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TERMOREGULÁTOR DEFRO 57 

ZABEZPEČ SVOJ KOTOL

KOTLOM CHRÁNENÝM 
TERMOREGULÁTOROM DEFRO 57 
SA ZÁRUKA TESNOSTI 
PREDLŽUJE NA 10 ROKOV

VÝHODY VYPLÝVAJÚCE Z INŠTALÁCIE TERMOREGULÁTORA 

•   Rýchlejšie vykurovanie kotla.

•   Termoregulátor DEFRO 57 pripojený k vykurovaciemu systému zvyšuje životnosť a výkon kotla.

•   Zvýšením teploty spiatočky sa výrazne zníži nízkoteplotná korózia kotla.

•   Na udržanie teploty musí byť systém bez vyrovnávacej nádrže spustený niekoľkokrát denne, čo vedie k vyššej spotrebe paliva.    
Inštalácia vo vykurovacom systéme vyrovnávacej nádrže spolu s termostatom DEFRO 57 umožňuje znížiť náklady až o 50 %.

•   Pozitívny vplyv na znižovanie emisií prachu neustálym udržiavaním vysokej teploty spiatočky zo systému kotla.
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ETL-Ekotherm® a.s.

NOVÝ expanzní automat VDZ

• nový design s ještě kvalitnější povrchovou úpravou a jednodušším 

servisním přístupem

• potrubní části pouze z ušlechtilých materiálů
• 7“ barevný TFT displej s dotykovým ovládáním a zobrazením technologie

• nový měnič otáček čerpadel s diagnostickými funkcemi

• možnost ovládání předřazené DEMI úpravy vody

• zásobní nádrže atmosférické nebo s vakem

• kompatibilní připojení při výměně za starší zařízení

...a dále zůstává ve standardu:

• odplyňování

• autoadaptivní regulace - tlakově se přizpůsobí každé otopné či chladící soustavě bez 

ohledu na její objem

• komunikace s nadřazeným řídícím systémem

• duplicitní oddělené tlakové části soustavy od beztlakých nádrží

• a mnoho dalších funkcí
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RIEŠENIE PRE NOVOSTAVBY I MODERNIZÁCIE: 
SPLITOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO
Vzduchové tepelné čerpadlá sú v súčasnosti považované za najlepšiu investíciu z hľadiska pomeru ceny a výkonu. Vývoj 

týchto technológií ide dopredu vďaka dlhoročným skúsenostiam i rozsiahlemu výskumu. Výsledkom sú riešenia, ktoré 

spĺňajú najprísnejšie kritériá týkajúce sa rozmerov, prevedenia, hlučnosti, účinnosti či životnosti.

Spoľahlivá, ekonomická prevádzka, šetrnosť k životnému pro-
strediu, cenová dostupnosť a minimálne emisie hluku. Tým sa 
vyznačuje tepelné čerpadlo Protherm GeniaAir Split s energe-
tickou triedou A+++, výkonom 3 až 12 kW a oddeleným chladi-
vovým okruhom. Veľmi efektívne dokáže využívať nevyčerpa-
teľnú energiu zo vzduchu, s prehľadom zabezpečí vykurovanie 
v chladných mesiacoch roka, chladenie v lete a prípravu teplej 
vody po celý rok.

Mimoriadne tiché

Toto zariadenie sa osvedčilo u novostavieb aj u rekonštrukcií. 
Vhodné je do systémov s podlahovým vykurovaním, ale aj 
s radiátormi (vďaka výstupnej teplote vody až 63 °C). A čo je 
dôležité, tepelné čerpadlo GeniaAir Split je nielen šetrné k ži-
votnému prostrediu, ale aj prekvapivo tiché. Patrí k najtichším 
tepelným čerpadlám vzduch/voda na trhu. Vo vzdialenosti 
pár metrov od čerpadla je jeho zvuk takmer nebadateľný, za-
riadenie je preto vhodné aj pre domy v hustej radovej zástav-
be. Vyhľadávané je aj kvôli nízkym nákladom na prevádzku, 

nakoľko systém tepelného čerpadla dokáže veľmi spoľahlivo 
fungovať pri vonkajšej teplote od -20 °C až do 43 °C (v režime 
chladenia až do 46 °C). Pre zabezpečenie spoľahlivej kvality sa 

Zapojenie tepelného čerpadla GeniaAir Split vzduch/voda s vnútorným 
modulom GeniaSet Split

Modul GeniaSet Split a tepelné čerpadlo GeniaAir Split
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GeniaAir Split vyrába v Európe a každé tepelné čerpadlo je sta-
rostlivo testované už v procese výroby.

Rýchla inštalácia

Mnohých majiteľov rodinných domov presvedčí pre tento 
druh vykurovania najmä rýchla a fl exibilná inštalácia. Systém 

pozostáva z tepelného čerpadla GeniaAir Split a vnútornej 
jednotky GeniaSet Split. Vonkajšia jednotka sa dá fl exibilne 

umiestniť na podstavci vonku v záhrade, prípadne na strechu 
garáže či zavesiť na stenu domu. Montáž zásadne uľahčuje to, 
že tepelné čerpadlo je od výroby predplnené dostatočným 
množstvom chladiva pre pripojenie vo vzdialenosti od 3 až do 
15 m od vnútornej jednotky (s možnosťou rozšírenia po dopl-
není chladiva až do 25 m). Tepelné čerpadlo svojim dizajnom 
a praktickými rozmermi nezaberie veľa miesta a nenaruší ani 
vzhľad exteriéru.

Flexibilné využitie

Vnútorná jednotka tepelného čerpadla zvykne byť inštalo-
vaná v interiéri domu, najčastejšie v pivnici alebo technickej 
miestnosti. Tvorí ju hydraulický modul GeniaSet Split, v kto-
rom je zabudovaný kondenzátor a systémové komponenty 
potrebné pre pripojenie na vykurovací systém a jednoduché 
uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky. Jeho súčasťou je 
aj zásobník teplej vody s objemom 190 l, ktorý dokáže pokryť 
bežné nároky štvorčlennej rodiny na teplú vodu. Ak chceme 
byť úplne konkrétni, ide o 250 l zmiešanej vody s teplotou 
45 °C.

www.protherm.sk

Efektívna technológia 
e o e n  o cno

e eln  e a lo enia i  lit  i o ia ne ticho  ev ko   

www.protherm.sk

Vhodné umiestnenie vonkajšej jednotky tepelného čerpadla
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VYKUROVANIE 2020

Najväčšia medzinárodná vedecko-odborná konferencia Vykurovanie 2020 sa konala v dňoch 10. – 14. februára 2020 

v Grand hoteli Permon na Podbanskom. Tohoročná konferencia sa niesla v intenciách „Klimatické zmeny a inovácie pri 

zásobovaní teplom“. Ako vždy konferenciu organizovala SSTP v spolupráci so Stavebnom fakultou STU a SKSI. 

Konferencia bola určená odborníkom z oblasti vykurovania 
a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, 
zástupcov správcovských spoločností, bytových družstiev, byto-
vých podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov a predstavite-
ľom štátnej správy, vedy a výskumu. 

Odborný program bol rozdelený do 5 samostatných celkov:
Energetika budov
Progresívna výroba tepla
Obnoviteľné zdroje energie
Automatizácia vo vykurovaní
Energetické služby

Vyše 100 odborníkov zo Slovenska i zo zahraničia vystúpilo so 
svojimi prednáškami v samostatných seminároch, diskusných 
fórach a prezentovalo svoje výrobky, zariadenia a technológie 
na svojich prezentačných stolíkoch. 

Klasicky bol záujem zúčastnených zameraný na energetickú le-
gislatívu a energetickú efektívnosť budov. Prednášky k týmto té-
mam boli hneď v prvý deň konferencie, ktoré skončili diskusným 
fórom, ktoré sa týkalo energetiky budov. Druhý deň konferencie 
boli odprednášané témy týkajúce sa výroby tepla, opätovnou 

témou boli sústavy CZT a OST. Obnoviteľné zdroje a tematika 
tepelných čerpadiel boli odprednášané v tretí deň konferencie. 
Sekciu Merania a rozpočítavania tepla viedol už klasicky Ing. Mi-
chal Piterka. Zaujímavé prednášky boli aj v sekciách Regulácie 
a riadenia vykurovacích sústav ako aj hydraulického vyregulova-
nia vykurovacích sústav. 

Záver konferencie tvorili prednášky energetického manažmentu 
a vykurovacích sústav. Konferenciu uzavrel svojou prednáškou 
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., ktorý sa poďakoval všetkým zúčast-
neným, prednášajúcim, fi remným partnerom ako aj účastníkom 
za účasť na konferencii. 

-ek-
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Termoregulátor DEFRO 57 predĺži životnosť kotla a prispeje 
k zníženiu množstva spáleného paliva. Umožňuje ochranu spia-
točky kotla, optimálne využitie účinnosti kotla, príjem horúcej 
vody, minimalizáciu deštrukčných účinkov nízkoteplotnej koró-
zie a eliminuje jav kondenzácie. Za zmienku tiež stojí, že horné 
vrstvy akumulačnej nádrže nepodliehajú rýchlemu zmiešaniu, 
čo vedie k rýchlejšej akumulácii tepla.

Ako pracuje termoregulátor DEFRO 57 

Použitie regulátora v inštalácii ústredného kúrenia predĺži čas 
medzi následným vybíjaním a tiež pozitívne ovplyvní životnosť 
kotla. Okrem toho zariadenie chladí kotol vodou z rezervného 
okruhu – teplá voda z hornej časti kotla je zmiešaná s malým 
množstvom vody 
zo spodnej časti 
nádrže. Ak chcete 
maximalizovať po-
tenciál vyrovnáva-
cej nádrže v inšta-
lácii, nezabudnite 
správne umiestniť 
prívod vody do 
zariadenia. Aby 
k tomuto procesu 
mohlo dôjsť, musí 
horúca a studená 
voda tvoriť dve 
oddelené vrstvy. 
Vďaka vhodnej 
kontrole ich príto-
ku do akumulačnej 
nádrže je možné dokonalé vrstvenie horúcej a studenej vody. 
Správny priebeh tohto procesu je možný pomocou nabíjacieho 
zariadenia, ktorým je termoregulátor DEFRO 57. Počas uvede-
nia kotla do činnosti termoregulátor DEFRO 57 vtlačí do neho 
vodu, aby sa rýchlo dosiahla prevádzková teplota a aby sa začalo 
ohrievanie nádrže. Termoregulátor potom pomaly čerpá horú-

cu vodu do hornej časti vyrovnávacej nádrže, pričom sa udržuje 
optimálna rovnováha teploty vody.

Výhody vyplývajúce z inštalácie termoregulátora 

Rýchlejšie vykurovanie kotla.
Termoregulátor DEFRO 57 pripojený k vykurovaciemu 
systému zvyšuje životnosť a výkon kotla.
Zvýšením teploty spiatočky sa výrazne zníži nízkoteplot-
ná korózia kotla.
Na udržanie teploty musí byť systém bez vyrovnávacej 
nádrže spustený niekoľkokrát denne, čo vedie k vyššej 
spotrebe paliva. Inštalácia vo vykurovacom systéme vy-
rovnávacej nádrže spolu s termoregulátorom DEFRO 57 
umožňuje znížiť náklady až o 50 %.
Pozitívny vplyv na znižovanie emisií prachu neustálym 
udržiavaním vysokej teploty spiatočky zo systému kotla.

Termoregulátor DEFRO 57

Čerpadlo LM6A Erp 2015
Priemer 1’’, R25 
Otváracia teplota klapky 57°C 
Maximálny výkon kotla 45 kW 

Firma Mirad, ako dovozca kotlov DEFRO pre Slovenskú republiku, predstavuje 
novinku od výrobcu kotlov DEFRO, ktorá umožňuje znížiť náklady až o 50 %

TERMOREGULÁTOR DEFRO 57

Spoľahlivé zariadenie používané v zariadeniach ústredného kúrenia s použitím 

vyrovnávacích nádrží. Termoregulátor DEFRO 57 ovplyvňuje optimálne zaťaženie 

nárazníka ako zásobníka energie a chráni spiatočku kotla proti príliš nízkej teplote vratného 

vykurovacieho média z inštalácie a zároveň chráni kotol proti nízkoteplotnej korózii. 

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

Schéma zapojenia v uzavretom systéme
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MERANIE TEPLOTNÝCH PROFILOV V INTERIÉRI PRI RÔZNYCH 
SPÔSOBOCH VYKUROVANIA
Ing. Pavol Mičko, doc. Ing. Andrej Kapjor, PhD., Ing. Martin Vantúch, PhD., Ing. Marián Pafčuga, Ing. Dávid Hečko

Strojnícka fakulta UNIZA, Katedra energetickej techniky, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, e-mail: pavol.micko@fstroj.uniza.sk

Trend neustáleho zvyšovania cien energií môžeme pozorovať najmä na zvýšených nárokoch na tepelnoizolačné vlastnosti 

stavebných konštrukcií budov. Medzi možnosti zníženia energetickej náročnosti obytných budov patrí aj správna voľba 

technológie na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody. Odlišné vykurovacie systému majú rôzny podiel konvekčnej 

a sálavej zložky. To má za následok rôznorodosť teplotných profi lov, a teda priamo vplývajú aj na kvalitu prostredia 

z hľadiska komfortu a tepelnej pohody. Pre efektívne vykurovanie je teda najvhodnejšie zvoliť vykurovací systém 

s minimálnym teplotným gradientom v horizontálnom aj vertikálnom smere. [1]

1. Úvod

Od roku 2010 do roku 2019 je nárast cien za teplo viac ako 45 %. 
Táto skutočnosť núti užívateľov hľadať ekonomicky výhodné 
vykurovacie systémy. Európska smernica 2010/31/EU znemož-
ňuje vydať stavebné povolenie na budovy, ktoré nespadajú 
do kategórie A1 a lepšej. Jednou z možnosti ako môže budova 
spĺňať tieto podmienky je voľba vhodného spôsobu a techno-
lógie vykurovania, chladenia a prípravy teplej úžitkovej vody. 
Vplyv technológie vykurovania na celkovú spotrebu energie na 
dosiahnutie tepelnej pohody v interiéri závisí od parametrov 
tepelno-vlhkostnej mikroklímy. Tepelná pohoda je funkcia via-
cerých veličín, medzi ktoré patria: teplota vzduchu v interiéri, 
rýchlosť prúdenia vzduchu v interiéri, vlhkosť vzduchu, účinná 
teplota, tepelný odpor oblečenia a metabolizmus ľudského tela. 
Majoritný vplyv na dosiahnutie tepelnej pohody má práve rozlo-
ženie teplôt vzduchu. Vykurovací systém, ktorý dokáže vytvoriť 
uniformné a rovnomerné rozloženie teplôt je z hľadiska kom-
fortu najvýhodnejší. Hodnota horizontálneho aj vertikálneho 
teplotného gradientu patrí zároveň k faktorom lokálnej tepelnej 
pohody. Jeho hodnota sa teda sleduje pri posudzovaní kvality 
a komfortu prostredia. [1]

2. Meranie teplotných profi lov

Pre vytvorenie rovnakých okrajových podmienok pre meranie 
teplotných profi lov rôznych vykurovacích systémov prebiehalo 
meranie v termostatickej komore. Jednotlivé parametre tepel-

no-vlhkostnej mikroklímy sa merali pomocou zariadenia Com-
fortSense od spoločnosti Dantec.

2.1 Termostatická komora

Meranie sa realizovalo v termostatickej komore pre skúšanie 
a vyhodnocovanie výkonu vykurovacích telies a konvektorov 
podľa normy EN 442 časť 2. Dĺžka komory je 4 ± 0,02 m, šírka 
4 ± 0,02 m a výška 3 ± 0,02 m. Tepelnú stratu miestnosti vytvá-
rala ochladzovaná stena (položka b na Obr. 1), tvorená suchým 
sálavým systémom. Simulujeme teda podmienky miestnosti, 
s jednou stenou, za ktorou je exteriér. Za zvyšnými stenami, stro-
pom, aj podlahou sa nachádza vykurovaný interiér. Tepelná stra-
ta takejto miestnosti by sa mala pohybovať na úrovni do 600 W. 
Ako zdroj tepla sa pri jednotlivých vykurovacích systémoch pou-
žíva: podlahové vykurovanie – mokrý systém, stropné vykurova-
nie – suchý systém a podlahový konvektor. Meranie prebiehalo 
na piatich stanoviskách označených na Obr. 1, podľa odporúčaní 
pre meranie parametrov tepelno-vlhkostnej mikroklímy.

