Kombi-TRV 
je vďaka svojej konštrukcii najodolnejším tlakovo nezávislým ra-
diátorovým ventilom na trhu.

Ako tento ventil pracuje? Kombi-TRV je riadený termostatickou 
hlavicou. Snímací element v hlavici termostatu sa rozpína pri 
zvýšení teploty vzduchu v miestnosti, načo začne tlačiť na hria-
deľ ventilu, a tým ho zatvára. Naopak keď teplota klesá, senzor 
sa zmenšuje a ventil sa otvára. Kombi-TRV sa otvára proporčne 
k teplote senzora. Do radiátora sa vpustí iba množstvo vody po-
trebné na udržanie izbovej teploty nastavenej na radiátorovej 
hlavici. Kombi-TRV má zabudovaný obmedzovač toku umožňu-
júci jednoduché nastavenie maximálneho navrhnutého prieto-
ku cez radiátor podľa požiadaviek systému. Defi novaný prietok 
sa nastavuje na požadovanú hodnotu točením modrého nasta-
vovacieho krytu s číselníkom pomocou nastavovacieho kľúča.

Vďaka zabudovanému regulátoru diferenčného tlaku sa udržia-
va diferenčný tlak na ventile na konštantnej úrovni, a tým sa udr-
žiava prietok ventilom konštantný.

Technické údaje:

veľkosť DN10, DN15, DN20
vyhotovenie priame, rohové, axiálne, uhlové, set pre reb-
ríkové telesá
Max. prevádzkový tlak 10 bar 
Max. diferenčný tlak 0,6 bar
Min. diferenčný tlak 0,1 bar
Rozsah nastavenia prietoku 10...160 l/h  

Vyhotovenia Kombi-TRV:

JEDNODUCHÝ RECEPT NA VYREGULOVANIE SYSTÉMU 
VYKUROVANIA

Správne vyregulovanie vykurovacej sústavy tak, aby sa vykurovacia voda dostala do každého vykurovacieho telesa 

býva najmä pri starších budovách pomerne zložitou úlohou. Predpokladom úspešného výsledku je najskôr dôkladné 

zmapovanie pôvodného systému počnúc spodnými rozvodmi v suteréne, stúpacími rozvodmi a koncovými ventilmi na 

vykurovacích telesách. Potom dôsledná projektová práca pri návrhu regulačných armatúr a v neposlednom rade správna 

montáž a prednastavenie všetkých regulačných ventilov podľa projektu. Pri novostavbách, kde začína projektant vlastným 

návrhom sústavy, inštalatér skladá celý systém, všetky rozvody sú známe, sa úspešný výsledok spravidla dosiahne. 

Omnoho zložitejšie je to v starých budovách, kde pôvodná dokumentácia často nie je k dispozícii, nie je možné zmapovať 

celú sústavu. Niekedy v suteréne nie je ani dostatočný priestor na montáž regulačných ventilov na stúpačkách. V týchto 

prípadoch je miesto pre návrh tlakovo nezávislých radiátorových ventilov, ktoré značne uľahčia návrh aj realizáciu 

vyregulovania.

Prednastavovacie kolečko:
Stupnica 1 – 8 umožňuje 
nastaviť navrhovaný 
prietok v rozsahu 10 – 160 
l/hod. Nastavenie sa urobí 
pomocou štandardného 
kľúča veľkosti 7.

Kompatibilita:
Závit M30x1.5 
zaisťuje kompatibilitu 
s termostatickými 
hlavicami a pohonmi 
pre ventily so zdvihom 
0,8 a veľkosti uzavretia 
11,8 mm

Regulátor diferenčného tlaku:
Pri zmene vstupného tlaku  sa 
regulátor privrie alebo viac 
otvorí tak aby bol tlak na 
ventile konštantný. Potom 
ostáva konštantný aj prietok, 
ktorý je nezávislý na kolísaní 
tlaku v systéme. Vďaka tomu sa 
zabráni vzniku nedostatočných 
alebo nadmerných prietokov 
radiátormi.

Kuželka ventilu:
Defi nuje maximálny nastavený 
prietok a tiež reguluje prietok 
ventilom na základe teploty 
v miestnosti, keď je zdvih 
kuželky riadený termostatickou 
hlavicou alebo pohonom. 

Prierez ventilom Kombi-TRV
Rohový ventil Kombi-TRV
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Cenové porovnanie systému vyregulovania so štandardnými 
radiátorovými ventilmi a s tlakovo nezávislými ventilmi je na na-
sledujúcom príklade prístavby administratívnej budovy s tromi 

podlažiami, siedmymi stúpačkami a šesťdesiatimi dvomi radiá-
tormi. 

V prvej kalkulácii sú štandardné TRV spolu s radiátorovými šró-
beniami a termostatickými hlavicami. Na stúpačkách sú regu-
lačné ventily a guľové ventily. Na vstupe do budovy je regulátor 
diferenčného tlaku s partnerským ventilom.

V druhej kalkulácii sú tlakovo nezávislé Kombi-TRV bez regulač-
ných ventilov na stúpačkách a bez regulátora diferenčného tla-
ku. Uvedené ceny sú cenníkové bez DPH.

Tab č. 1  Počet radiátorov na stupačkách a podlažiach.

Stupačka č. 1 2 3 4 5 6 7 Spolu

1. NP 5 0 5 5 0 3 1 19

2. NP 6 4 5 6 2 1 6 30

3. NP 1 2 2 2 4 2 0 13

Spolu 12 6 12 13 6 6 7 62

Tab č. 2  Cenová kalkulácia systému so štandardnými TRV.

CENA (€) POČET SPOLU (€)

TRV typ VS, DN15 11,00 62 682

Radiátorové Šróbenie, DN15 7,80 62 484

Termostatická hlavica Thera4 8,60 62 533

Kombi-2-plus, DN15 26,00 4 104

Kombi-2-plus, DN20 28,00 3 84

Guľový ventil, DN15 7,60 4 31

Guľový ventil, DN20 7,90 3 24

RDT Kombi Auto, DN32 187,00 1 187

Kombi-2-plus, DN32 56,50 1 57

Spolu 2186

Tab č. 3  Cenová kalkulácia systému s Kombi-TRV.

CENA  (€) POČET SPOLU (€)

Kombi-TRV, DN15 19,50 62 1209

Radiátorové Šróbenie, DN15 7,80 62 484

Termostatická hlavica Thera4 8,60 62 533

Guľový ventil, DN15 7,60 7 53

Guľový ventil, DN20 7,90 7 55

Guľový ventil, DN32 21,00 1 21

Kombi-2-plus, DN32 56,50 1 57

Spolu 2416

Cena systému s Kombi-TRV je o 10 % drahšia, ale montáž bude 
lacnejšia, pretože sa nebudú montovať a nastavovať regulačné 
ventily na stúpačkách a RDT na vstupe. Potom cenový rozdiel 
bude ešte menší. Pri výhodách, ktoré Kombi-TRV prináša sa stá-
va vhodnou alternatívou pri určitých projektoch hydraulického 
vyregulovania.

Igor Belovič
Resideo s. r. o.

Mlynské nivy 71, Bratislava
e-mail: Igor.belovic@resideo.com, tel.: +421 918 582 655

https://homecomfort.resideo.com/

Priamy ventil Kombi-TRV

Uhlový ventil Kombi-TRV

Axiálny ventil Kombi-TRV

Set pre rebríkové telesá
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Pozrime sa bližšie, čo všetko sa musí do technickej miestnosti 
zmestiť:

Technológia Plocha m2

Splyňovací kotol 4

Peletový kotol bežný 6

Elektrický kotol 1

Plynový kotol 1

Zásobník pre solárny systém 1

Tepelné čerpadlo 4

Vetracia jednotka 1

Centrálny vysávač 1

Rozdeľovač podlahového vykurovania 1

Vnútorné dvere +1

Je tu riešenie od DEFRO pre malé kotolne. Peletový kotol, kto-

rý zaberie iba 1 m2. Jeden z najpopulárnejších peletových kot-

lov pre nízkoenergetické budovy DEFRO BIO SLIM. 