2.2 Meracie zariadenie 

Na meranie tepelnej pohody v termostatickej komore sme pou-
žili zariadenie ComfortSense od spoločnosti Dantec Dynamics. 
Meracie členy zariadenia spĺňajú normy EN 13 182, ISO 7726 
a ISO 7730. Zariadenie je navrhnuté pre vývoj a výskum vykuro-
vacích chladiacich a vetracích systémov, pomocou viacbodové-
ho merania teploty a rýchlosti vzduchu. Pre meranie teplotných 
profi lov v interiéri sa použili tri meracie členy označené: T1 (vo 
výške členkov, 0,1 m od zeme), T2 (vo výške ťažiska tela, 1,1 m 
od zeme) a T3 (vo výške hlavy, 1,7 m od zeme). Pre rozsah mera-

Obr. 1  Pôdorys termostatickej komory
a) Stanovisko merania, b) Ochladzujúca stena (tepelná strata miestnosti), 
c) Poloha konvektoru, d) Konštrukcia termostatickej komory.  Obr. 2  Meracie zariadenie ComfortSense - Dantec [2]
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ných teplôt je nepresnosť meracích členov garantovaná ± 0,2 °C. 
Meracie zariadenie aj s jednotlivými meracími členmi môžeme 
vidieť na Obr. 2.

3. Porovnanie teplotných profi lov jednotlivých 

vykurovacích systémov

Pomocou meracieho zariadenia bola v priestore meraná teplota 
vzduchu v interiéri pre jednotlivé vykurovacie systémy. Namera-
né hodnoty sme vyhodnotili v nasledujúcej Tab. 1 aj grafi cky na 
Obr. 3.

4. Záver

Pri experimentálnom meraní teplotných gradientov rôznych vy-
kurovacích systémov, pri zachovaní rovnakých okrajových pod-
mienok, môžeme vidieť rozdielne teplotné gradienty najmä vo 
vertikálnom smere. Kým u sálavých systémoch teplotný gradient 
neprevýšil hodnotu 0,6°C medzi úrovňou členkov a hlavy, ver-
tikálny teplotný gradient pri podlahovom konvektore predsta-
voval až 2,5°C. Práve veľkosť vertikálneho teplotného gradientu 
je jedným z faktorov lokálnej tepelnej nepohody a nemala by 
presahovať hodnotu 2,0°C. Z hľadiska rovnomerného rozloženia 
teplôt a ekonomicky najvýhodnejšieho vytvorenia komfortného 
prostredia môžeme zvoliť podlahové sálavé vykurovanie ako 
najvhodnejší vykurovací systém.
 
POĎAKOVANIE
Tento príspevok vznikol na základe projektu KEGA-048ŽU-4/2019 
‘Vizualizácia prúdenia v technike prostredia’. 
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[1]  PETRÁŠ, D.: Vykurovanie rodinných a bytových domov, 

Bratislava, Jaga group, 2005.
[2]  DANTEC DYNAMICS.: ComfortSense, [Online], dostupné 

na: https://www.dantecdynamics.com/comfortsense [3 
December 2019], 2019

Tab. 1 Teploty vzduchu, horizontálne a vertikálne teplotné gradienty v interiéri

VYKUROVACÍ SYSTÉM
MERACÍ 

ČLEN
NAMERANÁ TEPLOTA NA MERACÍCH STANOVISKÁCH [°C] HOR. TEPL. GRAD. [°C]

1 2 3 4 5 |T1-T5| |T2-T4|

Podlahové vykurovanie

T1 22,1 22,7 22,9 22,4 22,5 0,4 0,3

T2 22,2 22,2 22,4 22,3 22,5 0,3 0,1

T3 22,4 22,3 22,4 22,4 22,5 0,1 0,1

Ver. tepl. grad. |T3-T1| [°C] 0,3 0,4 0,5 0 0

Stropné vykurovanie

T1 21,2 21,3 21,3 21,3 21,5 0,3 0

T2 21,5 21,7 21,7 21,4 21,5 0 0,3

T3 21,8 21,8 21,7 21,7 21,7 0,1 0,1

Ver. tepl. grad. |T3-T1| [°C] 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2

Podlahový konvektor 
s ventilátorom

T1 21,6 21,6 21,7 21,6 21,7 0,1 0

T2 23,1 22,3 22,2 22,2 22,1 1 0,1

T3 24,1 22,3 22,4 22,4 22,3 1,8 0,1

Ver. tepl. grad. |T3-T1| [°C] 2,5 0,7 0,7 0,8 0,6

Obr. 3 Teplotný profi l a) Podlahové vykurovanie, b) Stropné vykurovanie, 
c) Podlahový konvektor s ventilátorom.
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PRODUKTOVÉ NOVINKY WOLF
V termíne od 3. do 6. marca 2020 bol WOLF súčasťou odborného veľtrhu 
AQUATHERM PRAHA 2020

V pražských Letňanoch sme vystavovali širokú škálu našich produktov a to hneď na dvoch stánkoch v dvoch halách. Jeden 

stánok bol zameraný na produkty vykurovania a vetrania a druhý na vzduchotechniku. Na veľtrhu sme predstavili štyri 

veľmi zaujímavé novinky.

Tepelné čerpadlo WOLF CHA Monoblock – 

Tiché ako let sovy

Toto efektívne a premyslené tepelné čerpadlo má minimálnu 
hlučnosť prevádzky 35 dB, veľmi nízke prevádzkové nákla-

dy a možnosť využitia elektriny aj z fotovoltaického systému. 
Umožňuje vykurovanie aj chladenie objektov v kombinácii 
s plošnými sálavými systémami. Na chladenie využíva prírod-

né chladivo R290 – šetrné k životnému prostrediu. V zostave 
so zásobníkom zaberie vnútorná jednotka iba 1 m2 a môžete 
ho ovládať prostredníctvom jednotného systému regulácie 

cez modul BM-2. V predaji bude od apríla 2020.

Vetranie s rekuperáciou CWL-2 Excellent – 

Úspešný príbeh pokračuje

Najtichšia vetracia jednotka WOLF v atraktívnom dizajne pri-
náša výkony 325 a 400 m3/h s rekuperáciou tepla až 99 %. 
Obtok pre nočné chladenie, integrovaný predohrev, automa-
tická protimrazová regulácia a úspornejšie, tichšie ventilátory 
s konštantným prietokom sú súčasťou zariadenia. 

WOLF CWL-2 Excellent má minimálne nároky na spotrebu 
energií a veľmi jednoduchú údržbu. Ako všetky zariadenia 
WOLF aj toto môžete ovládať jednotným systémom regulácie 

cez modul BM-2. V predaji bude od apríla 2020.

Termostat RM-2 – Dotykový ovládací modul

Nový termostat na riadenie zdrojov tepla aj vetrania WOLF 
má prehľadný dotykový displej s intuitívnym ovládaním, 

indivi duálne konfi gurovateľné programy, ktoré umožňujú 
ovládanie všetkých funkcií – vykurovanie, príprava teplej vody, 
vetrania (a iných: prázdninový režim, zámok tlačidiel, chybové 
hlásenia, indikátor výmeny fi ltrov vetracej jednotky), jednodu-

chú inštaláciu a rýchle pripojenie ku všetkým zariadeniam 

WOLF. Je možné ho integrovať do systému WOLF Smarthome. 
V predaji bude od apríla 2020 v káblovej aj bezdrôtovej verzii.

Kotol CGB-2 – 38/55 – Čas na nový štandard.

Zaujímavou novinkou je plynový kondenzačný kotol WOLF 
CGB-2, ktorý má dva varianty prevedenia: 38 kW a 55 kW. 
Toto zariadenie bolo vyvinuté špeciálne pre dlhodobú pre-
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vádzku s minimálnym opotrebovaním materiálu aj pri vyso-
kom tepelnom zaťažení. Má o 10 % vyšší výkon a modulač-

ný rozsah až do 15 % nominálnej produkcie. Hydraulické 
spojenia sú plne kompatibilné s predchádzajúcimi modelmi. 
Odnímateľný kryt puzdra a plná prístupnosť z prednej stra-

ny  kotla vytvára ideál ny prístup pre údržbu a servis. Tesnenia 

WOLF CGB-2 nevyžadujú silikónové mazivo, preto je jeho 
údržba je rovnako čistá ako prevádzka. Riadiaci systém WRS-2 
s ovládacou jednotkou BM-2 umožňuje jeho prepojenie s no-
vými aj s predchádzajúcimi produktmi WOLF. V predaji bude 
v druhom kvartáli roka 2020.

Kombinácia týchto noviniek poukazuje na to, že WOLF je 
komplexný dodávateľ vykurovacej a vetracej techniky a vzdu-
chotechniky. Neposkytujeme len produkty, ale pripravujeme 
zaujímavé komplexné riešenia pre tieto oblasti a navrhujeme 
riešenia na mieru pre jednotlivých zákazníkov kombináciou 
produktov WOLF tak, aby bol ich výkon optimalizovaný a zá-
kazníkovi prinášali maximálny komfort. K plynovým konden-
začným kotlom, tepelným čerpadlám a vetracím systémom 
navyše poskytujeme 5-ročnú záruku WOLF bez dodatočných 
podmienok.

Kompletné informácie o našich produktoch a službách náj-
dete na www.slovensko.wolf.eu a sledovať nás môžete aj na 
sociálnych sieťach.

WOLF je expert na vnútorné prostredie.

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

TICHÉ AKO LET SOVY.
TEPELNÉ ČERPADLO WOLF CHA.

WWW.SLOVENSKO.WOLF.EU

VÝHODY KTORÉ HOVORIA SAMÉ ZA SEBA:

> Prevádzka je vďaka najnovším technológiám tichá 
ako let sovy (35 dB *)

> Veľmi nízke prevádzkové náklady s možnosťou 
čerpania dotácií

> S plošným systémom možno miestnosti vykurovať 
aj chladiť

> Využíva prírodné chladivo R290, ktoré je šetrné 
k životnému prostrediu

> Možnosť využitia elektrickej energie z fotovoltaické-
ho systému

> V zostave so zásobníkom sa celý vnútorný systém 
vojde do 1 m2

> Jednotný systém regulácie pre všetky zariadenia 
WOLF, postačí jediný modul BM-2. Možnosť ovláda-
nia na diaľku pomocou smartphonu alebo počítača

 * Hladina hluku v zníženej nočnej prevádzke (vo vzdialenosti 
3 metre od zariadenia a pri voľnom umiestnení)

NOVÉ

< 35 dB(A)

inz-CHA-173x133-02-2020-SK.indd   1 26.02.20   15:37
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ZNIŽOVANIE RADIAČNEJ ZLOŽKY TEPLA Z KRBOVÝCH VLOŽIEK 
POMOCOU LOOP HP
prof. RNDr. Milan Malcho, CSc., Ing. Patrik Nemec, PhD., Ing. Stanislav Gavlas, PhD., Ing. Mária Polačiková

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

e-mail: milan.malcho@fstroj.uniza.sk

V súčasnosti sa stáva trendom využívanie plynových krbových vložiek na vykurovanie domácností. Hlavnými dôvodmi 

sú bezúdržbová, čistá a pohodlná prevádzka, ovládanie spravidla pomocou diaľkového ovládania a moderný vzhľad. 

Krbová vložka (KV) inštaluje aj ako sekundárny zdroj tepla, no je možné ňou pokryť celkovú tepelnú potrebu domu vrátane 

ohrevu vody. Častým problémom pri výbere a inštalácii krbovej vložky je dimenzia presklenia kúreniska a tepelný tok do 

miestnosti, ktorej tepelné straty sú z dôvodu skladby obvodového plášťa podstatne menšie ako tepelný výkon krbovej 

vložky. Preto sa ukazuje ako potrebné pri zachovaní estetického pôsobenia plameňa znížiť tepelný tok z kúreniska do 

interiéru a časť tepelného výkonu vložky odviesť do akumulátora tepla pomocou tepelnej trubice s uzavretou slučkou 

(Loop HP) a takto získané teplo využiť na vykurovanie iných priestorov a na ohrev teplej vody. 

1. Úvod

Krbová vložka je vo svojej podstate zdrojom tepla, v ktorom sa 
produkuje tepelný výkon horením paliva. Toto teplo je možné 
ďalej odvádzať do opláštenia krbovej vložky, ktoré nahrieva oko-
litý vzduch. Teplý vzduch je následne možné využívať na vykuro-
vanie samotných miestností v dome či byte. Druhým spôsobom 
je prenos tepla do interiéru radiáciou cez presklenie krbovej 
vložky. Tepelná bilancia štandardnej plynovej krbovej vložky je 
na Obr. 1.

Kým tepelný tok odvádzaný konvenciou je možné odvádzať jed-
noduchými systémami výmenníkov tepla s vodou ako teplonos-
ným médiom, znižovanie tepelného toku do interiéru radiáciou 
je nutné realizovať na úplne inom princípe.

Zo Stefan-Boltzmannovho zákona pre hustotu tepelného toku 
medzi dvomi plochami radiáciou
 q12 = ε12 . σ0 . ( T1

4 – T2
4) (W/m2) (1)

kde
ε12 (-) je emisivita šedých plôch, 
σ0 je Stefan-Boltzmannova konštanta (σ0 = 5,67×10−8 W·m-2·K-4),
T1 je absolútna teplota steny v kúrenisku krbovej vložky (K),
T2 je teplota okolitých plôch v interiéri (K), 

vyplýva, že intenzita prenosu tepla radiáciou je výraznou funk-
ciou absolútnej teploty steny. Kým teplota steny prijímajúcej 
tepelný výkon je cca 290 K, teplota steny v štandardnej krbovej 
vložke je viac ako 600 K a takto ohriata stena intenzívne vyžaruje 
teplo.

Rovnicu energetickej bilancie krbovej vložky možno vyjadriť 
vzťahom 

 Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4  (W) (2) 
kde je
Q – celkový tepelný výkon dodaný do systému (W),
Q1 – tepelný výkon odvedený radiáciou cez sklo (W),
Q2 –  tepelný výkon odvedený na akumuláciu ohrevom vody 

(W),
Q3 –  tepelný výkon odovzdaný do interiéru cez steny konduk-

ciou, radiáciou a konvenciou (W),
Q4 – tepelný výkon odvedený v spalinách komínom (W).

Na zníženie tepelného toku Q1 je preto potrebné znížiť teplotu 
stien v kúrenisku. Toto je optimálne realizovať tak, aby sa tep-
lota stien znížila takým odvodom tepelného výkonu, ktorý by 
nepotreboval obehové čerpadlo. V niektorých typoch krbových 
vložiek je zabudovaný pomerne rozsiahly systém odvodu tepla 
odpovedajúci systému generovania tepla v teplovodnom kotle 
(Obr. 2). Takýmto spôsobom sa realizuje v podstate teplovod-

Obr. 1  Energetická bilancia plynovej krbovej vložky

Obr. 2  Odvod tepla z krbovej vložky 
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ný vykurovací okruh s núteným obehom teplonosného média. 
Pre prípad výpadku pohonu obehového čerpadla alebo pre 
prípad prehriatia výmenníka tepla spaliny-voda je preto nutné 
do okruhu výmenníka tepla zabudovať bezpečnostné armatúry 
alebo bezpečnostné výmenníky tepla na odvod tepla produko-
vaného v kúrenisku a prechádzajúceho do vody v okruhu. Tento 
problém nastáva aj po dosiahnutí maximálne prípustnej teploty 
v akumulátore tepla. Uvedené nedostatky riešenia prenosu tep-
la z kúreniska do akumulátora tepla odstraňuje zariadenie na 
prenos tepla do akumulátora tepla bez obehového čerpadla so 
samoregulovateľnou nastaviteľnou teplotou vody v akumuláto-
re tepla. 

2. Návrh zariadenia na zníženie tepelného toku PKV 

do interiéru

Zariadenie pozostáva z tepelnej trubice s uzavretou slučkou 
(Loop HP) naplnenej defi novaným objemom kvapalnej fázy pra-
covného média, v ktorej je výparná časť oddelená od konden-
začnej časti rúrkami na prúdenie parnej fázy pracovného média 
v parnom potrubí a kvapalnej fázy pracovného média v konden-
začnom potrubí. Vo výparníku, ktorý je integrovaný v kúrenis-
ku, pracovné médium mení v dôsledku varu svoje skupenstvo 
z kvapalného na plynné. Para je spolu s kvapkami pracovného 
média odvádzaná z výparníka do kondenzátora parným potru-
bím. V parnom potrubí je zaradený lapač kvapiek pracovného 
média a zachytená kvapalná fáza je odvádzaná do výparníka po 
stenách parného potrubia. Para pracovného média bez kvapiek 
následne prúdi do kondenzátora, v ktorom odovzdáva svoje 
kondenzačné teplo akumulačnej náplni akumulátora tepla. Aku-
mulátorom tepla môže byť zásobník vody s vtokom studenej 
vody určenej na ohrievanie a výtokom teplej úžitkovej vody, ale-
bo to môže byť zásobník teplej vody pre potreby vykurovania 
v teplovodnom vykurovacom systéme. 

Výparník (1) je parným potru-
bím (8) prepojený s konden-
zátorom (2) umiestneným 
v akumulátore (3) tepla, kto-
rého kondenzačné potrubie 
(7) je vedené naspäť do vý-
parníka (1). Do kondenzač-
ného potrubia (7) je zaradený 
termostatický regulátor (4) 
prepojený ovládacou vetvou 
(11) so snímačom teploty (5) 
z akumulátora (3) tepla. Do 
parného potrubia (8) medzi 
výparník (1) a kondenzátor 
(2) je zaradený lapač (6) kva-

piek. Do kondenzačného potrubia (7) medzi kondenzátor (2) 
a výparník (1) je zaradený zásobník (12) pracovného kvapalného 
média. Výparník (1) je umiestnený v kúrenisku.

Skondenzované pracovné médium je samočinne gravitačné 
dopravované naspäť do výparníka kondenzačným potrubím, 
v ktorom je zabudovaný nastaviteľný samočinný termostatický 
regulátor – ventil ovládaný teplotným senzorom – snímačom 
teploty snímajúcim teplotu v akumulátore tepla. Keď teplota 
náplne akumulátora tepla dosiahne nastavenú teplotu, termo-
statický regulátor uzavrie kondenzačné potrubie za kondenzá-
torom a vo výparníku vyvrie kvapalné pracovné médium, ktoré 
zostalo v časti prívodného kondenzačného potrubia kondenzá-
tu a vo výparníku.

3. Experimentálna verifi kácia účinku Loop HP 

na energetickú bilanciu vložky

Radiačná zložka tepelného toku z plynovej krbovej zložky sa me-
rala po ustálení teplôt kalorimetrickou metódou pomocou ab-
sorpčného lamelového výmenníka tepla (ALVT) s koefi cientom 
absorpcie blízkym k 1. Účinná plocha ALVT bola rovná ploche 

presklenia PKV. Tepelná bilan-
cia PKV sa vykonala na základe 
parametrov zemného plynu 
a teplôt meraných na plášti 
a v odvode spalín PKV.

Objem pracovného média v ok-
ruhu tepelnej trubice s uzavre-
tou slučkou bol určený tak, aby 
po uzavretí nastaviteľného sa-
močinného termostatického re-
gulátora – ventilu a pri odparení 
pracovného média z výparníka, 
hladina kondenzátu dosiahla 
vstupný otvor kondenzátora 
v akumulátore tepla. Takýmto 

spôsobom sa zamedzí odovzdávaniu kondenzačného tepla nápl-
ni akumulátora tepla a jej teplota nebude rásť ani pri pokračovaní 
kúrenia v kúrenisku zdroja tepla. Pri poklese teploty v akumuláto-
re tepla pod nastavenú hodnotu samočinný termostatický regu-
látor otvorí prívod kondenzátu do výparníka a opäť nastáva inten-
zívny transport tepla z kúreniska do akumulátora tepla.

Okruh tepelnej trubice je vybavený technologickými vstupmi na 
naplnenie pracovného média v kvapalnom stave pri štandard-

Obr. 3  Schéma zariadenie na zníženie 
radiačnej a konvekčnej zložky tepla 
z krbovej vložky pomocou samočinné-
ho prenosu tepla systémom Loop HP 
do akumulátora tepla

Obr. 4  Plynová krbová vložka s odvodom časti tepla do akumulačnej nádo-
by pomocou slučkovej tepelnej trubice

1 – krbová vložka, 
2 – umiestnenie výparníka, 
3 – odlučovač kondenzátu, 
4 – parné potrubie, 
5 – vypúšťací ventil, 
6 – manometer, 
7 – akumulačná nádoba, 
8 – odvod teplej vody, 
9 – kondenzačné potrubie, 
10 – termostatický ventil, 
11 – uzatvárací ventil,
12 – vypúšťací ventil

Obr. 5  Experimentálne zariadenie 
na meranie tepelného výkonu

1 – absorbér, 2 – skelet absorbéra, 3 – snímače teploty Pt100, 4 – škrtiace 
ventily, 5 – prietokomer Vortex

Obr. 6  Schéma merania radiačného toku pomocou ALVT a kalorimetrickej 
metódy



PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2020

www.voc.sk/plynar-vodar-kurenar-klimatizacia16

nom rozsahu teploty a tlaku okolia a na dosiahnutie vhodného 
pomeru kvapalnej a plynnej fázy pracovného média. Kvapalným 
pracovným médiom môže byť voda alebo kvapalné uhľovodíko-
vé zlúčeniny, ako je napr. etanol a iné. Množstvo a druh náplne 
pracovného kvapalného média sa určuje podľa účelu zariadenia 
a podľa podmienok jeho prevádzky. Najvýkonnejším pracovným 
médiom je destilovaná voda, ktorej použitie si však vyžaduje 
teplotu okolia nad bodom mrazu. V prípade vypúšťania vody 
z akumulátora tepla alebo zo zásobníka teplej vody je potrebné 
ako pracovné médium použiť zmes vody a napr. etanolu s teplo-
tou tuhnutia zmesi pod očakávanou najnižšou teplotou okolia 
zariadenia.

4. Záver

Výsledky experimentu v tabuľke 1 ukázali, že použitie výparníka 
Loop HP zabudovaného do kúreniska plynovej krbovej vložky 
výrazne prerozdelí celkový tepelný výkon uvoľnený spálením 
zemného plynu v horáku krbovej vložky. Kým u štandardnej PKV 
bez akumulácie tepla je komínová strata cca 19,9 % a do interiéru 
sa odvádza až 80 % z celkového príkonu PKV, potom pri aplikácii 
navrhnutého systému odvodu tepla z kúreniska PKV pomocou 
Loop HP sa zníži komínová strata na 15,8 %, do akumulácie sa 
odvádza až 36,2 % a do interiéru sa zníži tepelný výkon na 58 % 
z celkového príkonu. Ak v prípade PKV bez systému Loop HP od-
chádzalo do interiéru zo skúšanej vložky cca 6152 W, pri aplikácii 
Loop HP a akumulácie tepla len 3630 W, t. j. tepelný výkon do 
interiéru sa znížil cca o 41 %!

Výhody zariadenia na samočinný prenos tepla do akumulátora 
tepla bez obehového čerpadla so samoregulovateľnou nasta-
viteľnou teplotou vody v akumulátore tepla riešenia s Loop HP 
sú zjavné. Výhody oproti klasickým riešeniam spočívajú najmä 
v tom, že obeh tekutiny v okruhu tepelnej trubice s uzavretou 
slučkou je zabezpečený bez obehového čerpadla prostredníc-
tvom termosifónového efektu. Pri dosiahnutí určitej požado-
vanej teploty, ktorá je nastaviteľná na samočinnom termosta-
tickom regulátore ovládanom snímačom teploty snímajúcom 
teplotu v akumulátore tepla sa termosifónový obeh zastaví. Tým 
sa zastaví aj prenos tepla do akumulátora tepla a nedôjde k pre-
hriatiu náplne akumulátora tepla. Proces intenzívneho transpor-

tu tepla medzi výparníkom a kondenzátorom na základe zmeny 
fáze sa tak zastaví do stavu poklesu požadovanej teploty nápl-
ne akumulátora tepla, kedy sa termostatický regulátor otvorí 
a umožní tak prúdenie kondenzátu do výparníka.

Náplň akumulátora tepla je nahrievaná na konštantnú teplotu 
bez závislosti na intenzite horenia paliva v kúrenisku. Tým, že 
v zariadení je použitá tepelná trubica s uzavretou slučkou, má 
potom aj samotné zariadenie malú hmotnosť, má rýchly tepelný 
nábeh a nízke náklady na údržbu tepelnej trubice s uzavretou 
slučkou. 

Pri použití plynovej krbovej vložky so slučkovou tepelnou trubi-
cou sa pri realizovaných meraniach zistilo, že cez Loop HP došlo 
k prenosu tepelného výkonu cca 3,0 kW, ktorý je možné ďalej 
využiť na iné účely. Tento výkon je možné ďalšími úpravami vý-
parníka zvýšiť.

Loop HP je možné aplikovať do rôznych kúrenísk, na krbové 
vložky a krbové kachle, na sporáky s komínovou vložkou, ale aj 
na iné tepelné zdroje horúcich spalín.
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Tabuľka 1

MERANÉ HODNOTY
TEPELNÝ VÝKON PKV S POUŽITÍM 

LOOP HP S ALVT
TEPELNÝ VÝKON PKV BEZ POUŽITIA 

LOOP HP S ALVT

(W) (%) (W) (%)

Tepelný výkon PKV celkový Q 7560 100 7680 100

Tepelný výkon radiačný Q1 1061 14,0 1645 21,4

Tepelný výkon do akumulácie Q2 2735 36,2 nerealizuje sa 0

Tepelný výkon do odvodu spalín Q3 1195 15,8 1528 19,9

Tepelný výkon do okolia konvekciou Q4 2569 34,0 4507 58,7

Ilustračný obr.
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VIADRUS počas uplynulých dvoch ro-
kov kompletne zmenil produktové 
portfólio. Firma tak reagovala na emis-
né limity, ktoré Európska únia z roka na 
rok sprísňuje. V súčasnosti sa špeciali-
zuje hlavne na kotly na biomasu, t. j. na 
drevo a drevené pelety. A práve toto, 
v Českej republike stále obľúbenejšie, 
ekologické palivo je vyrábané výhrad-
ne z čistých pilín, ktoré sú prirodzeným 
odpadom z píl. 

Nový automatický liatinový kotol VIAD-
RUS U22 Economy Pellet je dostupný 
s výkonmi 16, 23 a 30 kW. Jeho veľ-
kou výhodou je predovšetkým vysoká 
účinnosť – až 92,1 % a automatická 
prevádzka. Výmenník kotla vznikol na 
základe typu VIADRUS U22 Economy 
a garantuje tak vysokú trvanlivosť, kto-
rá je podporená desaťročnou zárukou. 

„Pelety sú prirodzenou náhradou uhlia 
pre vykurovanie domov a jednou z mož-
ností, ako vyriešiť povinnú výmenu za-
staralých kotlov s ručným prikladaním. 
Podľa údajov ministerstva životného prostredia je v Českej repub-
like stále viac ako 300-tisíc nevyhovujúcich kotlov 1. a 2. triedy, kto-
ré musia byť do septembra 2022 odstavené z prevádzky. Náš nový 
kotol na pelety, ktorý vychádza z úspešného modelu U22 Economy, 
tiež spĺňa 5. emisnú triedu i podmienky Ekodesign, vyhovuje všet-
kým aktuálnym i budúcim legislatívnym požiadavkám,“ uvádza 
generálny riaditeľ spoločnosti VIADRUS Petr Teichmann. 

VIADRUS U22 Economy Pellet je taktiež 
certifi kovaný pre 3. vlnu kotlíkových 
dotácií v ČR, pre ktorú sa ministerstvo 
životného prostredia kvôli mimo-
riadnemu záujmu občanov rozhodlo 
dodatočne uvoľniť ďalšie takmer dve 
miliardy korún. Medzi prednosti no-
vého kotla patrí napríklad i možnosť 
prípravy teplej vody, jednoduchá, ča-
sovo nenáročná obsluha a údržba, níz-
ke prevádzkové náklady či nový kom-
paktnejší typ zásobníka na pelety. 

„Vykurovanie je bezobslužné, kotol si 
sám pelety prikladá, automaticky sa 
zapaľuje aj vypína. Kotly na pelety majú 
taktiež vyššiu účinnosť, takže v nich spá-
lite menej paliva. Výhrevnosť kvalitných 
peliet a hnedého uhlia je porovnateľná,“ 
dodáva Petr Teichmann.

Portfólio tepelné techniky značky 
VIADRUS, ktorá sa vyznačuje vysokou 
kvalitou a životnosťou, ďalej tvoria 
kotly na plyn a olej, liatinové radiátory, 
odliatky, kotly a výmenníky. 

Pre viac informácii navštívte našu webovú stránku: 
www.viadrus.cz

VIADRUS ROZŠIRUJE RAD KOTLOV U22 ECONOMY O NOVÝ 
EKOLOGICKÝ MODEL NA PELETY

Spoločnosť VIADRUS, najväčší a najstarší český výrobca vykurovacej techniky z liatiny, pokračuje v nastolenom 

ekologickom trende. Svoju ponuku v rámci radu U22 Economy doplní o automatický kotol na drevené pelety VIADRUS 

U22 Economy Pellet. Výroba bude v bohumínskom závode zahájená 1. apríla tohto roku.
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Je ale toto riešenie jediné možné a je najefektívnejšie?

Keď si zoberieme bežné prevádzkové parametre mestských roz-
vodov, kde sa teplota média pohybuje okolo 90 – 95 °C, s určitou 
bezpečnostnou rezervou okolo 100 – 105 °C, tak doteraz na trhu 
nebola okrem oceľového potrubia alternatíva. Bežné plastové 
fl exibilné potrubia majú maximálne krátkodobé zaťaženie 95 °C. 
Predstavením nového revolučného systému NRG FibreFlex Pro 
sa ale situácia zmenila. Potrubia NRG FibreFlex Pro sú určené 
na rozvody s teplotou média až do 115 °C a tlak 10 či 16 bar na 
vyžiadanie. To úplne mení situáciu a možnosti využitia fl exibil-
ných plastových potrubí pri realizáciách rozsiahlych rekonštruk-
cií rozvodov tepla na vykurovanie. Pre distribúciu teplej vody je 
k dispozícii potrubie NRG FibreFlex zaťažiteľné do 95 °C a 10 bar 
v dimenziách až do d160 vo fl exibilnom prevedení.

Špecifi kácia potrubia NRG FibreFlex Pro

Potrubia skupiny NRG FibreFlex Pro sú spevnené plastové rúrky 
pre médium izolované polyuretánovou penou na báze cyklo-
pentánu s vonkajším jemne korugovaným plášťom z LLD-PE. 

Inovatívne riešenie FibreFlex Pro predizolovaného systému 

s termoplasticky zosilnenou médiovou rúrkou (TRS)

Termoplasticky zosilnené médiové rúrky (TRS) 

Boli pôvodne vyvinuté pre aplikácie fl exibilného predizolované-
ho potrubia vo východnej Európe, kde musia odolávať požiadav-
kám tamojších sietí:

vyšší tlak
vyššie teploty
väčšie dimenzie

Vysoko pevnostná sieťka z aramidového vlákna umožňuje mé-
diovej rúrke, aby odolala požadovaným tlakom bez zväčšenia 
hrúbky steny rúry.

Vďaka vynikajúcim vlastnostiam aramidových nití s vysokou 
pevnosťou môže tenká výstužová sieťovina prenášať vysoko-

tlakové zaťaženie. To umožňuje vyvinúť médionosné rúry s veľ-
kým priemerom, oveľa tenšou hrúbkou steny a vyššími prevádz-
kovými tlakmi v porovnaní s konvenčnými jednovrstvovými PEX 
rúrkami.