Kúrenie peletami je ideálna voľba pre ľudí, ktorí nedisponujú 
plynovou prípojkou a majú malú kotolňu. Kotol zaberá 1 m2 
plochy a zásobník paliva sa nachádza v hornej časti kotla, čo 
minimalizuje veľkosť kotla. BIO SLIM sa veľmi ľahko používa 
a udržuje. Nízke prevádzkové náklady a vysoká tepelná účinnosť 
dosahujúca 90 % je dosiahnutá vďaka zvýšenej rekuperácii tepla 
zo spalín – to sú najdôležitejšie výhody. Odťahový ventilátor eli-
minuje problém s ťahom komína systému, ktorý dokonale sta-
bilizuje chod kotla. Regulátor DEFRO BIO SLIM APC 3 ADAPTIVE 
CONTROL obsahuje až 6 obehových čerpadiel (ústredné kúrenie, 
teplú vodu pre domácnosť, cirkulačné a podlahové čerpadlá). 
Kontrola kotla cez internet je v štandarde. Kotol je prispôso-
bený pre inštaláciu v pripojenom uzavretom systéme, za pred-
pokladu, že inštalácia je v súlade s príručkou kotla. Regulátor 
 ADAPTIVE CONTROL reguluje činnosť kotla na základe prietoku 
spalín v komínovej časti. Kotol obsahuje keramické katalyzátory 
stabilizujúce proces spaľovania. Zapáleniu paliva pomáha sys-
tém Twin Spark, ktorý v každom procese vznietenia paliva strie-
da dva zapaľovače. 

Variant do menšej kotolne

Ako druhý variant do menšej kotolne je kotol EKO SLIM. Kotol 
konštrukčne podobný kotlu BIO SLIM, ale s menším vybavením 
čo sa týka technického vybavenia kotla. EKO SLIM je určený pre 
jednoduché inštalácie s 1 miešaným okruhom, ohrevom TUV 
a dodatočne ovláda ešte 2 čerpadlá. Odťahový ventilátor nie je 
súčasťou kotla, ale v prípade, že je dodržaný komínový ťah, nie 
je potrebný. U oboch kotlov funguje horák automaticky a palivo 
zapaľuje na základe snímačov alebo požiadaviek termostatov.

Kotly sa vyrábajú s výkonom 10, 15, 20, 25, 30 kW.

Obidve zariadenia sú zaregistrované v projek-
te Zelená domácnostiam a je možné na nich 
vybaviť dotáciu pre domácnosť prostredníc-
tvom na to vyhradených zhotoviteľov.

JEDEN Z NAJPOPULÁRNEJŠÍCH PELETOVÝCH KOTLOV 
MALÝCH KOTOLNÍ

Ročne majú architekti v rukách množstvo pôdorysov novostavieb aj domov 

v rekonštrukcii. Cena za m2 v novostavbe hrá svoju hlavnú úlohu, ale niekedy sú 

rozmery technickej miestnosti na zaplakanie. 

MIRAD s. r. o.
PREŠOV
Bardejovská 23

Obchodný zástupca/servisný 
technik pre DEFRO:
František Mariňák
mob.: +421 907 807 188
frantisek.marinak@mirad.sk
servis.defro@mirad.sk
www.mirad.sk

POPRAD
Hraničná 5300
www.mirad.sk
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podľa normy
EN 303-5:2012

DEFRO BIO SLIM

Už žiadne problémy s výberom kotla na pelety pre 
malú kotolňu. Presvedčte sa sami:
• Veľkosť plochy, ktorú potrebujete pre kotol je iba 

1m2.
• Zásobník paliva je umiestnený nad výmenníkom 

tepla, čím sa minimalizuje veľkosť kotla.
• Nízke prevádzkové náklady.
• Efektívny a vysokovýkonný peletkový horák je vy-

robený z najkvalitnejších materiálov s možnosťou 
automatického čistenia.

• Jednoduchá obsluha a čistenie kotla. Prístup na 
vyčistenie kotla je cez veľké predné dvierka.

• Odťahový ventilátor eliminuje problém s komíno-
vým ťahom a stabilizuje proces spaľovania.

5-ročná záruka na tesnosť výmenníka tepla, 
2 roky pre zostávajúce prvky a plynulú 
prevádzku kotla

Výmenník tepla vyrobený z certifikovanej 
vysokokvalitnej kotlovej ocele

Vysoká tepelná účinnosť až do 90 % vďaka 
zvýšenému využitiu tepla zo spaľovacích 
plynov

Ovládač APC 3 ADAPTIVE CONTROL obsluhu-
júci 6 čerpadiel 

Zosilnená konštrukcia. Kotol štandardne 
prispôsobený k montáži v uzatvorenom sys-
téme pod podmienkou montáže zabezpečo-
vacích zariadení v súlade s DTR kotla.

Horák paletový s funkciou automatického 
čistenia v štandardnej výbave.

Ovládanie ADAPTIVE CONTROL – regulácia 
práce kotla založená na prietoku vzduchu 
cez výmenník.

Keramické katalyzátory stabilizujúce 
spaľovací proces

Automatický systém zapaľovania paliva

Odvzdušňovací ventilátor eliminujúci problém 
s komínovým ťahom a stabilizujúci prácu 
kotla

Twin Spark system – paletový horák štan-
dardne vybavený dvoma špirálami – možnosť 
dostupná pre všetky výkony

Snímač rezervy paliva v nádobe zastavuje 
prácu kotla pri minimálnej hladine paliva. Po 
opätovnom naplnení zásobníka nie je nutné 
opakovať procedúru rozpaľovania, kotol pre-
chádza do práce automaticky.

ZÁ
R

U
K

A

ROKOV

O C E Ľ

APC 3

Kotol spĺňa požiadavky 5 triedy podľa PN-EN 303-5;2012 pre všetky výkony.
Palivo: pelety o priemere 6 - 8 mm.
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Stalo se již tradicí, že druhá polovina ledna je spojená s termínem 
konání mezinárodní výstavy Infotherma. Dříve ve Frýdlantu nad 
Ostravicí a v posledních letech na ostravském Výstavišti Černá lou-
ka se tak každoročně na Infothermě setkávají přední výrobci, pro-
dejci, montážní i servisní fi rmy a odborná veřejnost s cílem před-
stavit návštěvníkům výstavy novinky a směry, kterými se ubírá 
moderní vytápění a stavby spojené s ekonomickým bydlením.

Výstava Infotherma se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, Státního fondu životního prostředí ČR, Hos-
podářské komory ČR a Hejtmana Moravskoslezského kraje.

Infotherma 2020 byla zcela obsazena a prezentovalo se zde 354 
domácích i zahraničních fi rem a institucí. Výstavu navštívilo 25.600 
návštěvníků. Svědčí to o tom, že vytápění a úspory energií jsou 
aktuálními tématy nejen pro majitele a uživatele rodinných domů, 
ale pro většinu domácností. 

Na výstavě byla ke shlédnutí zajímavá panelová prezentace o záso-
bách fosilních paliv u nás i ve světě a o možnostech, čím v budouc-
nu budeme tyto paliva nahrazovat.

Děkujeme tradičním i novým vystavovatelům a věříme, že výsta-
va byla opět setkáním všech, kteří se zajímají o vytápění a úspory 
energií.

Na tuto vstupní expozici navazovalo představení TOP VÝROB-
KŮ INFOTHERMY 2020. Zde byly představeny nejúspěšněj-
ší exponáty z internetové hlasovací soutěže, která probíhala 
před výstavou na internetovém portálu TZB-info.