Máme k dispozícii mnohé úspešné realizácie a prípadové štú-
die priamo od výrobcu, ktorý už zrealizoval pokládku viac ako 
10 000 km potrubí so zosilnenou médiovou rúrkou. Nás ale zau-
jímalo, ako to vyzerá v našich domácich podmienkach. Zobrali 
sme si teda tendrové podklady na výmenu rozvodov v jednom 
meste, kde bolo požadované oceľové predizolované potrubie 
a v spolupráci s projektantom a generálnym dodávateľom sme 
vypracovali alternatívne riešenie v hybridnom prevedení = väč-
šie dimenzie sme nechali v oceli a menšie sme zamenili do plas-
tového predizolovaného potrubia. Pozrime sa na to bližšie.

REVOLUČNÉ MOŽNOSTI PRI VÝMENE ROZVODOV TEPLA
Prípadová štúdia použitia plastových fl exibilných potrubí namiesto oceľových potrubí

Mnoho investorov, projektantov a realizátorov stojí pred otázkou ako čo najefektívnejšie zrealizovať výmenu dožitých 

rozvodov tepla. V tomto období existujú aj dotačné možnosti, ktoré toto rozhodnutie ešte urýchľujú. Pri výmene často aj 

40-ročných rozvodov, ktoré sa budovali ako klasické kanálové rozvody sa už roky využívajú overené bezkanálové oceľové 

predizolované potrubia, pre teplú vodu často už aj fl exibilné plastové predizolované potrubia. Existujúci kanál sa otvorí, 

staré dožité potrubia sa vyberú a následne sa umiestnia do pieskového lôžka nové oceľové predizolované potrubia.

Spevnená plastová rúrka pre médium pozostáva z nasledovných vrstiev:
1 – PE-Xa médiová rúrka
2 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva
3 – sieťka z aramidového vlákna
4 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva s kyslíkovou ba riérou
5 – ochranná vrstva rúrky pre médium
6 – polyuretánová izolácia
7 – LDPE plášť s difúznou bariérou
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Požadované prevádzkové parametre rekonštrukcie rozvodov 

na dvojrúrkový systém

Pracovná látka:  vykurovacia voda
Maximálne pracovná teplota: 105 °C
Maximálny pracovný pretlak v sústave: 13 bar
Konštrukčný pretlak: 16 bar
Navrhovaný teplotný spád: 95/50 °C (v lete 65/20 °C)
Dĺžka trasy rozvodov: cca 16 500 m
Požadovaná lambda izolácia oceľového predizolovaného systému 
pod 0,0260 W/mK.
Navrhnuté dimenzie potrubia: DN300 až DN32
Hrúbka izolácie oceľového potrubia: séria 2

Požadované prevádzkové parametre sú vhodné aj pre zosilnené 
plastové predizolované potrubia. Maximálne zaťaženie potrubí 
NRG FibreFlex Pro do 115 °C a tlak 16 bar dávajú prevádzkova-
teľovi dostatočnú rezervu aj pre havarijné stavy. Bezpečná pre-
vádzka a životnosť potrubí podľa zaťaženia min 30 až 50 rokov. 
Dimenzie plastového potrubia NRG FibreFlex Pro od d32 do 
d160 dokážu nahradiť veľkú časť oceľových potrubí.

Skúsme sa zamyslieť nad tým, čo nám prinesie realizácia vo 

fl exibilnom plastovom potrubí namiesto bežného zaužíva-

ného riešenia v oceli. Na základe rozloženia odberných miest 
a profi lu trasy sme sa rozhodli pre prepočet troch alternatív. 
Náhradu rozvodov DN100 a nižšie do plastového predizolova-
ného potrubia, s využitím úsporného riešenia dvojrúrkového 
prevedenia potrubí v troch alternatívach do 2 x d63, 2 x d75 
a 2 x d90. Pri návrhu sme počítali s polomermi ohybu plastové-
ho predizolovaného potrubia v maximálnej miere tak, aby boli 
rozvody bez problémov realizovateľné v profi le existujúceho 
betónového kanála, ktorý mal byť pri rekonštrukcii odkrytý, vy-
čistený a následne zasypaný bez jeho kompletného búrania. Pri 
návrhu sme počítali s využitím systémových predizolovaných 
komponentov:

T-kusy s vyvýšenou alebo paralelnou odbočkou
priamy prechod alebo prechod ohybom pri vstupoch do 
objektov

Porovnávali sme tri dôležité parametre:
1.  vypočítanú stratu v potrubí pri bežných výpočtových 

parametroch 80/60 °C (prevádzkové parametre príkladu 
z tejto prípadovej štúdie majú takmer rovnakú strednú 
teplotu)

2. počet potrubných spojov 
3.  dobu montáže a hlavne s ňou spojené obmedzenie 

v doprave a v zastavanom území pri bytových domoch 
aj obmedzenie obyvateľov.

Celková plánovaná dĺžka oceľových rozvodov je takmer 33 000 
m, vypočítaná strata pri prevádzkových parametroch a požado-
vanej kvalite a hrúbke izolácií v sérii 2 je 451 kW. Ak zoberieme 
do úvahy časť potrubí, ktoré je možné nahradiť fl exibilným plas-
tovým predizolovaným potrubím tak sa jedná o 10 860 m trasy, 
ktoré majú vypočítanú stratu 251 kW.

Pri uvažovaní zámeny za potrubia d125 až d75 a 2 x d63 až 
2 x d40, by bola strata danej trasy 186 kW. Toto je o 65 kW tepla 
menej, čo zodpovedá úspore 26 %. Alternatíva so zámenou aj di-
menzie d75 do dvojrúrkového prevedenia 2 x d75, resp. 2 x d90 
má tepelnú stratu 170, resp. 160 kW, čo predstavuje úsporu až 
32, resp. 36 % tepla.

Porovnanie množstva spojov na trase je ešte pôsobivejšie, vďaka 
dodávke fl exibilného potrubia v kotúčoch od 80 do 225 m sa mi-
nimalizuje množstvo spojov, čo nielen výrazne urýchľuje dobu 
montáže, ale znižuje aj riziko možného preniknutia vlhkosti a vo-
dy do izolácie počas prevádzky. Na porovnávanej trase sa zníži 
počet spojov z 4 119 na iba 593, čo je sedemnásobne menej.

Prehľad projektu – oceľ

DIMENZIA 
POTRUBIA
DN (mm)

TRASA
[m]

POČET 
POTRUBNÝCH 

SPOJOV [ks]

CELKOVÉ STRATY 
POTRUBIA 

[kW]

DN 300 180,00 72,00 7,66

DN 250 1 032,00 369,00 38,35

DN 200 1 266,00 487,00 48,49

DN 150 1 260,00 420,00 45,75

DN 125 1 860,00 641,00 59,35

DN 100 1 290,00 469,00 35,59

DN 80 1 410,00 470,00 37,38

DN 65 1 944,00 666,00 49,18

DN 50 2 640,00 919,00 59,37

DN 40 2 772,00 1 070,00 55,58

DN 32 804,00 525,00

Sumár: ∑ 16 458 m ∑ 6 108 spojov ∑ 450,91 kW

Sumár vybranej oblasti: ∑ 4 119 spojov ∑ 251,31 kW

Prehľad projektu – NRG FibreFlex Pro, alternatíva 2 x d63

DIMENZIA 
POTRUBIA
DN (mm)

TRASA
[m]

POČET 
POTRUBNÝCH 

SPOJOV [ks]

CELKOVÉ STRATY 
POTRUBIA 

[kW]

d125 1 290,00 32,00 35,76

d90 / 2 x d90 1 410,00 18,00 33,50 / 23,27

d75 / 2 x d75 1 944,00 17,00 42,69 / 27,41

2 x d63 2 640,00 30,00 33,42

2 x d50 2 772,00 18,00 32,27

2 x d40 804,00 3,00 8,44

Alternativa 2 x d63 ∑ 583 spojov ∑ 186,08 kW

Alternativa 2 x d75 ∑ 590 spojov ∑ 170,80 kW

Alternativa 2 x d90 ∑ 593 spojov ∑ 160,56 kW

Nahradením oceľových potrubí fl exibilným systémom z plastu 
ušetríte!

STRATY [%] STRATY [kW] ROČNÁ ÚSPORA

Alternatíva 2 x d63 -26 % -65 kW 2 057 GJ/rok

Alternatíva 2 x d75 -32 % -81 kW 2 539 GJ/rok

Alternatíva 2 x d90 -36 % -91 kW 2 862 GJ/rok

Ak budeme uvažovať s celoročnou prevádzkou pri daných pa-
rametroch tak sa jedná o úsporu 2 057 až 2 862 GJ tepla za rok. 
Keď berieme do úvahy aktuálne primerané náklady na výrobu 
jedného GJ tepla v cene okolo 255 Kč bez DPH, tak ide o ročnú 
úsporu 524 až 729-tisíc Kč. Počas doby prevádzky teplovodu 20 
– 30 – 40 rokov bude toto číslo násobne vyššie...

Samozrejme je dôležitá aj otázka investičných nákladov. Ak sa 
pozeráme na dielo ako na celok (dodávka materiálu, montáž 
potrubia, výkopové práce, dopravné obmedzenia, množstvo 
spojov...), tak sú investičné náklady viac menej rovnaké alebo 
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mierne vyššie oproti bežnému riešeniu realizácie v oceľovom 
predizolovanom potrubí. Akonáhle ale započítame úspory z pre-
vádzky teplovodu, dostáva sa toto riešenie jasne do plusu. 

Je dôležité sa na takúto dlhodobú investíciu pozerať optikou 
nielen výšky jednorázovej investície ale z dlhodobého prevádz-
kového hľadiska.

Sumarizácia výhod hybridného riešenia

Hybridné siete posúvajú rekonštrukcie a budovanie tepelných 
sietí nielen v zastavanom území do úplne novej perspektívy. 
Dimenzie pod DN125 je možné bez problémov nahradiť plasto-
vými fl exibilnými potrubiami a získať tým výhody pri realizácii 
a hlavne dlhodobé úspory pri prevádzke. Znížením tepelných 
strát v systéme okrem toho šetríme aj životné prostredie, palivo 
a CO2.

Naša fi lozofi a a riešenie je v maximálnej miere používať efektív-
ne fl exibilné riešenia, ktoré sú plne kompatibilné s robustnými 
predizolovanými rozvodmi v tyčiach s oceľovou rúrkou pre mé-
dium. Jedná sa o plne kompatibilný a vyladený systém pre kaž-
dú situáciu a typ spoja. Hľadáme optimálne riešenie z pohľadu 
rýchlosti realizácie a zníženia zaťaženia pri budovaní či rekon-
štruovaní tepelnej siete. Snažíme sa o minimalizáciu prevádzko-
vých nákladov počas doby životnosti, ktorá je predpokladaná na 
minimálne 30 až 50 rokov v závislosti od prevádzkových para-
metrov. Porovnanie hybridného riešenia tepelnej siete so štan-
dardným riešením prináša jasné výhody:

Ohyby bez kolena
Vynechanie kompenzátora
Obchádzanie prekážky
Plynulý prechod do budovy
Redukcia počtu spojov = 583 – 593 namiesto 4 119, t. j. 
– 86 %

Plastové fl exibilné predizolované potrubia sú dodávané v dĺž-
kach 80 – 225 m, oceľové tyče sú štandardne 6 alebo 12 m. Počí-
tame s tým, že pri plaste je minimálne 8x menej spojov a ďalšie 
spoje sa ušetria absenciou kolien, ktorých je pri fl exibilnom rie-
šení vďaka malým polomerom ohybu potrubia úplne minimum.

Minimalizácia tepelných strát 

= 160 až 186 kW namiesto 251 W, t. j. -26 až -36 %
Pri fl exibilných potrubiach je možné využiť aj dvojrúrkové rieše-
nie, ktoré dokáže ešte výraznejšie optimalizovať tepelné straty. 
Lambda fl exibilných potrubí je nižšia ako pri oceľových potru-
biach. Keďže plast je tepelný izolant a oceľ tepelný vodič, plas-
tová médiová rúrka má v prípade prúdenia horúcej tekutiny 
výrazne nižšiu vonkajšiu povrchovú teplotu, než rúrka oceľová. 
Izolácia PUR je tak vystavená nižším teplotám a celková tepelná 
strata plastového predizolovaného potrubia je preto v porovna-
ní s oceľovým predizolovaným potrubím nižšia, a to aj v prípade 
použitia rovnakej hrúbky izolácie.

Výrazné zrýchlenie montáže 

= minimálne 4-krát rýchlejšia montáž
Redukciou množstva spojov sa výrazne skracuje doba montáže, 
pri zapojení rovnakého množstva montážnikov je rýchlosť mon-
táže zvyčajne viac ako 4-krát rýchlejšia. Okrem množstva spojov, 
nie je nutné pri fl exibilnom riešení ani počítať s pevnými bodmi, 
kompenzátormi, dilatačnými vankúšmi a obchádzať prípadné 
prekážky kolenami, ale ohybom potrubia bez ďalších spojov.

NRG fl ex, s. r. o.
Moyzesova 2/B, 902 01 Pezinok
T+421 2 381 009 96, M +421 907 893 202
e-mail: info@nrgfl ex.sk



Vyššia úroveň komfortu a úspor
s novou priestorovou reguláciou

NEA SMART 2.0 od REHAU
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Tradičné podlahové vykurovanie REHAU zabezpečuje optimálnu 
tepelnú pohodu v celej domácnosti. Na vyššiu úroveň komfortu 
a úspor vieme podlahové vykurovanie posunúť vhodnou pries-
torovou reguláciou. Nová NEA SMART 2.0 je už 5. generáciou 
regulačných systémov Rehau špeciálne vyvinutých pre plošné 
systémy, akým je napr. podlahové vykurovanie. Jej dôležitou 

prednosťou je však vyladená funkčnosť aj v systémoch ploš-

ného chladenia vrátane riešenia rosného bodu. Vzhľadom na 
extrémne vylepšenú tepelnú ochranu budov bude hrať vykuro-
vanie čoraz menej dôležitú úlohu v TZB, naopak chladenie bude 
čoraz potrebnejšie. Či už je to jednoduché využitie podlahy na 
vykurovanie a chladenie, alebo využitie stropného chladenia, 
prípadne komplexné zapojenie rôznych plošných systémov 
v rôznych častiach budovy, NEA SMART 2.0 je mimoriadne fl e-
xibilná a efektívna. Doterajšie improvizácie a nefunkčné riešenia 
elegantne nahradí. 

Komplexný systém od REHAU 

NEA SMART 2.0 je perfektne zosúladený modulárny regulačný 
systém s maticovým LED displejom pre optimálnu súhru ploš-
ných systémov vykurovania a chladenia regulácie. Modulárnosť 
systému v tomto prípade znamená, že je určený od jednodu-
chých aplikácií pre malé obytné stavby – rodinné domy a ich 
plošné vykurovanie až po stredne veľké komerčné budovy a ich 

vykurovanie, chladenie a mnoho ďalších funkcií vrátane zmieša-
vania vykurovacej a chladiacej vody a ovládanie ďalších zariade-
ní ako sú fancoily, armatúry alebo zdroje tepla a chladu.

Centrálny prvok systému, tzv. Base, disponuje hybridnou tech-
nológiou pre káblové aj bezkáblové riešenie, dokonca aj v rámci 
tej istej inštalácie. Systém môže užívateľ ovládať priamo pries-

NEA SMART 2.0
Pes počúva na slovo. Prečo nie aj vykurovanie a chladenie u vašich zákazníkov? 

Prevažnú väčšinu svojho času trávime v uzavretých priestoroch, preto je veľkým faktorom kvality nášho života práve 

vhodná teplota interiérov. Obvyklou slabinou technických systémov vykurovania a chladenia býva ich riadenie a regulácia, 

obzvlášť ak úplne chýba, prípadne nie je vhodne zvolená ku konkrétnemu systému. Objavte preto modernú reguláciu, 

ktorá sa svojimi premyslenými funkciami postará o tepelnú pohodu v každej situácii.
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torovým regulátorom, avšak len základné najdôležitejšie para-
metre ako je nastavenie požadovanej teploty alebo zmena pre-
vádzkového režimu. Je tak použiteľný pre úplných technických 
laikov. Pre pokročilé nastavenie slúži aplikácia pre smartfón ale-
bo tablet, pričom táto je dostupná vďaka cloud riešeniu všade, 
kde je pokrytie internetovým signálom. Pri ovládaní pomocou 
aplikácie teda nehrá žiadnu rolu, kde sa práve nachádzate, čo je 
pridaná hodnota nielen pre užívateľa, ale aj pre možné servisné 
zásahy bez potreby fyzického výjazdu servisného technika.

Jednoduché uvedenie do prevádzky

Vďaka modulárnemu systému možno použiť NEA SMART 2.0 aj 
pre úplne jednoduché aplikácie, t. j. napríklad priestorovú regu-
láciu podlahového vykurovania. Rovnako je jednoduché aj ná-
sledné uvedenie do prevádzky. Zložitejšie systémy s chladením, 
zmiešavaním alebo ovládaním iných zariadení je už potrebné 
konfi gurovať cez online sprievodcu. Nie je to však úlohou inšta-
lačnej fi rmy, ale servisných partnerov Rehau, ktorí pokrývajú celé 
územie SR. Jednoducho stačí objednať servisný úkon a servisný 
partner systém v krátkej dobe oživí.

So systémom NEA SMART 2.0 ponúknete svojim 

zákazníkom maximálny komfort

Vždy tá správna izbová teplota NEA SMART 2.0 sa učí z návykov 
používania vykurovania zákazníkov a automaticky sa prispôsobí. 
A ak je potrebné teplotu niekedy zmeniť, pohodlne sa dá nasta-
viť cez hlasové ovládanie Amazon Alexa. 

Úspora vykurovacích nákladov až 20 %

S inteligentnými funkciami, ako je geofencing, funkcia rozpoz-
návania otvorených okien alebo nezávislý režim úspory energie 
je možná energetická úspora až 20 %. Aj keď ste na cestách, po-
hodlne si môžete znížiť teplotu miestností. 

Elegantný, nadčasový dizajn

Priestorový regulátor je k dispozícii v dvoch farebných variantoch 
– jednoduchý a nenápadný v bielej alebo ako skutočná pastva 
pre oči v čiernej. Voliteľne so svetelným rámčekom pre nepriame 
osvetlenie. Displej má štandardne modernú LED maticu.

Smarthome – SCI-FI?

V Rehau sme presvedčení, že riešenia smarthome a internet vecí 
(IoT) nie je sci-fi . Naopak tento trhový segment je jedným z naj-
dynamickejšie sa rozvíjajúcim, a to nielen v TZB. Riešenia však 
musia byť jednoduché a cenovo dostupné. NEA SMART 2.0 mož-
no do systému smarthome jednoducho zapojiť prostredníctvom 
domácich asistentov, ako je napr. Amazon Alexa alebo Google 
asistent (aktuálne v príprave). Sú to zariadenia, ktorých obstara-
nie zaťaží rodinný rozpočet maximálne niekoľko desiatkami EUR 
a vedia spojiť do kompaktného celku vykurovanie, chladenie, 
vetranie, osvetlenie, žalúzie alebo domáce multimédiá, ktoré sú 
s nimi kompatibilné. Aktuálne je sú už v ponuke desiatky výrob-
kov od rôznych značiek. Všetko je možné ovládať dokonca hlaso-
vými pokynmi, dočasne však len vo vybraných cudzích jazykoch, 
na rozšírení sa však postupne pracuje.

www.rehau.sk/neasmart2

NEA SMART 2.0 – moje riešenie pre reguláciu podlahového vykurovania



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

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

1. – 3. apríl 20201. – 3. apríl 2020
Hotel Galeria THERMAL Bešeňová

V prípade, že Úrad verejného zdravotníctva SR vyhláškou predĺži
karanténu z dôvodu šírenia COVID-19, presunie sa konferencia 
na jeseň 2020. Všetci účastníci budú o tom včas informovaní. 
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Dlho sme rozmýšľali, aby bola konferencia zaujímavejšia. Ako to 
však urobiť? Na konferencii predstavíme účastníkom konferen-
cie posledné legislatívne úpravy z dielne Ministerstva dopravy 
a výstavby SR, úplne nové pravidlá a postupy pri poskytovaní fi -
nancií zo ŠFRB, či novinky týkajúce sa energetickej hospodárnos-
ti budov. Snáď prvýkrát v histórií konferencie bude predstavená 
digitalizácia a softvérové riešenia BIM, ktoré sú hudbou budúc-
nosti aj pre správcov. 

Klasickými témami, s ktorými sa správcovia stretávajú pri svo-
jej práci, sú pravidlá ochrany osobných údajov. Určite zaujíma-
vé budú  skúsenosti z kontrol, ktoré previedla SOI v roku 2019. 
Neobídeme ani tému, ktorá sa dotkla hlboko každého správcu: 
tragický výbuch plynu v Prešove, ktorý nás motivoval k tomu, 
aby sme hneď v prvý deň konferencie zaradili medzi prednášky 
tematiku požiarnej ochrany v bytových domoch. 

Druhý deň konferencie bude ako tradične zameraný na tech-
nické novinky týkajúce sa rekonštrukcií rozvodov, zdravotech-
niky a vykurovania. Praktické prednášky fi riem sa budú prelínať 

s prednáškami akademických pracovníkov. Nevynecháme sa-
mozrejme tému sanácie fasád u obnovených bytových domov. 
Veríme, že sa dočkáme odpovedí ako ošetrovať už zateplenú fa-
sádu, ako odstrániť plesne, riasy a naučíme sa prečo a ako je tre-
ba riešiť starostlivosť o fasádu našich bytových domov. Odborné 
fi remné prednášky budú spestrené aj inými prednáškami, ktoré 
zatiaľ našim čitateľom neprezradíme. 

Stále aktuálnej problematike meranie a regulácie bude venova-
ný tretí deň konferencie. Po tejto tematike bude konferencia ve-
novaná správe budov. Ako každý rok tak aj tohto roku zhrnieme 
otázky a odpovede, ktoré ste priebežne zasielali pre odborných 
konzultantov ZSaUN. 

To, čo najviac trápi všetkých správcov je legislatíva. Existujúci 
stav a množstvo noviel, ako aj právne nevedomie, budú vážny-
mi témami konferencie. Po skúsenosti z minulého roku bude 
15.00 h len predpokladaným termínom ukončenia konferencie, 
avšak ak bude treba, budeme diskutovať podľa potreby. Cieľom 
je, aby sa k pripravovaným legislatívnym zmenám mohli vyjadriť 
všetci bez ohľadu na to, v ktorom združení sa kto nachádza ale-
bo nenachádza. 

Tejto myšlienke chceme totiž venovať podstatnú časť času 
konferencie. Veľmi pekne chceme poprosiť účastníkov, ktorých 
zaujíma a trápi existujúci stav správy bytových domov, aby sa 
zapojili do diskusií. Diskutovať môžeme po každej sekcii zasla-
ním konkrétnych otázok, ktoré doručíme prednášajúcim. Pred-
nášajúci budú mať v rámci diskusie po každej sekcii pripravenú 
rýchlu a konštruktívnu odpoveď.

Za dôležité však považujeme fakt, že každý správca môže sa-
mostatne diskutovať v sekcii správa budov k témam, ktoré cíti, 
že je treba riešiť.  Aby sme na konferencii neboli až do večera, 

KONFERENCIA SPRÁVA BUDOV 2020 BUDE INÁ

Prípravný výbor konferencie sa venuje posledné týždne novej koncepcii konferencie Správa budov 2020. Vytvoriť dobrú 

koncepciu je úloha, ktorá je z roka na rok stále ťažšia. Na jednej strane sa o priazeň konferencie usiluje množstvo fi riem 

a realizačných spoločností, ktoré chcú odovzdať správcom najnovšie poznatky z oblastí technológií, postupov pri obnove 

BD, energetických úspor či sanácií poškodených fasád riasami a plesňami.  Na druhej strane vnímame na konferencii 

potrebu diskusie, ktorá je v poslednom čase zameraná na legislatívny proces – novely existujúceho zákona je potrebné 

nahradiť prijatím nového samostatného zákona, ktorý by zastrešil oblasti správy a bývania jasne, prehľadne, komplexne. 

Veríme, že sa nám podarí na tohtoročnej konferencii tieto ciele skĺbiť a vytvoriť spoločnú platformu všetkých typov správy 

pre vznik novej právnej úpravy.
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diskusný príspevok každého správcu nesmie presiahnuť 5 mi-

nút. Témy diskusných príspevkov s menom diskutujúceho a dot-
knutou témou treba zaslať do 23. 3. 2020 na kontakty uvedené 
v prihláške. 

V zásade budú riešené dva okruhy: jeden okruh bude riešiť exis-
tujúci stav a v diskusii môžu byť ľubovoľné témy, ktoré správcov 
trápia: potrebu zmien, úprav, doplnkov v existujúcej legislatíve 
a zákonoch. 

Druhý okruh diskusných príspevkov by sa mal dotýkať nové-
ho zákona, ktorý chceme, aby vznikal našim spoločným úsilím 
všetkých správcov bez ohľadu na to, či je alebo nie je správcom 
niektorého združenia. Každá dobrá myšlienka hocikoho z vás vie 
posunúť pri príprave nového zákona myšlienku dopredu. 

Veľmi pekne vás preto prosím ešte raz, nepodceňujme túto mož-
nosť, kde sa môžeme stretnúť všetci bez ohľadu na to, či sme ale-
bo nie sme v nejakom združení. Z diskusných príspevkov bude 
spracovaný záver, ktorý posunieme legislatívcom pri tvorbe no-
vého zákona.

Organizačné pokyny

Prihlášku na konferenciu nájdete na www.zsaun.sk alebo www.

tzbportal.sk. Prosíme vytlačte si aj tlačivo do diskusie a pošlite 
nám ho e-mailom na zsaun@zsaun.sk. 

Zlou správou je, že ubytovacia kapacita sa rýchlo míňa, a ak 
chcete ubytovanie priamo v hoteli Bešeňová zabezpečte si ho 
čím skôr. Po zaslaní vašej prihlášky obdržíte obratom promokód. 
Iba prostredníctvom promokódu vám bude poskytnuté uby-
tovanie v hoteli. Iba ubytovaní v hoteloch Thermal a Bešeňová 
majú voľný vstup od 16.00 h do všetkých bazénov a nočnej sau-
novej show zdarma.

Veríme, že tohtoročná konferencia bude práve vďaka vám as-
poň taká úspešná, ako bola po minulé roky. Nezabudnite si pre-
to doniesť so sebou úsmev, dobrú náladu a plavky. Aj toho roku 
spojíme spolu prácu s oddychom. 

Za organizačný tím konferencie vás pozýva 
Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN

1. Úvod

Energetický obsah jedného mólu vodíka je daný hodnotou zme-
ny entalpie ΔH, ktorá je rovná spalnému teplu vodíka. Pri využití 
vodíka na výrobu elektrickej energie je účinnosť tejto konverzie 
obmedzená použitým spôsobom výroby. Napríklad pri termome-
chanických spôsoboch výroby elektrickej energie je maximálna 
účinnosť zariadenia daná Carnotovým cyklom, podobne ako pri 
iných palivách. Aj keď je možné pri spaľovaní vodíka dosiahnuť 
vyššiu spaľovaciu teplotu, bude účinnosť cyklu, ktorá je limitovaná 
termodynamickými zákonmi, približne rovnaká ako pri fosílnych 
palivách. Pretože vodík predstavuje veľmi ušľachtilý druh energie, 

je vzhľadom na svoje chemické vlastnosti vynikajúcim palivom 
pre palivové články (PČ). Reakcia vodíka a kyslíka v palivovom 
článku je opačný dej elektrolýzy vody, pričom tieto procesy majú 
mnoho spoločných teoretických aj praktických zákonitostí. V sú-
časnej dobe sa začali používať hlavne palivové články s PEM (Pro-
ton Exchange Membrane) membránou (Obr. 1). Funkcia spočíva 
v privádzaní vodíkových molekúl distribučnou vrstvou na kataly-
zátor (Pt), kde dochádza k disociácii vodíkovej molekuly na atómy. 
Z atómov sa oddelia elektróny a vzniká vodíkový katión (protón), 
ktorý prechádza membránou ku katóde, kde prijíma elektrón 
a s privádzaným kyslíkom sa zlučuje na vodu. 

ENERGETICKO-MATERIÁLOVÁ BILANCIA PALIVOVÉHO ČLÁNKU 
PRI ZAPOJENÍ S METAL HYDRIDOVÝM ZÁSOBNÍKOM
doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., doc. Ing. Natália Jasminská, PhD., doc. Ing. Marián Lázár, PhD., Ing. Lukáš Tóth

Strojnícka fakulta, TUKE, Katedra energetickej techniky, Vysokoškolská 4, Košice, e-mail: tomas.brestovic@tuke.sk

Článok pojednáva o materiálovej a energetickej bilancii palivového článku pri dodávke vodíka z metalhydridového 

zásobníka. Popisuje možnosť využitia tepla z palivového článku na ohrev zásobníka pre dosiahnutie dostatočnej kinetiky 

procesu. V závere je popísaný numerický výpočet teplotného poľa navrhnutého zásobníka počas prevádzky článku. 
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Elektrické napätie v palivovom článku vzniká pri elektrochemickej 
oxidácii vodíka:
 2H 2H 2e  (1)

a elektrochemickej redukcii kyslíka:
 

2 2
1

O 2H 2e H O
2

 (2)

Použitie vodíka ako paliva však so sebou prináša viacero prob-
lémov, medzi ktoré patrí jeho nízke spalné teplo vztiahnuté na 
jednotku objemu. Je to spôsobené nízkou hustotou plynu, ktorá 
je iba 0,08988 kg∙m-3 (pri 101 325 Pa a 0 °C). Táto skutočnosť má 
neblahý účinok na samotné uskladnenie vodíka, pri ktorom je 
snaha o dosiahnutie čo najvyššej energetickej hustoty. Snaha 
o elimináciu využívania extrémne vysokých tlakov viedla k ma-
sovému výskumu absorpčného spôsobu uskladnenia vodíka 
vo forme metalhydridov (MH). Tie umožňujú absorbovať vodík 
priamo vo svojej štruktúre pri nižších tlakoch a teplote okolia. 
Bežne dostupným typom MH je intermetalická zliatina LaNi5 
a špeciálne jej príbuzné zliatiny s prímesou céru. Pracovný tlak 
LaNi5 je v rozsahu 0,1 – 1 MPa a teplota 20 – 60 °C, čo sú hodnoty 
kompatibilné s vybranými typmi vysokotlakových elektrolyzé-
rov a palivových článkov. Uloženie vodíka pevne naviazaného 
na kovovú zliatinu umožňuje značne znížiť tlak v zásobníkoch 
pri dodržaní rovnakého množstva paliva ako pri štandardnom 
tlakovom uskladnení. To má za následok zníženie energetickej 
náročnosti počas kompresie vodíka do zásobníkov. Navyše pri 
spaľovaní vodíka v PČ musí dôjsť ku redukcii relatívneho tlaku na 
cca 50 kPa, takže aplikácia vysokotlakových spôsobov uloženia 
vodíka je zbytočná. 

2. Energetická bilancia MH zásobníkov a PČ

Absorpcia vodíka do metalhydridu je sprevádzaná generovaním 
tepla, takže počas „nabíjania zásobníka“ je nevyhnutné použiť 
chladenie a teplo je možné následne využiť na vykurovanie. Pri 
dodávke vodíka z MH zásobníka do PČ dochádza ku desorpcii 
vodíka a do zliatiny je nevyhnutné dodávať teplo. V opačnom 
prípade je teplo absorbované na úkor svojej vnútornej energie, 
čo spôsobí zníženie teploty MH materiálu so súčasným zníže-
ním kinetiky uvoľňovania vodíka. Pre bežne používanú zliatinu 
La0,85Ce0,15Ni5 nadobúda absorpčné teplo hodnotu 1,01 MJ na 1 m3 
absorbovaného vodíka, čo predstavuje 7,9 % podiel vzhľadom na 
spalné teplo vodíka (12,76 MJ·m-3).