Výsledky soutěže TOP VÝROBKY INFOTHERMY 2020:
1. místo – exponát fi rmy Družstevní závody Dražice – stro-
jírna s.r.o., LUCIE 200 split VNITŘNÍ SYSTÉMOVÁ JEDNOT-

KA PRO NIBE SPLIT

2. místo – exponát fi rmy Bosch Termotechnika 
s.r.o., Inteligentní regulace Bosch CT200 s aplikací 

EasyControl

3. místo – exponát fi rmy Ariston Thermo CZ, s.r.o., Plochý 

elektrický ohřívač vody Velis Evo Dry.
(Zdroj: Infopress.cz)

Nedalo nám, aby sme sa odbornej výstavy Infotherma nezúčastnili 
aj osobne a nepresvedčili sa o návštevnosti, vystavovateľoch a pro-
duktoch, ktoré boli na výstave prezentované. Sme radi, že sme sa 
výstavy zúčastnili osobne a mohli sme sa na vlastné oči presvedčiť 

o vysoko profesionálnej odbornej úrovni výstavy. Ďakujeme všet-
kým vystavovateľom, ktorí nám venovali svoj čas a predstavili nám 
svoje novinky. Niektorí sa rozhodli prispieť do našej reportáže svo-
jimi príspevkami, ktoré uverejňujeme v nasledujúcich riadkoch.

APATOR METRA s.r.o.

Na výstavě Infotherma 2020 jsme z našeho portfolia výrobků pre-
zentovali zejména sortiment teploměrů a termostatů. Dále také 
moderní elektronické indikátory topných nákladů a vodoměry 
s rádiovým odečtem. Návštěvníci veletrhu měli možnost zakou-
pit si za nižší ceny některé z našich teploměrů, které jsou určené 
pro domácí použití. Jednoznačně největší zájem byl o nákup tep-
loměru spalin TRS, který pomáhá majitelům kamen na pevná pali-
va topit efektivně a snížit tak náklady na palivo a také snížit nákla-
dy na údržbu spalinových cest.

Jaroslav Cankař a syn ATMOS

Na výstavě InfoTHERMA Ostrava 2020 představila fi rma ATMOS 
celý sortiment zplynovacích kotlů na dřevo či uhlí a také plně auto-

INFOTHERMA 2020
27. ročník mezinárodní výstavy o vytápění, úsporách energií a využívání obnovitelných 
zdrojů • 354 domácích i zahraničních fi rem a institucí, 25 600 návštěvníků

Ve dnech 20. až 23. ledna 2020, denně od 9.00 do 18.00 h se na Výstavišti Černá 

louka v Ostravě konalo již 27. pokračování Infothermy, tradičně věnované vytápění, 

úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních 

objektech. V České republice se jedná o největší takto specializovanou výstavu, kde 

jsou zastoupeny domácí, evropské a světové značky výrobků a produktů, které jsou 

potřebné k tepelné pohodě našich domovů. Nomenklatura výstavy se od prvního 

ročníku nemění, doplňuje se však o nové technologie a systémy.
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matické kotle na pelety. K vidění byly také novinky v podobě kotlů 
malých výkonů jak na dřevo, uhlí tak i na pelety. Další představe-
nou novinkou byla nová elektronická ekvitermní regulace s doty-
kovým displejem ACD 03/04 a její příslušenství. Firma  ATMOS osla-
vuje v tomto roce již 85. výročí od založení fi rmy v roce 1935.

Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.

Na 27. ročníku Infothermy představily DZD svůj nejnovější produkt 
pod jménem Lucie 200 Split. Jde o vnitřní systémovou jednotku 
pro tepelná čerpadla NIBE. S radostí jsme převzali vítěznou cenu 
v soutěži TOP VÝROBEK z rukou pořadatelů.

KVS EKODIVIZE a.s. 

na našem stánku jsme prezentovali stávající výrobní program spo-
ráků a kamen, například modely: 9112, 9100, 9103, 9170, 9180, 
9101, 9114. Taky tam byli novinky minulého a letošního roku: kam-
na typ 9190 a varný spotřebič s výměníkem typ 9106.

MEIBES s.r.o.

Naše fi rma se i letos zúčastnila 27. ročníku odborného veletrhu 
Infotherma 2020, zaměřeného na novinky ve vytápění, úsporách 
energií a obnovitelných zdrojů. Zde jsme jako horkou novinku 
v našem sortimentu představili výrobek Flamco XStream se kte-
rým jsme se úspěšně účastnili soutěže o „Top výrobek  Infothermy 
2020“. O výrobek byl veliký zájem ze strany odborné i laické veřej-
nosti. Více o výrobku se dozvíte na našich webových stránkách 
www.fl amcogroup.com/cz.

Multi-VAC spol. s r.o.

Multi-VAC se zúčastnil jako tradičně v Ostravě výstavy  InfoTHERMA. 
Byly zde odborné i laické veřejnosti prezentovány novinky v oblasti 
rezidenčního větrání. A to jak centralizované, tak decentralizované 
větrací jednotky. DAPHNE, která je určena pro rezidenční segment 
a nově s možností ovládání přes mobilní aplikace AirGENIO App. 
Upgrade velice úspěšné rekuperační jednotky VENUS s regulací 
AirGENIO. Velkou pozornost návštěvníci věnovali decentralizova-
ným rekuperačním jednotkám, které jsou určeny pro větrání jedné 
místnosti. Jako TOP produkt v tomto segmentu byla u návštěvníků 
zvolena jednotka SmartFAN.



PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 1/2020

www.voc.sk/plynar-vodar-kurenar-klimatizacia32

Testo, s.r.o.

V naší expozici na 27. ročníku mezinárodní výstavy INFOTHERMA 
2020, jsme představili především cenově atraktivní sady analyzá-
torů spalin testo 300 pro efektivní kontrolu otopných soustav. Náv-
štěvníci si dále mohli vyzkoušet termokamery testo 868 a testo 872, 
které byly představeny v akční nabídce se slevou 20 %. Pro intuitivní 
měření klimatických veličin zde byl prezentován přístroj testo 400, 
který kombinuje mnohostrannost s maximálním komfortem ob-
sluhy. Zajímavou novinkou byl také monitorovací systém testo 160 
IAQ pro sledování teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku a koncen-
trace CO2. Dále zde byly k dispozici přístroje z řady Chytrých sond, 
přístroje pro měření elektrických veličin a mnoho dalšího.

VIADRUS a.s.

Spoločnosť Viadrus mala na výstavisku snáď najväčšiu výstav-
nú plochu. Bude to snáď tým, že sídlo fi rmy je v ostravskom kraji 
a vystavovatelia sú „doma“. Svedčila o tom aj hojná návštevnosť 
ich stánku. Na expozícii si mohli návštevníci pozrieť novinky, ktoré 
Viadrus predstaví v roku 2020. Ide hlavne o najnovší automatic-
ký liatinový kotol na drevené pelety Viadrus U22 Economy Pellet, 
o ktorý návštevníci javili veľký záujem. Samozrejme obľube sa tešil 
aj na Slovensku najpredávanejší kotol U22 Economy, liatinové ra-
diátory a iné produkty tohto aj na Slovensku obľúbeného výrobcu. 
Na stánku sme sa stretli aj s Danielom Dymanusom, ktorý v tom-
to období slávi profesionálne aj osobné medzníky svojho života. 

Na Slovensku pozná pána Dymanusa nielen každý veľkoobchod, 
ale aj stovky kúrenárskych fi riem a majstrov, pre ktorých zorga-
nizoval nespočetné množstvo produktových školení Viadrusu, 
zvyšoval odbornú úroveň a pomáhal odbornému rastu mnohých 
kúrenárov. Asi niet človeka, pre ktorého je jeho prvé zamestnanie 
jediným pre celý jeho profesijný a kariérny rast. 30 rokov odpraco-
vaných v spoločnosti Viadrus dopĺňa tohto roku aj jeho súkromné 
okrúhle výročie narodenín. Je to medzník, ktorý svedčí o tom, že 

pán Dymanus verí značke a produktom, ktorým je verný a ponú-
ka ich konečným užívateľom s dôverou. Pánovi Dymanusovi vďa-
čí spoločnosť Viadrus za to, že „postavil“ trh a značku Viadrus na 
Slovensku do pozície najlepšej a najpredávanejšej značky. K tým-
to úspechom mu aj touto cestou blahoželáme a prajeme veľa síl 
a zdravia do ďalších rokov. 

Pavel Vigaš – VIMAR

na výstave Infotherma sme predstavili našu novinku: Automatický 
kotol na drevo a peletky VIGAS 18 DPA. Máme aj nižší výkonový 
rad VIGAS 12 DPA a aj VIGAS 26 DPA a samozrejme sme ponúkali 
zákazníkom aj naše klasické kotly na drevo. Kotly na drevo sú vý-
konovo od 16 kW až do 100 kW. Naše kotly samozrejme spĺňajú aj 
normu ecodesign 2020.

Wöhler Bohemia s.r.o.

Společnost Wöhler Bohemia s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem 
čistící, měřící a inspekční techniky. Na veletrhu INFOTHERMA 2020 
v Ostravě jsme se zaměřili především na prezentaci měřící techni-
ky, zejména analyzátorů spalin, digitálních manometrů a detek-
torů úniku plynu. Dále jsme prezentovali inspekční techniku od 
malých endoskopů až po kompletní videoinspekční systémy, které 
jsou vhodné pro širokou škálu oborů jako jsou instalatéři, kominíci, 
společnosti zabývající se čištěním a údržbou kanalizace, ale i jiné. 
V neposlední řadě jsme návštěvníkům ukázali i nářadí pro čištění 
vzduchotechniky a klimatizace.

Ďakujeme organizátorom za skvelú výstavu a už teraz sa tešíme na 
výstavu Infotherma 2021!
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v spolupráci
so Stavebnou fakultou 

TU Košice
so Stavebnou fakultou 

ČVUT Praha
s FAST VŠB 
TU Ostrava

pod záštitou 
Ministerstva dopravy a výstavby SR

vás pozývajú na
9. ročník medzinárodnej konferencie

Generálni partneri:

Školská 23, Košice • e-mail: zsaun@zsaun.sk • www.tzbportal.sk/sprava-budov • www.zsaun.sk

1. – 3. apríl 2020
Hotel Galeria THERMAL Bešeňová

Mediálny partner:



PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 1/2020

www.voc.sk/plynar-vodar-kurenar-klimatizacia34

Nový Wilo-Stratos MAXO pre aplikácie HVAC a pitnú vodu vo 
veľkých budovách stanovuje nové štandardy energetickej účin-
nosti. Rozsiahle štúdie umožnili výrobcovi vyvinúť čerpadlo, 
ktoré je prispôsobené požiadavkám zákazníka. Stratos MAXO je 
prvé inteligentné čerpadlo na svete. S dokonale optimalizova-
nými a inovatívnymi funkciami úspory energie, ako je adaptá-
cia Multi-Flow Adaptation a Stop-Stop a veľmi dobrá účinnosť 
EEI ≤ 0.19 až ≤ 0.17 Wilo-Stratos MAXO stanovuje nové trhové 
štandardy z hľadiska energetickej účinnosti systému. Adap-
tácia viacerých prúdov je nová funkcia úspory energie, ktorá 
umožňuje čerpadlu nastaviť svoj výstup na presný dopyt pri-
pojených obvodových čerpadiel. Wilo-Stratos MAXO môže au-
tomaticky prispôsobiť svoj výstup rôznym systémovým požia-
davkám prostredníctvom programu Dynamic Adapt Plus bez 
nastavenia cieľovej hodnoty.

Jeho vysoká miera pripojenia robí Wilo-Stratos MAXO extrém-
ne fl exibilným riešením, pokiaľ ide o integráciu do širokého 
spektra aplikácií. Analógové a digitálne rozhrania, ktoré sú stále 
voliteľnou funkciou, sú k dispozícii prostredníctvom modulov 
IF Stratos a sú štandardom pre Wilo-Stratos MAXO. Najnovšie 
komunikačné rozhrania (Bluetooth) umožňujú jeho použitie 
v priamom spojení s mobilnými zariadeniami, zatiaľ čo Wilo 
Net ponúka nové štandardné rozhranie pre pripojenie medzi 
produktami Wilo, t. j. ovládanie viacerých čerpadiel – funkcie, 
ktoré robia Wilo-Stratos MAXO jedným z najlepšie pripojených 
čerpadiel na trhu. Čerpadlo sa prevádzkuje a konfi guruje po-
mocou vlastnej aplikácie, ktorá dokáže prečítať dáta čerpadla 
a použiť ich na optimalizáciu systému. 
 
Perfektné pripojenie, ľahko konfi gurovateľné 

Pomocník s nastaveniami riadenia aplikácie ponúka intuitív-
nu manipuláciu a vynikajúcu užívateľskú prívetivosť. Zelené 
tlačidlo je novým prvkom modelu Wilo-Stratos MAXO. Nová 
technológia zelených tlačidiel je nástupcom červeného tlačidla 
a spája osvedčené ovládanie s novými a optimalizovanými fun-
kciami. To vytvára úplne novú úroveň užívateľskej prívetivosti. 
Je dôležité, aby inštalácia čerpadla bola jednoduchšia. Nová 
terminálová miestnosť má teraz jasnejšie rozloženie a ponúka 
viac priestoru. Funkcia merania množstva tepla je ďalšou výho-
dou Wilo-Stratos MAXO a je možné prepínať medzi režimom 

vykurovania a chladenia, aby sa umožnilo oddelené meranie 
množstva chladenia. 

Nové regulačné režimy zabezpečujú fl exibilné a dokonalé pris-
pôsobenie pre všetky aplikácie – funkcie konštantnej cieľovej 
teploty alebo konštantnej diferenčnej teploty zvyšujú účinnosť 
čerpadla a celého systému ešte viac. Cieľová regulácia teplo-
ty obehového čerpadla tiež pomáha zabrániť rastu legionely 
v potrubiach pitnej vody. Stratos MAXO-Z je ideálnym riešením 
pre špecifi cké hygienické požiadavky, nakoľko automaticky 
rozpozná program tepelnej dezinfekcie. Wilo-Stratos MAXO je 
k dispozícii ako jedno alebo zdvojené čerpadlo a Wilo-Stratos 
MAXO-Z pre aplikácie pitnej vody.

„Wilo prináša budúcnosť”

Wilo-Stratos MAXO bolo ocenené prestížnou cenou „Design 
Plus powered by ISH”. Ocenenie je značka kvality výrobkov, 
ktoré sa vyznačujú ich udržateľnosťou, inovatívnym dizajnom 
a efektívnou technológiou. Spoločnosť so sídlom v Dortmunde 
opäť potvrdila svoje motto „Wilo prináša budúcnosť”, ktoré je 
založené na jeho snahe byť digitálnym priekopníkom v oblasti 
čerpadiel. 
 

Ďalšie informácie nájdete: 
WILO ASSISTANT alebo www.wilo.sk

NOVÁ ÉRA V TECHNOLÓGII ČERPADIEL 

Dortmund. Novinka spoločnosti Wilo-Stratos MAXO stanovuje nové štandardy v oblasti účinnosti čerpadiel. Nový 

presvedčivý dizajn vysokoúčinnej pumpy získal ocenenie „Design Plus” na ISH vo Frankfurte.



STRATOS MAXO YONOS MAXO

STRATOS PICO VARIOS PICO STG

YONOS PICO

STRATOS PICO VARIOS PICO STG

ZÁRUKA
KĽUDU
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Ovládacie dosky s tlačidlom pre vzdialené splachovanie možno 
umiestniť doslova kamkoľvek: za roh, na protiľahlú stenu, ale 
napríklad aj na nábytok v blízkosti toalety. Proste štandardne 
všade tam, kde sa to bude najviac hodiť. Spoločnosť Viega novo 
ponúka pre vzdialené splachovanie dve elektronické ovládacie 
dosky – praktickú Visign for Style 23 a elegantnú Visign for Mo-
re 200. Svojimi tvarmi a kompaktnými rozmermi pripomínajú 
smartfón, pričom ich jednoduchý dizajn sa dokonale hodí k naj-
rôznejším štýlom kúpeľňového vybavenia.