Pri spaľovaní vodíka v PEM PČ dochádza k produkcii elektrickej 
energie s účinnosťou približne 50 %, pričom zvyšná časť chemic-
ky viazanej energie je transformovaná na energiu tepelnú, čo je 
možné popísať energetickou bilanciou podľa vzťahu
 

in el out dis cQ W Q Q Q  (3)

kde ΣQin predstavuje entalpiu plynov na vstupe (J), Wel – vyprodu-
kovanú elektrickú energiu (J), ΣQout – entalpia nepoužitých plynov 
na výstupe vrátane tepla obsiahnutého vo vytvorenej vode (J), 
Qdis – tepelné straty do okolia (J), Qc – teplo adobrané aktívnym 
chladením (J). Aktívne chladenie môže byť realizované prúdením 
chladiva medzi článkami, prúdením chladiva na hrane aktívnej 
časti PČ, alebo chladením využitím fázovej premeny. Celkové tep-
lo generované v palivovom článku je [1]
 

gen out dis c cell1,482Q Q Q Q U I n  (4)

kde Ucell je napätie na jednom článku (V), I – prúd pretekajúci PČ 
(A), n – počet článkov (1).

Rovnica (4) je platná v prípade, že vzniknutá voda je v kvapalnom 
stave pri teplote 25 °C. V prípade, že voda opúšťa článok v plynnej 
fáze (para) je vhodnejšie použiť rovnicu (5) [1]
 

gen cell1,254Q U I n  (5)

Materiálová bilancia PČ je daná hmotnosťou vodíka, kyslíka 
a vzniknutej vody za jednotku času 

2 2

1C
H Hm m I n

2 2

1C
O Om m I n

2 2

1C
H O H Om m I n  (6)

kde 2

1C
Hm  je hmotnosť spotrebovaného vodíka pri precho-

de náboja 1 C (10,441·10-9 kg.C-1), 2

1C
Om  – hmotnosť spotrebo-

vaného kyslíka pri prechode náboja 1 C (82,914·10-9 kg.C-1), 

2

1C
H Om  – hmotnosť vzniknutej vody pri prechode náboja 1 C = 1 A.s 

(93,355·10-9 kg.C-1), τ – čas prevádzky (s). Pri predpoklade výkonu 
na svorkách PČ 1 kW, účinnosti 50 % a dobe prevádzky 1 hod. sa 
do palivového článku privedie 0,403 kg kyslíka a 0,0502 kg vodí-
ka a vznikne 0,453 kg vody, ktorú je nutné odviesť mimo palivový 
článok [2].

Obr. 1  Princíp činnosti PEM palivového článku a schéma konštrukčného 
vyhotovenia

Obr. 2 Schéma materiálových a energetických tokov pri dodávke H2 z MH
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Na obr. 2 je zobrazená materiálová a energetická bilancia pali-
vového článku pri dodávke vodíka z MH zásobníka. Ako už bolo 
spomenuté, MH zásobník potrebuje pri uvoľňovaní vodíka prívod 
tepla. Pri použití PČ s výkonom 1 kW je nutné zo zliatiny desor-
bovať vodík s prietokom 1,56·10-4 m3·s-1. Pre zliatinu La0,85Ce0,15Ni5 
to predstavuje potrebu 158 W tepelného výkonu. Vzhľadom k to-
mu, že palivový článok vyprodukuje približne 500 W tepelného 
výkonu, je možné jeho časť použiť na ohrev zásobníka. V reálnej 
prevádzke je však možné dodať aj menší tepelný výkon, pretože 
je možné využiť aj vnútornú energiu zásobníka. V tomto prípade 
dôjde k poklesu teploty a tlaku vodíka, čo však nepredstavuje 
problém, pokiaľ tlak neklesne pod minimálny prevádzkový tlak 
v PČ.

3.  Numerický výpočet MH zásobníka

Cieľom simulácie bola snaha o overenie využitia tepla z chladenia 
PČ a optimalizácia parametrov zásobníka. Pri numerickom výpoč-
te sa vychádzalo z predpokladaného výkonu PČ 1 kW, pričom bol 
vodík desorbovaný z 0,955 kg zliatiny La0,85Ce0,15Ni5, čo umožňuje 
pokryť spotrebu PČ na 1000 s prevádzky. Pre zabezpečenie dosta-
točnej kinetiky procesu desorpcie vodíka je potrebné používať 
pomletý MH materiál, vďaka čomu je možné dosiahnuť vysokú 
plochu povrchu materiálu. Nevýhodou je ale nízka hodnota sú-
činiteľa tepelnej vodivosti materiálu, čo zhoršuje prívod tepla do 
jadra zásobníka. Z tohto dôvodu zasahuje materiál zásobníka až 
do jadra MH materiálu pomocou rozdelenia objemu na viacero 
komôr (Obr. 3). Pre intenzifi káciu prenosu tepla je na materiál zá-
sobníka použitý hliník a komory sú vytvorené vŕtaním. Vonkajší 
priemer zásobníka je 130 mm a výška 200 mm. Po obvode je 
vytvorených 26 rebier, ktoré obmýva ohriaty vzduch z chladenia 

palivového článku. Rýchlosť prúdiaceho vzduchu bola nastavená 
na hodnotu 1,31 m·s-1 pri teplote 35 °C (priemerné hodnoty z me-
rania chladenia PČ typu MES DEA 0.5). Počiatočná teplota zásob-
níka bola 35 °C. Tepelná vodivosť práškového MH materiálu bola 
stanovená na 0,45 W·m-1·K-1.

Simulácia bola realizovaná po dobu 1000 s s krokom výpočtu 5 s. 
Na obr. 4 je zobrazený priebeh priemerných teplôt MH a hliníko-
vého zásobníka v závislosti na čase.

Z priebehu je zrejmé, že priemerná teplota MH neklesne pod 
10 °C, kedy je rovnovážny tlak zliatiny cca 100 kPa, čo je dostatoč-
ný tlak na stabilný chod PČ. Analytickým výpočtom materiálovej 
a energetickej bilancie s následným numerickým výpočtom je 
možné navrhnúť a optimalizovať MH-PČ systémy, ktoré budú vy-
užívať previazaný teplotný manažment. 

4. ZÁVER

Článok pojednáva o tepelno-energetickej bilancii palivového 
článku pri dodávke vodíka z MH zásobníka, ktorému je privádza-
né teplo potrebné na desorpciu pomocou chladiaceho vzduchu 
z PČ. Numerickým výpočtom bolo určené teplotné pole zásob-
níka v čase, čo umožňuje stanoviť vhodnosť použitého systému 
v praxi. 

Príspevok bol vypracovaný v rámci projektov VEGA č. 1/0108/19, č. 
1/0626/20 a projektu KEGA 005TUKE-4/2019.
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ISBN 9780-1238-77109
[2]  Brestovič, et al. Operating parameters at hydrogen leak from 
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pressure eff ects of an explosion on the environment, 2019. In: 
Journal of Molecular Liquids., ISSN 0167-7322Obr. 3 Model MH zásobníka a teplotné pole v priečnom reze v čase 1000 s

Obr. 4  Priebeh teplôt MH a Al zásobníka v závislosti na čase
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Automatická úspora energie 

Systém je koncipovaný na reguláciu jedného vykurovacieho ok-
ruhu. Pomocou dotykovej funkcie sa zvolí požadovaná teplota 
v miestnosti a rovnako dotykom je možné zmeniť prevádzku 
z normálnej prevádzky na párty prevádzku („teplo na dlhé ob-
dobie“). 

Pri opustení domu („na cestách“) stačí rovnako jeden pokyn na 
to, aby sa vykurovanie znížilo na nižšiu teplotu, čím rovnako 
usporíte energiu. Kto si chce na každý deň nastaviť odlišné spí-
nacie časy, ocení funkciu asistenta.

Osobitná ikona na štartovacej obrazovke okrem toho zobrazuje 
viaceré tipy na úsporu energie.

Stav zariadenia vždy na dohľad 

Používateľ vidí na prvý pohľad či je s prevádzkou vykurovania 
všetko v poriadku. Žlté políčko informuje o plánovanej údržbe 
a pri červenom svetle sa automaticky zobrazuje kontakt na špe-
cializovaného servisného technika. 

S týmto cieľom sú v zariadení uložené kontaktné údaje špecia-
lizovaného podniku vykonávajúceho údržbu. V konečnom dô-
sledku sa samozrejme rozhodne prevádzkovateľ zariadenia, či 
zabezpečí sledovanie svojho vykurovania špecializovaným ser-
visným technikom prostredníctvom osobitne vyvinutej apliká-
cie Vitoguide.

Vitoconnect predstavuje rozhranie medzi zdrojom tepla 
a  ViCare. Do rozsahu dodávky patrí aj sieťový diel na zásobova-
nie prúdom. Adaptér s veľkosťou 10 x 10 cm je určený na inšta-
láciu na stenu.

Prostredníctvom rozhrania Optolink a Opentherm sa modul 
spojí s internetom a zaregistruje. Na to postačuje naskenovanie 
priloženého QR kódu pomocou mobilného telefónu. 

Vitoconnect je kompatibilný s mobilnými koncovými zariadenia-
mi a operačnými systémami od iOS 8.0 a Android 4.4. Kontrolné 
LED svetlá zobrazujú dátovú komunikáciu medzi zdrojom tepla 
a internetom.

V PRIAMOM KONTAKTE S VAŠIM VYKUROVANÍM: 
VICARE App, VITOCONNECT
Úsporu energie dosiahnete jednoducho a budete si užívať pohodlie 
a bezpečnosť pomocou aplikácie od spoločnosti Viessmann

Aplikácia ViCare ponúka nové možnosti regulácie vykurovania prostredníctvom internetu. 

Vďaka jednoduchej grafi ckej ploche ViCare je obsluha vykurovania jednoduchá a intuitívna. 
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Stručné vysvetlenie

ViCare používa na reguláciu zdroja tepla internetové rozhranie 
 Vitoconnect. Po schválení prevádzkovateľom zariadenia dokáže 
servisný partner prostredníctvom Vitoguide monitorovať zaria-
denie svojho zákazníka

Bezpečnosť

Teplo a pocit bezpečia:
Na prvý pohľad vidíte, či je všetko v po-
riadku
Budete informovaní o plánovanej údrž-
be
Priamy prístup k uloženej adrese špe-
cializovaného servisného technika

Úspora nákladov

Jednoduché nastavenie príjemnej teploty – ús-
pora nákladov v prípade neprítomnosti:

Jednoduché a pohodlné ovládanie vy-
kurovacieho zariadenia
Možnosť uložiť informácie o priebehu 
dňa a automaticky znižovať náklady na 
energie
Nastavenie základných funkcií jednodu-
chým ovládaním mobilného telefónu

Bez starostí

Priame spojenie so špecializovaným servisným 
technikom – pre každý prípad:

Jednoducho uložiť kontaktné údaje ser-
visného technika
Rýchla a efektívna pomoc – servisný 
technik má všetky dôležité informácie
Bez akýchkoľvek starostí ohľadom údrž-
by a bezpečnosti

Jednoducho si stiahnite ap-
likáciu a na štartovacej ob-
razovke  aplikácie kliknite na 
„Objaviť ViCare” – začíname, 
bez zdroja tepla a internetu.

WiFiWLAN

Vitoguide

ViCare

Vitoconnect

Zdroj tepla
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rozdelenie do okruhov
nerez rýchlo spojky pre zostavenie
základná úpravňa vody
kompletná chytrá regulácia MAR vrátane vzdialenej 
správy
zostava oddymenia s jedným prípojným miestom do ko-
mína

Hlavným cieľom pri vývoji kaskádových kotlov a kotolne bolo vy-
riešiť prevádzkové problémy súvisiace s inštaláciou, prevádzkou 
a údržbou. Podarilo sa nám vytvoriť štandardizované moduly 
a rozvíjať riešenie vykurovania typu „plug & play”, ktorý sa ľahko 
používa. Montážnik tak iba skladá do seba jednotlivé segmenty 
bez zložitej montáže a s minimalizáciou možných chýb, ktoré sa 
stávajú pri bežných inštaláciách kotolní.

Celé zariadenie je už vo výrobe individuálne nastavené podľa pot-
rieb zákazníka – rovnako, ako keď si kupujete auto a nastavujete 
výbavu.

Výkon a špičková kvalita hneď vo vysokom štandarde

SAX Terris obsahuje kondenzačné kotly s účinnosťou až 108 % pri 
zachovaní nízkych NOx – emisná trieda 6, s výkonom od 75 kW až 
po 750 kW (vyššia možno podľa projektu). Väčšina komponentov 
má vyššiu prímes nerezu pre zaručenie dlhej životnosti a bezporu-
chovosti. Základná záruka je teda minimálne 5 rokov, pri dodržaní 
ďalších postupov možno predĺžiť aj na obdobie napr. 10 rokov.

V základe bohaté príslušenstvo bez doplatkov

Zjednodušenie prebehlo tiež v procese projekcie – kaskádová ko-
tolňa v sebe obsahuje už štandardne bohatú výbavu (nielen pria-
mo na vykurovanie) bez príplatkov. Súčasťou SAX Terris je totiž:

plynový kondenzačný kotol
nerez hydraulická spojka
regulátor tlaku plynu
sekcia modulovaných čerpadiel

KOTOLŇA Z KONDENZAČNÝCH PLYNOVÝCH KOTLOV AKO STAVEBNICA? 
Riešenie SAX Terris prináša úsporu času pre montážnikov – jednoduchšie to už nejde…

Nová generácia modulárnych kaskádových kondenzačných plynových 

kotlov SAX Terris ponúka kompletné riešenie pre vykurovanie a prípravu 

teplej vody pre bytové domy. Technika SAX Terris má overený nový 

koncept prefabrikovaných kaskádových kotlových zostáv, ktoré sa veľmi 

ľahko a rýchlo inštalujú – zjednodušene ide o jednoduchú skladačku „all-

in-one”.  Naše riešenie je určené pre všetky typy inštalácií, ako sú bytové 

domy, priemyselné, hospodárske a administratívne budovy, školy, 

maloobchodné predajne a ďalšie. Investori určite ocenia dlhoročnú 

záruku a reguláciu s aktuálnymi správami o stave systému, spotrebe 

energie, zálohovanie a možnosť kontroly cez mobilnú aplikáciu.

Typická kotolňa

Moderná kotolňa SAX
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Úvod

Odlučovače zbavujú odpadovú vodu od ropných látok a tak ne-
dochádza ku kontaminácii povrchových a spodných vôd, čím sa 
prispieva k ochrane životného prostredia. Zariadenia na odlúče-
nie ropných látok sa inštalujú najmä na parkoviskách, čerpacích 
staniciach pohonných hmôt, parkovacích domoch, autodielňach, 
šrotoviskách, odstavných, manipulačných a iných spevnených 
plochách, umyvárni automobilov a všetkých prevádzkach, kde 
môže dochádzať k uvoľňovaniu ľahkých kvapalín do odpadovej 
vody. Na trhu sa vyskytuje viacero typov odlučovačov ropných 
látok s rôznym princípom činnosti. V tomto článku je uvedený 
princíp sorpčného odlučovača ropných látok. 

Funkcia a konštrukcia odlučovača ropných látok 

Princíp ORL je založený na využití rozdielnej špecifi ckej hmotnosti 
jednotlivých komponentov v znečistenej odpadovej vode. ORL je 
rozdelený do troch základných častí:

usadzovací kalový priestor (sedimentačná časť); 
odlučovací priestor so skladovacou časťou pre odlúčené 
ropné látky;
dočisťovací sorpčný fi lter.

Podľa realizácie ORL sú dodávané buď ako integrované – všetky 
požadované funkčné priestory sú v jednej nádrži, alebo zostave-
né z jednotlivých dielov.