Obe ovládacie dosky sú z dôvodu spoľahlivej odozvy spojené 
s WC prvkom káblom, obe umožňujú splachovanie dvomi množ-
stvami (v rozmedzí 3 až 7,5 l) a tiež funkciu Viega Hygiene+. Tá 
dokáže rozpoznať absenciu pravidelného odberu vody a pre 
elimináciu rizika vzniku a množenia zdraviu škodlivých baktérií 
v rozvodoch pitnej vody dokáže sama spustiť splachovací pro-
ces – vo vopred nadefi novanom časovom odstupe od posledné-
ho manuálneho spláchnutia – s presne takým množstvom vody, 
ktoré stačí k výmene vody v danom stagnujúcom úseku.

Zdroj: Viega TS

VZDIALENÉ SPLACHOVANIE AKO ŠTANDARD

V určitých typoch kúpeľní sa ukazuje ako nevýhoda mať ovládací prvok splachovania umiestnený rovno u toalety – 

napríklad pokiaľ ide o príliš malú kúpeľňu, kúpeľňu umiestnenú v podkroví so šikmým stropom alebo napríklad pokiaľ je 

v domácnosti hendikepovaný človek, ktorý na splachovanie nemusí cez toaletu dosiahnuť. Tým pravým a najjednoduchším 

riešením pre tieto situácie je tzv. vzdialené splachovanie.

Základná ovládacia doska pre vzdialené splachovanie 
Viega Visign for Style 23 v pochrómovanom plaste. (foto: Viega)

Dizajnová ovládacia doska pre vzdialené splachovanie Viega Visign  
or More 200 vo verzii z kvalitného tvrdeného bezpečnostného skla vo 
farbách temno čierna a alpská biela. (foto: Viega)
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1. Úvod

Úlohou príspevku je vytýčené úlohy si potvrdiť v prevádzke a na-
vrhnúť vhodné opatrenia. 

Cieľ = rozhodnúť o tom, aké opatrenia použiť pri rekon-
štrukcii objektu, alebo pri projektovaní nových stavieb.
Demonštrácia = skutočný bytový dom, ktorý prešiel za-
teplením stavebných konštrukcií.

1.1  Metódy hodnotenia 

Výpočtové hodnotenie 
výpočtové hodnotenie budovy pred a po zateplení
kritériom je stanovenie celkovej energie na vykurovanie 
a teplú vodu
primárna energia je určená typom použitého paliva
pre rôzne druhy paliva sa určili emisie CO2

Meranie spotreby energie
vykonávané pri prevádzke aktuálneho zdroja tepla 

– plynový kotol

vo výpočtoch som použil zámenu plynového kotla na 
jestvujúcom meranom objekte za tepelné čerpadlo 

voda/voda a tepelné čerpadlo vzduch/voda

vo fakultných laboratóriách sme tieto tepelné zdroje na-
inštalovali a monitorovali ich fungovanie
pri výpočte som zohľadnil dlhoročné skúsenosti s na-
vrhovaním a prevádzkou iných objektov s tepelnými 
čerpadlami
vyvinul som matematické modely na simuláciu systémov 
vykurovania a teplej vody s týmito zariadeniami

1.2  Opis posudzovaného objektu 

Budova je obytný samostatný dom s 5 nadštandardnými 
bytmi obr. 1a
Orientácia fasády je na juh – sever
Celková vykurovaná podlahová plocha je 712 m2 a ob-
jem 2 136 m3

Zdrojom tepla je plynový teplovodný kondenzačný kotol 
obr. 1b

Meranie sa uskutočňuje 
na vstupe do kotla plynomerom, 
teplo dodávané do vykurovania na výstupe z kotla (ka-
lorimeter)
teplo na ohrev teplej vody (kalorimeter). Meria sa aj 
množstvo privádzanej vody.

 
2. Dopady na energetický certifi kát objektu

Článok nadväzuje na publikovaný príspevok, kde pre dosiahnu-
tie kategórie „A1“ je vhodné použitie tepelného čerpadla ako 
zdroja tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody. Preto v ďalšom 
pokračovaní riešim porovnanie plynového kotla a tepelných čer-
padiel.

3.  Namerané a prepočítané spotreby energie – vplyv 

zateplenia

Ďalším krokom bolo porovnanie nameranej spotreby 
– prevádzka objektu s existujúcou plynovou kotolňou. 
Meranie bolo aplikované na budovu v roku 2015.
Celý rok s meraním pred izoláciou je od roku 2016. Počas 
roku 2017 bol objekt zatepľovaný, takže údaje v porov-

•
•

•

ENERGETICKÉ POROVNANIE ZDROJOV TEPLA 
PRI OBNOVE BYTOVÉHO DOMU
Ing. František Vranay, PhD., Stavebná fakulta TU v Košiciach, Ústav pozemného staviteľstva

Vysokoškolská 4, 040 01 Košice, e-mail: frantisek.vranay@tuke.sk

Energetické úspory na prevádzke budov nás motivujú nájsť nové vhodné riešenia. Cestou je znižovanie strát objektov, 

zvyšovanie účinnosti celého systému výroby až dodávky tepla a náklady na energie. Opatrenia sa obvykle realizujú na 

stavebných konštrukciách, ktoré majú spravidla najväčší vplyv na zníženie potreby tepla. V prípade zateplenia sa núka 

otázka aj zváženia zmeny palivovej základne pre dodávku tepla/chladu. Príspevok pojednáva o porovnaní prevádzky 

vplyvom zateplenia a výmenou zdroja tepla. 

a) b)
Obr. 1 a) pohľad na objekt, b) pohľad na plynovú kotolňu

Obr. 2   a) priebeh spotrieb plynu a tepla na UK a TV za rok 2016
 b) ... za rok 2018
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naní nevyužívame. Do porovnávania vstupuje rok 2018, 
ktorý je už celý v režime zateplenia.
Porovnanie tvoria hodnoty spotreby energie merané 
priamo pri zdroji tepla (plyn) a samostatne energia na 
UK a ohrev TV.

Odpočty sa uskutočňovali v týždenných intervaloch a sú 
znázornené na obrázku 2 a 3.

Hodnoty nameraných spotrieb energie boli prepočítané podľa 
dennostupňov, aby bolo možné porovnávať roky 2016 a 2018 
a určiť energetický prínos zateplenia objektu (obr. 4).

Podľa prepočtu je možné konštatovať, že spotreba tepla na vy-
kurovanie vplyvom zateplenia objektu klesla o 35,7 %.

4.  Výmena zdroja tepla – energetické porovnanie

Cieľom práce bolo určiť najvhodnejší zdroj tepla podľa energe-
tického certifi kátu. Najvýhodnejšie je drevné palivo v tomto prí-
pade neopodstatnené.

Do porovnania navrhujem tepelné čerpadlo, v prvom prípade 
voda / voda a vzduch / voda. Porovnanie sa realizuje ku existujú-
cej plynovej kotolni pre vykurovanie a ohrev teplej vody.

4.1 Bilancia nameranej prevádzky plynovej kotolne UK + TV

Vplyvom zateplenia sa okrem zníženia spotreby plynu, zníženie 
teploty vykurovacej vody má za následok zvýšenie účinnosti 
kotla z 93,6% na 94,1%.