Základom odlučovača je jedna alebo viac nádrží, v ktorých sú 
deliacimi stenami vytvorené jednotlivé funkčné priestory. Odpa-
dové vody obsahujúce ropné látky s výnimkou odpadových vôd 
obsahujúcich fekálie sú privádzané prítokom A do usadzovacieho 
priestoru B. Prítoková časť slúži na rozrušenie prítokového prúdu 
vody a je tvorená usmerňovacou stenou, ktorá má za úlohu rovno-
merne rozdeliť prítokový prúd. Usadzovací kalový priestor B je ur-

čený predovšetkým na usadenie sedimentujúcich látok. V tomto 
priestore B čiastočne prebieha aj odlučovanie ropných látok. Od-
lúčený kal C sa zhromažďuje v kalovej časti na dne usadzovacieho 
priestoru. Čiastočne prečistená voda, zbavená mechanických ne-
čistôt z tohto priestoru preteká cez priepadovú hranu D do ko-
alescenčného priestoru F, kde je nainštalovaný koalescenčný fi lter 
E. V koalescenčnom priestore F dochádza k prvému stupňu odlú-
čenia ropných látok zo znečistenej vody. Pri prietoku odpadovej 
vody cez koalescenčný fi lter E dochádza ku zhlukovaniu ropných 
látok, ktoré následne vyplávajú na hladinu, z ktorej sú v priebehu 
údržby odstraňované otvorom L. Takto prečistená odpadová voda 
je v spodnej časti nádrže presmerovaná pod sorpčný fi lter G. Pre-
tekaním sorpčným fi ltrom G je dosahovaná požadovaná kvalita 
čistenej odpadovej vody. Prečistená odpadová voda je presmero-
vaná do priestoru vyčistenej vody H, odkiaľ odteká do kanalizácie. 

ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTOK

doc. Ing. Peter Kapalo, PhD.

Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ústav pozemného staviteľstva, Vysokoškolská ul. 4, 042 00 Košice

e-mail: peter.kapalo@tuke.sk

Z dôvodu ochrany životného prostredia je veľmi potrebné zachytiť okrem iných znečisťujúcich látok aj ľahké kvapaliny, 

hlavne ropné látky zo znečistených odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie. Jedným zo zariadení 

zabezpečujúcim zachytenie uniknutých ropných látok je odlučovač ropných látok (ORL).

Obrázok 1 Odlučovač ropných látok (Zdroj: archív autora)
A – prítok znečistenej vody, B – usadzovací priestor, C – usadený kal, 
D – priepadová hrana, E – koalescenčný fi lter, F – koalescenčný priestor, 
G – sorpčný fi lter, H – usmernenie vyčistenej vody, I – odtok do kanalizácie, 
K – vstupný otvor na odber kalu, L, M – vstupný otvor na výmenu fi ltrov 
a odber ropných látok

„70“ dvere vás nezastavia

Všetky moduly sú kompaktné a majú vždy maximálnu šírku 70 cm. 
Vďaka hmotnosti medzi 80 až 110 kg, môžu montáž realizovať 
dvaja ľudia. Moduly je možné preniesť bežnými dverami. Napriek 
tomu môžu byť zostavené rôznymi spôsobmi, aby sa celá kotolňa 
prispôsobila miestnosti v novej či rekonštruovanej budove.

Montáž ako puzzle len vo 2 ľuďoch – vďaka plug & play

Celá montáž je jednoduchá, rýchla a hlavne odolná voči chybám, 
ktoré sa bežne vyskytujú pri týchto druhoch montáže. Napájanie 
jednotlivých segmentov prebieha rovnako ako skladanie staveb-
nice – systémom PLUG & PLAY pomocou hadicových spôn, 1 na-
pájacieho a 1 komunikačného kábla. Dochádza tak k maximálnej 

redukcii všetkých zváracích a elektrikárskych prác. Úspora času na 
stavbe tak bude znížená viac ako na polovicu.

Záverom sa ponúka otázka: Je možné namontovať kaskádovú 

kotolňu do týždňa? Potvrdzujeme, že sa SAX Terris určite áno.

Potrebujete poradiť s projektom? 

Napíšte nám na kotolna@4heat.sk 

Viac na: 
www.4heat.sk/kotolna
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V hornej časti priestoru H, tesne pred odtokovou rúrou I je pries-
tor na odoberanie vzoriek vyčistenej vody. [1] 

Uvedený princíp odlučovania ropných látok je len jeden z viace-
rých princípov používaných v praxi. Pri navrhovaní ORL je nutné 
brať do úvahy konkrétne podmienky odvodňovaného územia 
a stupeň znečistenia zrážkových vôd z povrchového odtoku. 

ORL v rôznych prevedeniach sa líšia v nasledujúcich parametroch:
prietokové množstvo (dané menovitou veľkosťou);
veľkosť kalového priestoru; 
trieda účinnosti odlučovania;
tvar nádrže;
materiálová realizácia nádrže;
statika nádrže.

Nebezpečné odpady v ORL

Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej re-
publiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov č. 365/2015 Z. z. 
[2], ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 
predpisov je možné odpady z odlučovačov ropných látok zaradiť 
podľa nasledovných katalógových čísiel:

ČÍSLO 
SKUPINY

NÁZOV SKUPINY

13 05 Odpady z odlučovačov oleja z vody
13 05 01 Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
13 05 02 Kaly z odlučovačov oleja z vody
13 05 03 Kaly z lapačov nečistôt
13 05 06 Olej z odlučovačov oleja z vody
13 05 07 Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody

13 05 08
Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja 
z vody

Vo všetkých uvedených prípadoch sa jedná o nebezpečné od-
pady, ktoré vyžadujú osobitné podmienky nakladania, uvedené 
v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov [3]. 

Navrhovanie veľkosti odlučovača ropných látok

ORL sa navrhujú podľa prietoku vody (l/s) a podľa požadovanej 
výstupnej kvality vody (mg NEL/l). Navrhovanie ORL je potrebné 
vykonať podľa STN EN 858-1 [4]. Menovitú veľkosť ORL, jeho za-
budovanie a prevádzkovanie je potrebné vykonať podľa STN EN 
858-2 [5]. Dimenzovanie ORL v zmysle normy STN EN 858-2 [5] 
vychádza z charakteru a rýchlosti prúdenia vôd vtekajúcich do 
odlučovača ropných látok. Z toho dôvodu je potrebné poznať:

maximálny prietok zrážkových vôd z povrchového odtoku;
maximálny prietok odpadovej vody pri priemyselných za-
riadeniach;
hustotu ľahkej kvapaliny;
prítomnosť látok, ktoré môžu sťažiť odlučovanie.

Základný vzorec pre výpočet menovitej veľkosti ORL je nasledov-
ný:
 NS = (Qr + fx · Qs) · fd 
kde:
NS  – menovitá veľkosť odlučovača (-);
Qr  – maximálny prietok vôd z povrchového odtoku (l/s);
Qs  – maximálny prietok odpadových vôd (l/s);
fx –  bezpečnostný koefi cient závislý od charakteru odtoku 

(-);
fd  –  koefi cient mernej hmotnosti pre smerodajnú ľahkú 

kvapalinu (-).

Hodnoty koefi cientov fd a fx sú uvedené v STN EN 858-2 [5]. Pod-
robnejší návod na výpočet menovitej veľkosti (NS) pre ORL je po-
písaný v STN EN 858-2 [5]. 

Poďakovanie
Článok vznikol s podporou grantových projektov VEGA 1/0697/17.
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Hydraulicky vyregulovaná sústava
cesta k dosiahnutiu úspor energie a nákladov 

v bytových domoch

Čo znamená hydraulická 

regulácia?

V dvojrúrových vykurovacích systémoch 

ku každému radiátoru prichádza voda 

rovnakej teploty. Tým pádom, teplotný 

výkon radiátorov je závislý od množstva 

vody, ktoré do nich prichádza. Keď sa 

nepostaráme o hydraulickú reguláciu, 

čiže nezabezpečíme, aby sa do radiátorov 

dostalo primerané množstvo vody, tak sa 

radiátory neohrievajú rovnomerne a teplo 

neodovzdajú správnym spôsobom.

Vzdiaľujúc sa od zdroja tepla, v rozvode 

bude prúdiť menej a menej vody.

Čo znamená vyvažovanie 

ventilmi?

Chýbajúca hydraulická regulácia pri rozsiah-

lych vykurovacích sústavách skladajúcich sa 

z množstva radiátorov (napr. panelové domy 

s množstvom bytov) môže viesť k veľkým 

problémom. Keďže voda prúdi vždy sme-

rom, kde sa nachádza najmenší odpor, môže 

sa stať, že v jednej polovici domu kúriť bude, 

ale v druhej nie. Aby sme sa tomuto problé-

mu vyhli, musíme sa postarať, aby v zložitej 

sieti potrubia vykurovacia voda prúdila vždy 

správnym smerom a v správnom množstve. 

Na riešenie tohto problému sú určené ter-

Štandardnú aplikáciu vo vykurovacích sústavách s radiátormi osadenými termostatickými 

ventilmi ukazuje nasledujúci obrázok:

Ako to celé funguje je videieť na obráz-

koch nižšie. Regulátor diferenčného tlaku 

ASV-PV umiestnený na spiatočke spolu 

s partnerským ventilom kontinuálne 

a úplne automaticky udržuje tlakový rozdiel 

na celom kontrolovanom okruhu tak, že 

pokiaľ narastie tlak v prívodnej stupač-

ke, napr. uzatváraním termostatických 

ventilov, tento tlak je impulzným potrubím 

prevedený na regulátor diferenčného tlaku 

ASV-PV, ktorý priviera a škrtí prebytočný 

tlak. To vytvára jednak optimálne prostredie 

pre prácu termostatických ventilov, ako 

i umožňuje dosiahnutie projektovaných 

prietokov v jednotlivých stúpačkách a ná-

sledne i jednotlivých radiátoroch.

Problém nedostatočného vykurovania 

v budovách sa často rieši zabudovaním 

väčšieho čerpadla, alebo zvýšením vstupnej 

teploty. Takto sa stávajú jednotlivé časti 

systému prekúrenými a kvôli zvýšenému 

tlakovému rozdielu vzniká hluk. Vysoký 

vstupný tlak a zvýšená teplota zvyšuje 

vykurovacie náklady.

 Avšak automaticky vyvážená sústava 

vykurovania zaistí vysoký tepelný komfort 

pre užívateľov pri podstatne nižšej spotrebe 

tepla a čerpacej práce. 

mostatické a vyvažovacie ventily. Ich úlohou 

je, aby v danej časti potrubia určili správne 

množstvo a tlak prúdiacej vody. V prípade, že 

sústava je už osadená termostatickými ven-

tilmi na radiátoroch, ostáva ešte vyregulovať 

stupačkové okruhy. Pre tieto aplikácie firma 

Danfoss ponúka kompletný rad výrobkov 

pod názvom Danfoss ASV, ktorý zahŕňa 

automatické regulátory diferenčného tlaku 

ASV-PV a partnerské vyvažovacie ventily 

ASV-I, ASV - M alebo ASV-BD. 

Systém bez 
hydraulickej regulácie

Systém s 
hydraulickou reguláciou

zakaznickyservis@danfoss.com
tel: +421 232 441 888
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Na nejkrásnějších a technicky nejpropracovanějších expozicích 
ze všech ročníků se prezentovalo 216 vystavovatelů, kteří na 
15 500 m2 výstavní plochy představili novinky v oblasti vytápění, 
ventilační a klimatizační techniky, měření a regulace, ale i sanitár-
ní techniky. Někteří z vystavovatelů zde oslavili svá kulatá výročí 

od založení, uspořádali soutěže pro návštěvníky a sami soutěžili 
o nejlepší exponát veletrhu. Letošní soutěže TZB Expo se zúčastni-
lo 37 exponátů, které hodnotilo 46 porotců. Absolutními vítězi se 
stali – na prvním místě společnost Viessmann se svým kompakt-
ním závěsným plynovým kondenzačním kotem Vitodens 200-W, 
druhé místo získalo inteligentní čerpadlo od společnosti Wilo CS 
pod názvem Wilo – Stratos MAXO, a výherce uzavíralo tepelné 
čerpadlo HELIOTHERM SOLID M od vystavovatele GT ENERGY 
s.r.o. Ocenění za celkový koncept prezentace získala společnost 
Brilon a.s.

Čtyřdenní doprovodný program veletrhu pod taktovkou Ing. 
Dagmar Kopačkové, Ph.D., ředitelky portálů TZB-info.cz a ESTAV.
cz byl letos opravdu obsáhlý a zároveň poprvé akreditovaný jed-
ním bodem v rámci Projektu celoživotního vzdělání členů ČKAIT. 
Další body mohli členové ČKAIT získat návštěvou vybraných kon-
ferencí a ČVUT UCEEB Fóra v rámci celého programu, celkově tak 

bylo možné získat až 4 body. Dalším ze specifi k doprovodného 
programu byla i jeho otevřená diskuzní atmosféra a skladba audi-
toria, kdy během diskuzních bloků účastníci přinesli své projekty 
a s přednášejícími již diskutovali konkrétní problematiku. Dopro-
vodný program refl ektoval témata jako výměna a kontrola kotlů, 
úspory a hospodaření s dešťovou vodou, zelené střechy, BIM pro 
projektanty, GDPR a EET pro řemeslníky, využití dat z monitoringu 
provozu budov a mnoho dalšího. Určitou nadstavbu oboru TZB 
přinesla samostatná Konference SRI 100 % – Chytré budovy s té-
měř nulovou spotřebou energie a kvalitním vnitřním prostředím, 
jejímž garantem se stal prof. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry 
TZB na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

I přes nepřízeň okolních vlivů byl úspěšně a hojně navštíven Den 
starostů, který ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR při veletr-
hu uspořádal organizátor veletrhu již podruhé. Letos byl program 
zaměřen zejména na oblast nakládání s vodami a problematiku 
sucha, ať již v legislativním ukotvení, anebo z pohledu dotačních 
možností a Smart city. 

Další ročník veletrhu se bude konat za dva roky v termínu 1. – 4. 
března 2022 a již nyní jsme plni očekávání, co vystavovatelům 
i návštěvníkům přinese.

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA VELETRHEM AQUATHERM PRAHA 2020

Veletrh Aquatherm Praha se letos konal za velmi napjatých podmínek. Své brány otvíral v době, kdy krizový štáb vlády 

ČR řešil nařízení ohledně šíření virové nákazy COVID-19. V době konání veletrhu nebyla vládou stanovena jakákoliv 

opatření, a tak zůstala preventivní opatření na pořadateli akce. V areálu bylo vyměněno běžné mýdlo za dezinfekční 

a v komunikačních uzlech instalovány nádoby s dezinfekcí. Co si nikdo neuvědomujeme, je fakt, kolik úsilí, energie 

a samozřejmě peněz stála příprava veletrhu všechny vystavovatele, realizační fi rmy, správu výstavního areálu a pořadatele 

veletrhu nevyjímaje. Nicméně atmosféru veletrhu, i přes výrazně nižší počet návštěvníků 12 045 (pokles o 32 % oproti 

roku 2018), nepokazil ani koronavirus. 



w w w. c o m a p p r a h a . c z

riešenia COMAP

výhody
4 ARMATÚRY V JEDNEJ
Teleso ventilu je vďaka otočnej koncepcii a možnosti 
mať hlavicu na pravej alebo ľavej strane vysoko 
variabilné a ľahko použiteľné vo všetkých možných 
kon guráciách inštalácie.

priama
rohová
pravá
ľavá
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Na výstave sa zúčastnili aj zástupcovia našej redakcie časopisu 
Plynár – vodár – kúrenár + klimatizácia. Niektorých vystavovate-
ľov sme sa opýtali: „S čím sa ich spoločnosť na pražskom Aqu-

atherme prezentovala?“ Odpovede prinášame nižšie... 

ANT s.r.o. 

Spoločnosť ant s.r.o. na výstave prezentovala tradične značku 
inštalatérskeho náradia RIDGID, výrobcu zváračiek na plasty 
Hürner, píly na potrubie EXACT a užitočné potrubárske náradie 
a stojany TAG. Návštevníkov zaujali hlavne lisovačky, ktoré sú 
obľúbenými vďaka ich kvalite a univerzálnosti. Predviedli sme aj 
prácu úkosovačkami či orbitálnou rezačkou AXXAIR. Ďakujeme 
všetkým partnerom za záujem a skvelú odozvu náradie. Vidíme 
sa v roku 2021 v Nitre. 

BRILON a.s. 