Obr.   3 a) priebeh priemerných exteriérových teplôt vzduchu za rok 2016,      
b) ... za rok 2018

Obr. 4 prepočet spotrieb energie podľa dennostupňov len na vykurovanie

Obr. 5  a) priebeh spotrieb plynu a elektrickej energie za rok 2016
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4.2  Bilancia simulácie prevádzky tepelného čerpadla 

voda/voda UK + TV

Simulácia bola realizovaná pomocou matematického modelu 
pre prevádzku objektu tepelným čerpadlom voda/voda za rov-
nakých podmienok pre roky 2016 a 2018. 

Za predpokladu rovnakého tepelného čerpadla voda/voda v ro-
ku 2016 a 2018 sa vplyvom zateplenia znížila potreba elektrickej 
energie na pohon TČ z 27 535 kWh na hodnotu 12 628 kWh. Vo 
vyjadrení SPF je nárast z pôvodných 2,88 na hodnotu 3,99. 

4.3 Bilancia simulácie prevádzky tepelného čerpadla 

vzduch/voda UK + TV

Simulácia bola realizovaná pomocou matematického modelu 
pre prevádzku objektu tepelným čerpadlom vzduch/voda za 
rovnakých podmienok pre roky 2016 a 2018. Tepelné čerpadlo je 

Obr. 5 b) ... za rok 2018

Obr. 6 a) priebeh spotrieb elektrickej energie pre TČ voda/voda za rok 2016

Obr. 6  b) ... za rok 2018

Obr. 7 a) priebeh spotrieb elektrickej energie pre TČ vzduch/voda za rok 
2016
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v tomto prípade investične výhodnejšie. V porovnaní uvádzam 
len prevádzkové náklady bez servisných zásahov. 

Za predpokladu rovnakého tepelného čerpadla voda/voda v ro-
ku 2016 a 2018 sa vplyvom zateplenia znížila potreba elektrickej 
energie na pohon TČ z 33 497 kWh na hodnotu 17 153 kWh. Vo 
vyjadrení SPF je nárast z pôvodných 2,37 na hodnotu 2,94. 

4.4  Vyhodnotenie a porovnanie prevádzok

Vďaka výraznému zníženiu tepelných strát budovy z dô-
vodu tepelnej izolácie sa zvyšuje účinnosť tepelného 
čerpadla (TČ).
Teplota vykurovacej vody je nižšia, čo má priaznivý vplyv 
na COP a SPF.
Znížená spotreba energie značne nahradí potrebu biva-
lentného zdroja tepla. Výsledky sú uvedené v tabuľke 1.

4. Záver

Merania a bilancie boli prevedené na existujúci bytový 
dom.
Použité bilančné programy sú výsledkom dlhodobých 
meraní a praktických skúseností.
Výsledky sa dajú zovšeobecniť a môžu pomôcť pri rozho-
dovaní o renováciách, alebo energetických koncepciách 
pri navrhovaní nových budov.
Budova bola hodnotená podľa podmienok SR s aplikáci-
ou európskych noriem. 
Z hľadiska energetickej certifi kácie je drevo najlepším 
palivom pre primárnu energiu. Musí sa zvážiť jej poten-

Obr. 7   b) ... za rok 2018

Tab. 1 Výsledná bilancia spotrieb energií a produkcie emisií CO2 pre UK + TV

Tab. 2 Vzájomné porovnanie LEN ZATEPLENIE – LEN VYMENA ZDROJA + 
ZATEPLENIE A VYMENA ZDROJA

Obr.   8 a) porovnanie spotrieb energií,            b) porovnanie emisií CO2
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ciál a budúca dostupnosť. Nepovažujeme to za perspek-
tívne palivo najmä v mestských oblastiach.
Výhoda tepelných čerpadiel v danom porovnaní je pod-
porená aj splnením kritéria A1.
Výmena pôvodného zdroja za tepelné čerpadlo je tiež 
možné, pretože po zateplení sa výrazne zníži potreba 
tepla.
Zníženie výkonu vykurovacieho systému je možné do-
siahnuť znížením teploty vykurovacej vody. To má priaz-
nivý vplyv na vyššiu prevádzkovú účinnosť tepelného 
čerpadla COP.
Ak je ťažké dosiahnuť kategóriu A1, resp. B je možné in-
štalovať obnoviteľné zdroje – solárne systémy, v prípade 
teplovodných systémov s vyššou účinnosťou na predo-
hrev teplej vody a podporu vykurovania.
Pri použití fotovoltaických systémov je možné znásobiť 
získanú elektrickú energiu generovanú výrobou tepla 
pomocou tepelných čerpadiel.

Tento článok vznikol pri riešení projektu VEGA 1/0217/19 Výskum 
hybridnej modrej a zelenej infraštruktúry ako aktívnych prvkov 
‘špongiového’ veľkomesta a APVV-18-0360  Aktívna hybridná infra-
štruktúra pre špongiové mesto
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Produkty

Prvú skupinu produktov tvorí plastové predizolované potru-
bie s médiovou rúrkou zo zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) 
s uzavretou bunkovou štruktúrou. Plastové fl exibilné potrubia 
NRG HeatFlex a NRG AustroPUR predstavujú rokmi overené rie-
šenie. Spoločnosť má za sebou počas 10-ročného pôsobenia na 
trhu už stovky zrealizovaných projektov tohto systému.

Médiová rúrka vo vyhotovení SDR 11 je určená pre diaľkové 
rozvody vykurovania, pričom je pri prevádzkovom tlaku PN6 
schopná zniesť teplotu vykurovacieho média maximálne +95 °C. 
Vyrábajú sa v prevedení dvojičiek a jednorúrok v dimenziách až 
do d125.

Potrubie je izolované v polyuretánovej pene na báze cyklopen-
tánu s vynikajúcou tepelnou vodivosťou λ iba 0,0210 Wm-1K-1, čo 
zabezpečuje nízke tepelné straty a v kombinácii s ochranným 
plášťom z nízkohustotného polyetylénu (LLD-PE) aj vynikajúcu 
odolnosť voči vode a mechanickému poškodeniu.

Pri prevedení NRG AustroPUR je skladba doplnená o vrstvu zo-
sieťovanej XPE peny a vonkajšieho robustného rebrovania, čo 
dáva potrubiu najlepšiu fl exibilitu medzi PUR izolovanými systé-
mami. Okrem vynikajúcej fl exibility sa pri tepelnej vodivosti λ iba 
0,0219 Wm-1K-1 vyznačuje vďaka väčšej hrúbke izolácie najnižší-
mi tepelnými stratami.

Predizolované rúrky SDR 7,4 sa používajú na rozvody teplej užit-
kovej vody a cirkulácie, pričom sú schopné preniesť médium 

o teplote maximálne +95 °C a tlaku PN10. Je možnosť výberu 
medzi jednorúrkami a dvojrúrkami v dimenziách do d63.

Druhá skupina plastového fl exibilného potrubia je určená pre 
zaťaženie max +95 °C, PN10, pričom v dostupnosti sú dimenzie 
od d25 až po d160, a v prípade dvojrúrok sme posunuli hranicu 
až po dimenziu 2 x d90, čo zabezpečí maximálnu efektivitu pre-
vádzky, vďaka nízkym tepelným stratám.

Jedná sa o skupinu produktov NRG FibreFlex s termoplasticky 
zosilnenou médiovou rúrkou so sieťkou z aramidového vlákna. 
Potrubie je možné použiť na rozvody ústredného vykurovania, 
ale v kombinácii s nerezovými tvarovkami rovnako aj na teplú 
úžitkovú vodu.

Tento robustný systém sa využíva na miestach so zvýšeným za-
ťažením a v projektoch, kde sa kladie veľký dôraz na vysokú ži-
votnosť a efektivitu rozvodu. 

NRG FibreFlex Pro je produkt jediný svojho druhu, ktorý posúva 
hranice použitia plastových fl exibilných potrubí k teplotám nad 
100 °C. Médiová rúrka zosilnená sieťkou z aramidového vlákna 
je schopná krátkodobo preniesť médium s teplotou až 115 °C pri 
tlaku PN10/PN16.

Potrubie je dostupné v dimenziách d32 – d160 (2 x d32 – 2 x d90). 
Spoje s oceľovými alebo nerezovými tvarovkami zabezpečujú 

UCELENÁ PONUKA PREDIZOLOVANÝCH POTRUBÍ

Spoločnosť NRG fl ex sa aj tento rok prezentuje najširšou ponukou plastových predizolovaných potrubí na trhu. Poďme sa 

spolu pozrieť na produkty, ktoré ponúkajú.
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vysokú spoľahlivosť systému a možnosť použitia ako pre roz-
vody ústredného vykurovania, tak aj teplú úžitkovú vodu. NRG 
FibreFlex Pro je možné aplikovať aj tam, kde už okrem oceľového 
potrubia neexistuje iná alternatíva.

V projektoch, kde trvalé zaťaženie tepelnej siete prevyšuje teplo-
tu +100 °C a prevádzkový tlak PN16, nie je v súčasnosti dostup-
ný žiadny plastový fl exibilný systém. NRG fl ex ale aj v takýchto 
prípadoch ponúka riešenie NRG PREMIO. 

Jedná sa o desiatky rokov overenú koncepciu oceľových pred-
izolovaných tyčí izolovaných v polyuretánovej pene s vonkajšou 
HDPE plášťovou rúrkou ošetrenou korónovým výbojom. Výšku 
tepelných strát je možné ovplyvniť voľbou hrúbky izolácie v sérii 
1, 2 alebo 3.

Maximálne zaťaženie predizolovaného potrubia NRG PREMIO je 
+148 °C pri tlaku PN25. Detekčné vodiče škandinávskeho systé-
mu Nordic umožňujú spoľahlivú a rýchlu kontrolu tesnosti spo-
jov.

Ani tu sa NRG fl ex nezastavilo a tam, kde sa prevádzková teplota 
pohybuje v rozmedzí 150 – 300 °C (parovody), poskytuje spoloč-
nosť predizolovaný potrubný systém NRG PREMIO para.

NRG PREMIO para predstavuje klzné prevedenie systému NRG 
PREMIO, kde skladba izolácie pozostáva z kombinácie minerálnej 
vlny a polyuretánovej peny. Systém je vďaka oceľovej médiovej 
rúrke a unikátnej skladbe izolácie schopný preniesť aj to najvyš-
šie možné zaťaženie pri relatívne nízkych tepelných stratách.

Možné úspory tepla

Pri budovaní a rekonštrukciách tepelných rozvodov sa v prvom 
rade hľadí na čo najvyššiu možnú úsporu z hľadiska investície. 
Keďže sa ale tepelné siete navrhujú na 30 a viacročnú prevádzku, 
je rozumné pozrieť sa na problém komplexne, a nie iba zo strany 
investičných nákladov.

V minulosti boli budované výhradne oceľové tepelné siete, 
keďže k oceli nebola dostupná žiadna spoľahlivá alternatíva. 
V dnešnej dobe poskytujú výrobcovia overené fl exibilné pred-
izolované potrubia, ktorými sa dá nahradiť veľké množstvo roz-
vodov v oceli. Nielenže sa tým podstatne zníži doba montáže 
(až štvornásobne), ktorú nemusia realizovať certifi kovaní zvárači 
a na trase je vďaka dodávke plastového potrubia v návinoch až 
7-násobne menej spojov. Rovnako sa zámenou plastu za oceľ 
znížia aj náklady za prevádzku rozvodu. 

Keďže plast je tepelný izolant a oceľ tepelný vodič, plastová mé-
diová rúrka má v prípade prúdenia horúcej tekutiny výrazne niž-
šiu vonkajšiu povrchovú teplotu, než rúrka oceľová. Izolácia PUR 
je tak vystavená nižším teplotám a celková tepelná strata plas-
tového predizolovaného potrubia je preto v porovnaní s oceľo-
vým predizolovaným potrubím nižšia, a to aj v prípade použitia 
rovnakej hrúbky izolácie. Naše potrubia majú ale lepšiu tepelnú 
vodivosť izolácie v porovnaní so štandardným oceľovým potru-
bím, a celková úspora rozvodu je preto ešte výraznejšia.

Ak sa pri návrhu teplovodu zohľadnia celkové náklady (investič-
né aj prevádzkové), tak tam, kde to prevádzkové parametre do-
volia, bude výsledok nesporne ukazovať v prospech plastového 
predizolovaného potrubia. 

Hybridné siete

Ani vo veľkých projektoch, kde nájdeme rozvody ústredného 
vykurovania a teplej úžitkovej vody aj v dimenziách nad DN150, 
nemusí byť vylúčená možnosť použitia plastového fl exibilného 
potrubia pre sekundárne rozvody. Môže byť veľmi efektívne vy-
budovať hlavný rozvod v oceli, a vedľajšie rozvody, do dimenzie 
d160, viesť v plaste. Výsledkom je tzv. hybridná sieť, ktorou je 
možné zrýchliť dobu pokládky a zvýšiť úspornosť prevádzky.

Revolučný systém NRG FibreFlex Pro je schopný nahradiť časť 
oceľových rozvodov aj tam, kde to pri konkurenčnom plastovom 
potrubí nie je možné. Trvalá zaťažiteľnosť potrubia na úrovni do 
100 °C, PN16 ho predurčuje, aby sa stal číslom jedna pri zvažova-
ní náhrady oceľových rozvodov za plastové.

Aj v roku 2020 bude spoločnosť NRG fl ex pokračovať v prezentá-
cii svojich fl exibilných potrubí na odborných podujatiach. Dúfa-
me, že sa na niektorých z nich aj osobne stretneme a budeme si 
môcť vymeniť získané skúsenosti. 

Srdečne vás pozývame na výstavu Aquatherm do Prahy, okrem 
toho sa zúčastníme aj odborných konferencií Vykurovanie 2020 
vo Vysokých Tatrách a na Dny teplárenství a energetiky v Hrad-
ci Králové.
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Nedávne výskumné štúdie zdôrazňujú veľký vplyv kvality vzdu-
chu v interiéri na výkonnosť ľudí. Regulácia oxidu uhličitého (CO2) 
zohráva hlavnú úlohu a poskytuje príležitosť zvýšiť merateľnú 
produktivitu v priemere až o 18 % a faktorom 10 alebo viac pri 

hladinách CO2, ktoré sa často vyskytujú v rokovacích miestnos-
tiach a učebniach. Regulácia teploty miestnosti je tiež dôležitá 
pri zvyšovaní produktivity obyvateľov. Pri izbových teplotách nad 
alebo pod prijateľnou teplotou 20 – 23 ° C klesá produktivita. Na 
spodnej hranici tohto teplotného rozsahu sa dá produktivita udr-
žať nosením väčšieho alebo lepšieho oblečenia! Pri teplote nad 23  
°C sa však produktivita výrazne znižuje. Regulácia teploty je štan-
dardom takmer vo všetkých budovách, preto v ďalšom priebehu 
článku predpokladáme, že teplota je v každom prípade regulova-
ná v rámci tepelnej pohody. 

 Vplyv znečistenia ovzdušia z jemných prachových častíc (PM2.5) 
vnútorného prostredia na zdravie v mestách po celom svete, vedie 

k požiadavke monitoro-
vať a kontrolovať jemný 
prach v interiéroch (sní-
mače QSA 27..). Európ-
ska environmentálna 
agentúra informovala, 
že v dôsledku znečiste-
nia ovzdušia každý rok 
zomrie predčasne viac 
ako 400 000 ľudí v Euró-
pe. Mnoho organizácií 
chce svojim zamest-

nancom ponúknuť bezpečné pracovné podmienky bez účinkov 
znečistenia vnútorného prostredia. Dopyt po snímačoch jemných 
prachových častíc a nových aplikáciách na kontrolu miestností sa 
bude zvyšovať spolu s vedomím tohto veľmi vážneho ohrozenia 
zdravia.