Společnost Brilon představila na svém stánku kromě novinek 
v oboru vzduchotechniky (rekuperační jednotky Atlantic Orcon 

a vzduchotechnické systémy Brilon Octopus) celoroční atraktiv-
ní soutěž pro topenářské fi rmy „Vyhraj káru” o Peugeot Expert 
s profi  vestavbou a 9 kotlů Intergas. Bližší informace jsou k dis-
pozici na www.intergas.cz/vyhrajkaru. Stejná soutěž pod náz-
vem „Vyhraj fáro“ probíhá paralelně na Slovensku.

Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o. 

DZ Dražice, největší český výrobce ohřívačů vody a výhradní do-
davatel švédských tepelných čerpadel NIBE do České republiky 
a na Slovensko, sleduje ve svých novinkách pro letošní rok trendy 
tzv. chytré domácnosti. Těmi je inspirovaná zcela nová, unikátní 
řada environmentálně šetrných systémů NIBE „S“ s revolučním 
regulátorem a možností hlasového ovládání, která postupně 
nahradí stávající modely tepelných čerpadel a jejich příslušen-
ství. Tuto žhavou novinku uvedla společnost NIBE ENERGY SYS-
TEMS CZ na český trh při příležitosti mezinárodního veletrhu 
Aquatherm v Praze, kde jsme ukázali zemní tepelné čerpadlo 
S1155 s modulem FLM S45, vnitřní systémovou jednotku VVM 
S320 a nerezový ohřívač pro tepelná čerpadla VPB S300. Nová 
řada NIBE „S“ nabízí tepelná čerpadla nebo rekuperační jednotky 
se zcela unikátní regulací a konektivitou, která zajistí komfortní 
vnitřní prostředí nejen ve standardní, ale i ve zcela inteligentní 
domácnosti. Značka Dražice ukázala nový maloobjemový zá-
sobník teplé vody TO 10 a TO 5, který připravuje ve verzi s elek-
tronickým nebo s pevně nastaveným termostatem.

ELEKTRODESIGN ventilátory SK s.r.o. 

Ako novinku roku 2020 pripravila spoločnosť ELEKTRODESIGN 
ventilátory, s.r.o. v oblasti jednotiek pre komerčné použitie nový 
rad jednotiek z rodiny DUOVENT® pod názvom MODULAR. Rad 
jednotiek MODULAR je doplnkovým radom, ktorý rozširuje sú-
časný rad jednotiek DUOVENT® COMPACT a posúva tým oblasť 
použiteľných vzduchových výkonov až k nominálnemu prietoku 
vzduchu 14500 m3/h. Rozsah použiteľných prietokov vzduchu 
jednotiek MODULAR pokrýva pole od 7000 m3/h do 14 500 m3/h. 

AQUATHERM 2020 PRAHA
23. medzinárodný veľtrh technických zariadení, techniky prostredia a technológií pre energeticky efektívne budovy 

Aquatherm Praha 2020 sa konal v termíne 3. – 6. 3. 2020 v priestoroch PVA EXPO PRAHA v Prahe 9 – Letňanoch. 

Organizátorovi výstavy – spoločnosti MDL Expo s.r.o. sa aj napriek sťaženým podmienkam podaril pekný odborný veľtrh, 

ktorý prilákal tisícky návštevníkov. Z prítomných 212 vystavovateľov prevažovali na 81 % českí vystavovatelia, ostatných 

19 % bolo zo zahraničia. Firmy predstavovali novinky a produkty z oblastí vykurovania, chladenia, klimatizácie, vetrania, 

meracej a regulačnej techniky ako aj zdravotechniky.
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Výstavnú vzorku jednotky DUOVENT®MODULAR DV10100 bolo 
možné vidieť v stánku spoločnosti  ELEKTRODESIGN  ventilátory, 
s.r.o.

FIVING s.r.o. 

FIVING je výrobná spoločnosť, ktorá sa od svojho vzniku v roku 
1992 zaoberá vývojom, výrobou, montážou a servisom vlast-
ných vzduchotechnických a klimatizačných zariadení. FIVING 
kladie vysoký dôraz na kvalitu svojich výrobkov a služieb a z toh-
to dôvodu má zavedený systém manažmentu kvality ISO 9001 
a environmentálny manažment ISO 14001. FIVING ponúka rie-
šenia v oblasti klimatizácie, technologického chladenia, vykuro-
vania, merania a regulácie vykurovania, vetrania pre rôzne typy 
objektov v priemyselnej, aj rezidenčnej sfére. Ponúkame kom-
plexné a efektívne riešenia zamerané na zníženie prevádzko-
vých nákladov a maximálnu účinnosť a efektívnosť navrhnutých 
systémov. Na výstave Aquatherm Praha 2020 sme odprezento-
vali kompaktné zariadenie VESNA, ktoré je tepelným čerpadlom 
s chladiacim okruhom s možnosťou spätného získavania tepla 
– rekuperáciou, na riadené vetranie, teplovzdušné vykurovanie 
alebo chladenie rôznych typov priestorov. Vďaka reverzne pra-
cujúcemu okruhu tepelného čerpadla je zariadenie schopné pl-
niť aj požiadavku na klimatizáciu vetraných priestorov v letnom 
období.

GEBO

Firma Gebo Bohemia spol. s r.o. prezentovala na veletrhu Aqu-
atherm 2020 predovšetkým liatinové tvarovky, ktoré umožňujú 
pripojenie oceľových rúr bez zvárania alebo rezania závitov. Po 
viac ako 80 rokoch sa tento produkt stal generickou značkou 
a synonymom časovo a nákladovo úsporných zostáv v potrub-

ných inštaláciách. Naše armatúry je možné aplikovať na opravy 
existujúcich potrubí a nová inštalácia potrubia na vodu a na do-
máci plyn. Typické oblasti použitia sú inštalácia pitnej vody a vy-
kurovacie systémy. Pre viac informácií navštívte www.gebo.cz.

KAN-therm

Společnost KAN-therm poprvé ve své historii vystavovala na 
veletrhu Aquatherm Praha. Vedle presentace svých výrobních 
rad z výrobního závodu KAN-THERM v Bialystok byly představe-
ny i výrobky sesterských společnosti VSH a PEGLER YORKSHIRE. 
Evropskou premiérou bylo představení systému ULTRA LINE, 
systému pro instalace rozvodu vody (topeni a sanita) v dimen-
zích 14 – 32 mm. Veliký ohlas mela na veletrhu ukázka možností 
lisováni nerez trubek a tvarovek v dimenzích větších než stan-
dardně nabízené do 108 mm. Průměry 139.7 a 168.3 mm, které 
lisovací nářadí od společnosti Novopress zalisuje do 60 sec byly 
pro návštěvníky veletrhu velkým překvapením.

NRG fl ex, s.r.o.

Spoločnosť NRG fl ex sa už tradične zúčastnila na výstave Aquat-
herm v Prahe. V novom dizajne a s rozšíreným tímom pre Českú 
republiku predstavila svoju najširšiu ponuku fl exibilných predi-
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zolovaných potrubí a oceľových tyčí. Nosným riešením sú hyb-
ridné siete pre rekonštrukciu a budovanie tepelných rozvodov. 
Jedná sa o kombináciu fl exibilných plastových potrubí v dimen-
ziách DN100 a nižšie, doplnené o oceľové tyče pre hlavné rozvo-
dy z teplárne. Flexibilné potrubia NRG FibreFlex Pro – aramidom 
zosilnené termoplastické rúrky pre médium, ktoré sú použiteľné 
až do teploty 115 °C a tlaku 16 bar umožňujú dopojenie aj väč-
ších teplárenských sústav prevádzkovaných vo vyšších teplotách. 
Riešenie pre teplú vodu alebo teplovodné rozvody do teploty 
95 °C a tlaku 10 bar v prevedení NRG FibreFlex zaujali mnoho 
návštevníkov, hlavne vďaka tomu, že ich hrúbka steny je výrazne 
nižšia ako pri bežných potrubiach zo sieťovaného polyethylénu 
PE-Xa. S nižšou stenou médiovej rúrky sú potrubia ohybnejšie 
a lepšie sa s nimi v stiesnených podmienkach pracuje. V každom 
prípade sa návštevníci mohli presvedčiť, že sa nejedná iba o sa-
motné potrubia, tím NRG fl ex ponúka komplexné riešenie potru-
bí s predizolovanými tvarovkami, servisom a projekciou.

Ostendorf – OSMA s. r. o.

Na výstave AquaTherm naša spoločnosť predstavila obľúbené 
produkty: kanalizačný systém KG2000 SN16, ktorý sa vyrába 
v dĺžkach: 1000 mm, 3000 mm a 6000 mm. Ďalej sme predsta-
vili široký sortiment tvaroviek DIN EN 14758-1, určený pre SN 
10 a zároveň SN 16 s vysokou kruhovou tuhosťou – vyššou než 
16 kN/m2. Vďaka modifi kovanému polypropylénu majú trúbky 

a tvarovky nemenné fyzikálne vlastnosti pri teplotách -20 °C až 
90 °C, doporučujeme použitie aj pre vysoko kvalitnú ochranu 
vysokonapäťových káblov do 380 kW. Návštevníkov zaujali aj 
tiché odpadové rúry a tvarovky Skolan SAFE. Vďaka neustále-
mu rozvoju vlastných odpadových systémov prezentujeme pre 
kompletné riešenie budov s vysokým štandardom Skolan Safe® 
ako krok do budúcnosti. Patentované trojité tesnenie uľahčuje 
jednoduchú montáž a inštaláciu ako nikdy predtým a zaručuje 
bezpečné utesnenie za najnepriaznivejších podmienkach. Hyd-
raulicky hladký vnútorný povrch zaisťuje nielen kontinuálne 
prúdenie tekutiny, ale aj razantné zníženie emisií hluku v kana-
lizačnom potrubí.

REMS Česká republika s.r.o. 

Firma REMS na letošním pražském Aquathermu představila no-
vinku v programu – radiální lis REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V 
ACC pro lisování tvarovek z nerezu a uhlíkové oceli do 108 mm 
a to v akumulátorovém provedení v technologii 22 V. Tuto tech-
nologii fi rma REMS významně rozšířila a nabízí v ní již kolem 20 
různých přístrojů. Zmíněným XL lisem může však uživatel liso-
vat libovolně také jakékoli materiály v dimenzích nižších než 
108 mm a to vždy v jedné pracovní operaci. Ušetří tak mnoho 
času při manipulaci i lisování. To trvá např. při lisování tvarovek 
Mapress 108 mm jen 15 sekund.

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. 

Spoločnosť Samsung Electronics predstavila inovatívnu ener-
getický účinnú technológiu Wind-Free™ v oblastí klimatizácii. 
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Wind-Free™ technológia je spôsob bezprievanového chlade-
nia cez tisíce mikrootvorov s rýchlosťou prúdenia vzduchu do 
0,15 m/s. Predstavené boli plne funkčné nástenné a kazetová 
jednotka i s možnosťou ovládania pomocou mobilného tele-
fonu. Ďalšími exponátmi bola 360 Cassete kruhová kazetová 
jednotka s bielym a čiernym dekoračným panelom, ktorá sa 
vyznačuje výfukom vzduchu po celom svojom obvode a tým-
to spôsobom distribuuje vzduch rovnomerne do priestoru.  
V priestore výstavnej plochy s názvom vykurovanie bolo pre-
zentované tepelné čerpadla vzduch – voda v prevedení Split 
s hydro jednotkou s integrovaným zásobníkom. A v schéma-
tickej grafi ke i riešenia tepelných čerpadiel Mono a tepelného 
čerpadla EHS TDM plus, ktoré je kombináciou nielen systému 
vzduch – voda, ale aj vzduch – vzduch s možnosťou pripojenia 
klimatizačných jednotiek. 

Wavin Czechia s.r.o.

Wavin Czechia prezentoval inovativní produkty zejména z oblas-
ti TZB. Jedním ze špičkových (unikátních) produktů jsou lisované 

tvarovky Wavin M5 vyrobené z vysoce kvalitní mosazi s unikátní 
vlastností „acoustic leak alert“. Ta zaručí, že nezalisované nebo ne-
kvalitně zalisované spoje vydávají při tlakové zkoušce vzduchem 
akustický signál (netěsný spoj tvarovky hlasitě PÍSKÁ), a tak jsou 
spolehlivě odhaleny. Na stánku Wavin byla k vidění další moder-
ní řešení pro vnitřní instalace, jako např. regulace topení a chla-
zení Sentio, odhlučněná kanalizace Wavin AS+, tvarovky PP-RCT 
ze systému Ekoplastik a novinky ve Wavin BIM knihovnách pro 
program Revit. Ke všem těmto novinkám probíhaly pro návštěv-
níky praktické ukázky, konzultace a prezentace. 

WILO CS s.r.o.

Minulý týždeň sa WILO CS Česko a Slovensko zúčastnilo na vý-
stave Aqutherm v Prahe. Prihlásili sme STRATOS MAXO do súťa-
že o najlepšie vybavený produkt a riešenie. Sme veľmi hrdí, že 
z celkového počtu 36 prihlásených sme získali krásne 2. miesto. 
STRATOS MAXO je skutočne jedinečné čerpadlo, ktoré si zaslúži 
pozornosť!

„Investovali sme najmä do automatizácie a modernizácie testova-
cích zariadení na testy životnosti,“ upresnil šéf testovacieho centra 
Miroslav Ambrús. Závod Protherm Production zo Skalice patrí 
medzi top producentov vykurovacích zariadení v Európe. Jeho 
testovacie centrum veľmi úzko spolupracuje najmä s vývojovým 
oddelením a testujú sa v ňom komponenty aj nové produkty, kto-
ré sú pripravované pre sériovú výrobu. Zabezpečuje životnostné 
a vývojové testy pre kotly, prietokové ohrievače vody, hydraulické 
komponenty i samotné hydraulické moduly.

Rozširovanie i modernizácia

V roku 2015 prešlo testovacie centrum kompletnou rekonštrukci-
ou za viac ako 1,3 milióna eur a v modernizácii pokračovali i v na-
sledujúcich rokoch. Jeho rozširovanie v súčasnosti veľmi úzko sú-
visí s rozširovaním výroby, s rastúcimi kompetenciami vývojového 
oddelenia a modernizáciou celého výrobného procesu. Jednotli-
vé kroky, ktoré bolo potrebné vykonať, úzko súvisia s aktuálnymi 
potrebami zákazníkov, jednotlivých trhov a tiež s úpravou legisla-
tívy. „Technológie idú neustále dopredu. Sme nútení modernizovať 

nielen kvôli narastajúcim kompetenciám, ale aj kvôli konkurencie-
schopnosti, bezpečnosti práce či trvalej udržateľnosti,“ povedal M. 
Ambrús. V súčasnosti v testovacom centre pracuje osem stálych 
zamestnancov, umožňuje taktiež študentskú prax a stáže.

Rôzne testy produktov

Súčasťou testovacieho centra sú viaceré špecializované miestnosti 
ako laboratórium pre certifi kačné merania, serial-conformity tes-
ty či zvuková a klimatická komora. Prebiehajú v ňom rôzne druhy 
testov. Pri vývojových testoch nových produktov ročne otestujú 
približne stovku kotlov. Na testoch životnosti sa otestuje približ-
ne desať kusov kotlov ročne, pričom doba trvania jedného testu 
môže byť aj viac ako pol roka. „Testovanie môže trvať rôzne dlho, zá-
leží čo sa tam aktuálne rieši, či sa niečo vyvíja alebo sa len kontroluje. 
Test kotla na vývojových testovacích zariadeniach môže trvať jeden 
deň, ale aj jeden rok,“ dodal M. Ambrús. Testy životnosti hydraulic-
kých modulov trvajú v priemere päť až jedenásť týždňov.

Zdroj: TS Protherm Production

NOVÉ INVESTÍCIE DO TESTOVACIEHO CENTRA V PROTHERM PRODUCTION
Takmer 400-tisíc eur preinvestovala spoločnosť Protherm Production do modernizácie svojho testovacieho centra 

v Skalici. Investícia bola vynaložená hlavne do testovacích súprav na testovanie hydraulických modulov i komponentov 

a tiež do výstavby nového skladu komponentov.
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