Ak vylepšené fi ltrovanie nepostačuje na dosiahnutie požadovanej 
kvality ovzdušia, ďalším krokom je čistenie vnútorného vzduchu. 
Jedným zo spôsobov ako to dosiahnuť, je použitie jednotlivých 
fi ltračných jednotiek vzduchu v miestnosti. Jediným účelom tých-
to jednotiek je čistenie vzduchu. Zavedenie takýchto jednotiek 
nemá vplyv na ovládanie konvenčného systému HVAC. Ovládač 
PM2.5 RDF870KN sa používa v kombinácii s čističkou vzduchu 
v miestnosti (alebo jednotkou čerstvého vzduchu so zabudova-
ným fi ltrom PM2.5) na riadenie v jednotlivých izbách. 

Siemens prvý ovládač pre PM2.5 

jemné prachové častice a CO2 

s dotykovou obrazovkou použí-

vateľského rozhrania.

Regulujte otáčky ventilá-
tora podľa potreby alebo 
podľa plánu
Úpravy požadovanej hod-
noty pre PM2.5 (μg/m3) 
a CO2 (ppm) 
Konfi gurovateľná rýchlosť 
ventilátora (On/Off  až 4 
rýchlosti, DC ventilátor)

2 multifunkčné pasívne / DC 0-10 V vstupy
Prevádzkové režimy: Komfort, Hospodárnosť a Ochra-
na
Riadiace parametre ( nastavenie a konfi gurácia apliká-
cie)
Systémová integrácia cez KNX s-mode alebo MODBUS
Uvedenie Modbus do prevádzky pomocou nástroja 
(Modbus scan, Modbus poll atď.)
Integrácia KNX do Desigo prostredníctvom skupinové-
ho (ETS) alebo individuálneho adresovania
Integrácia KNX do systému tretích strán prostredníc-
tvom skupinového adresovania (ETS)
Montáž do zapustených štvorcových alebo kruhových 

•
•

•

•
•

•

•

•

ZDRAVÉ A PRODUKTÍVNE VNÚTORNÉ PROSTREDIE VĎAKA 
SNÍMAČOM JEMNÝCH PRACHOVÝCH ČASTÍC 
Zámerom tohto článku je poskytnúť prehľad produktov a aplikácií spoločnosti Siemens na vytvorenie zdravej 

a produktívnej klímy vnútorného prostredia budov.

Tip: vetranie

Použitím snímačov kvality vzduchu 
pre ovládanie vetrania na základe 
požiadavky môžete znížiť náklady 
na energiu až o 70 %.

 Snímače prachových častíc 
QSA2700D/QSA2700

Regulátor RDF870KN/MB

Blokované 
nosom

Blokované 
v ústach 
a krku

Môže preniknúť 
hlboko do pľúc 
a spôsobiť pľúcne 
a kardiovaskulárne 
choroby
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krabíc so stredom uchytenia 60 mm a minimálnou hĺb-
kou 40 mm

Verzia Modbus RDF870MB môže byť tiež nakonfi gurovaná pros-
tredníctvom prepínačov DIP ako izbová jednotka a poskytuje na-
sledujúce doplnkové funkcie:

Nastavenie požadovanej hodnoty a zobrazenie teploty 
miestnosti, VOC (prchavé organické zlúčeniny), RV (rela-
tívna vlhkosť) a vonkajšia teplota

4x diaľkový DO cez zbernicu a riadený nadradeným ovlá-
dačom

Ďalšie informácie o produktoch nájdete na stránke: 
www.siemens.sk/technologie-budov

Ing. Vladimír Daňo 
Siemens s. r. o. 

Prehľad aplikácií pre lokálne riešenia malých, väčších a komplikovaných priestorov

All-inclusive 
riešenie pre 
váš domov 

Zariadenie typu tri v jednom: recoCOMPACT exclusive

Zariadenie recoCOMPACT exclusive je kombináciou vnútorného tepelného 
erpadla v duch voda  ásobn ka teplej vod  a centrálnej vetracej jednotk  

To v etko v jednom kompaktnom ariaden  s v konom    k   chladn ch 
mesiacoch abe pe  kom ortné v kurovanie  v lete chladenie  po cel  rok 
pr pravu teplej vod  a centrálne riadené vetranie s dvojstup ovou rekuperáciou 
tepla  soká ú innos  ariadenia A A  a hermetick  u avret  
chladivov  okruh ni ujú jeho prevád kové náklad  n taluje sa s prieduchmi 
ce  obvodovú stenu rodinného domu  m sa nenaru  v h ad exteriéru  

iac in ormáci  na  www.vaillant.sk



V prípade, že sa rozhodnete inzerovať v našom časopise, môžete tak urobiť v nasledovných formátoch:

Cenník inzercie vám zašle redakcia na vyžiadanie. Mimo vami objednanej plošnej inzercie dohodou radi uverejníme aj vaše odborné 
články. Fakturácia na základe vašej objednávky po vyjdení každého čísla so 14-dennou lehotou splatnosti. Storno poplatky: 15 % 
pred uzávierkou, 50 % po uzávierke. Storno je možné len písomne! Grafi cké stvárnenie (podklady) doručí fi rma najneskôr 2 týždne 
pred uzávierkou čísla na každé číslo: elektronickou formou – dodá na CD alebo podklady pošle e-mailom na adresu: grafi k@voc.sk 
texty: WORD, obrazová dokumentácia: formát: *.pdf, *.jpg, rozlíšenie minimálne 300 dpi, farebnosť: CMYK.

Objednávka predplatného na rok 2020
Záväzne si objednávame (označte):

  celoročné predplatné časopisu v tlačenej forme (ročné predplatné 18 € + DPH)

   celoročné predplatné časopisu v elektronickej forme  (ročné predplatné 18 € + DPH) 

na e-mailovú adresu: .............................................................................................................................  
Na vašu e-mailovú adresu príde ID konto, z ktorého si budete časopis sťahovať z www.voc.sk 

Kontaktné údaje

Meno a priezvisko / Názov fi rmy : ..................................................................................................................................................................................................

Fakturačná adresa:  ..............................................................................................................................................................................  PSČ:  ....................................

IČO:  ..........................................................................  IČ DPH:  .............................................................................................  tel.: ........................................................

Korešpondenčná adresa kam máme zasielať časopis:  ...........................................................................................................................................................

Kontaktná osoba:  ............................................................................................................................... tel./mobil:  ..........................................................................

e-mail:  ......................................................................................................................................................................................................................................................

Dátum:  ........................................................   .............................................................................................
  Pečiatka – podpis

Potvrdením objednávky dávate súhlas na spracovanie vašich údajov, ktoré budú výhradne len pre potreby spolupráce medzi 
nami a vašou spoločnosťou v zmysle požiadaviek o ochrane osobných údajov GDPR. V prípade, že písomne objednávku nezrušíte, 

objednávateľ súhlasí s tým, že sa objednávka prolonguje do ďalšieho roka. 
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Získajte kvalifi káciu absolvovaním akreditovaného kurzu

Správa bytového fonduSpráva bytového fondu
Doplňte si odbornú spôsobilosť v súlade s novýmDoplňte si odbornú spôsobilosť v súlade s novým

Zákonom o správcoch bytových domov č. 246/2015 Z. z.

V akreditovanom kurze získate prehľad o práci 
a povinnostiach správcov v nasledovných oblastiach:

právo a legislatíva
 administratívne zabezpečenie správy
 odborné a technické zabezpečenie správy
fi nančný manažment a hospodárenie

Ď alšie inFormácie 
tel.: 0905 541 119, 0917 240 207

e-mail: voc@voc.sk
www.voc.sk 

www.tzbportal.sk

Kurz je možné absolvovať

prostredníctvom príspevku 

z programu REPAS+ z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny

!!

Najbližší Najbližší 

kurz  začína 
kurz  začína 

   2. 3. 2020



Rozvody vody
a kúrenia z

viacvrstvových rúrok

Systém
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