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Čistiť – chrániť – udržiavať

Najlepšia celoživotná ochrana 
teplovodných vykurovacích systémov
Profesionálna chémia Sentinel

Celý produktový rad vychádza z fi lozofi e fi rmy Sentinel, 
čistiť – chrániť – udržiavať. Použitím komponentov 
pre čistenie a ochranu vykurovacích systémov, 
a pravidelnou údržbou, je možné dosiahnuť nie len 
energeticky stabilizovanú prevádzku, ale aj predĺženie 
celkovej životnosti takéhoto systému.

Charakteristika produktov Sentinel
Šetrné prípravky vhodné aj pre staršie vykurovacie systémy
 Znižujú riziko korózie a usadzovania vodného kameňa 
Čistia vykurovacie systémy od usadenín
Zabraňujú biologickej kontaminácii systémov 
podlahového vykurovania 

Viac informácií o novom rade chemických 
prípravkov SENTINEL nájdete na stránkach 

ivarsk.sk alebo sentinelprotects.com/cz
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KOTLY V HLAVNEJ ÚLOHE – NOVÉ VLASTNOSTI, DIZAJN 
A OVLÁDANIE NA DIAĽKU CEZ SMARTFÓN
Spoznajte zariadenia s najmodernejším dizajnom, s novou kondenzačnou technológiou a fl exibilnými možnosťami 

zapojenia. Prinášajú komfort na najvyššej úrovni a šetria veľmi sofi stikovane.

To všetko sú vlastnosti inovovaných plynových kondenzačných 
kotlov značky Vaillant, ktoré sú mimoriadne energeticky úsporné. 
Bez ohľadu na to, či ide o výmenu starého kotla alebo o novostav-
bu, tieto zariadenia sú investíciou do budúcnosti. Už teraz spĺňa-
jú požiadavky, ktoré budú v nadchádzajúcich rokoch kladené na 
kondenzačné kotly. Ich srdcom je inteligentné riadenie spaľovania 
IoniDetect, s ktorým automaticky detegujú rôzne druhy či vlast-
nosti plynu. Na základe toho sa ich spaľovací systém sám optima-
lizuje. Táto technológia je maximálne orientovaná na budúcnosť, 
kedy môže dochádzať k zmene zloženia dodávaného plynu.

Orientovaný na budúcnosť

Na vykurovanie rodinných domov, bytových jednotiek 
či iných nehnuteľností je vhodný závesný plynový kotol 

ecoTEC exclusive (20 a 25 kW, A). Na prvý pohľad upúta najmä mo-
derným plochým dizajnom, ponúka však aj viaceré technologické 
vylepšenia. Umožňuje dosiahnuť väčšiu úsporu než iné kotly toh-
to druhu. Spĺňa najvyššie nároky na smart pripojenie i trvalo udr-
žateľné technológie. Tvorí ho 85 % recyklovateľných materiálov, 
vďaka čomu má označenie Green iQ. V domácnostiach zabezpečí 
efektívne vykurovanie aj komfort s teplou vodou (v zostave so zá-
vesným alebo stacionárnym zásobníkom teplej vody). 

Táto novinka kráča s dobou. Súčasťou jej balenia je internetový 
modul sensoNET, ktorý používateľovi spolu s novým systémovým 
regulátorom sensoCOMFORT umožní ľahký prístup ku všetkým 
hlavným riadiacim funkciám cez bezplatnú aplikáciu sensoAPP 
v smartfóne či tablete. Regulátor sensoCOMFORT umožňuje roz-
šírenie systému s kotlom ecoTEC exclusive aj o tepelné čerpadlo, 

Inovovaný kotol ecoTEC exclusive

Kotol ecoTEC exclusive so zásobníkom

Kondenzačný kotol ecoTEC plus
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solárny systém či centrálne riadené vetranie 
s rekuperáciou.

Pre najvyšší komfort

Značka Vaillant nedávno uviedla na trh aj 
ďalší inovovaný kondenzačný kotol s názvom 
ecoTEC plus (10 – 35 kW, A). Vďaka optimálne-
mu pomeru ceny a výkonu je pre domácnosti 
dokonalou voľbou, predstavuje totiž univerzál-
ne riešenie pre jedno aj viacgeneračné domy. 
Je to priestorovo úsporné zariadenie s veľmi 
praktickým, plochým dizajnom. Zákazníci si 
môžu vybrať z troch rôznych prevedení. A to 
iba na vykurovanie, prípadne aj kombinovaný 
kotol s integrovanou prípravou teplej vody či 
s externým zásobníkom teplej vody. 

Vďaka novej inteligentnej funkcii IoniDetect 
zvládne samostatne rozlíšiť rôzne zloženie 
a kvalitu plynu, domácnosti sa preto môžu 
spoľahnúť, že bude neustále pracovať čo naje-
fektívnejšie. Disponuje tiež inovovaným nere-
zovým výmenníkom tepla. Aj toto zariadenie 
myslí na budúcnosť, domácnosti ho môžu 
skombinovať s obnoviteľnými zdrojmi.

www.vaillant.sk

Kondenzačný kotol ecoTEC plus

Systémové riešenie: Kotol ecoTEC exclusive, zásobník TV auroSTOR VIH, 
modul auroFLOW VMS 70, solárny kolektor auroTHERM VFK, systémový regulátor sensoCOMFORT 

a centrálne riadené vetranie s recoVAIR 260/4.
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HODNOTA ZA PENIAZE
Tepelné čerpadlá ako prvé, správne dimenzované, plne využité

doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., SZ CHKT (Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá) 

ulica Vicenzy 2209 8A, 931 01 Šamorín, e-mail: peter@szchkt.org 

V januári 2021 sme vstúpili do nového obdobia, ktoré vyžaduje projektovanie rodinných domov v energetickej triede A0. 

Od začiatku roka prebehlo viacero online podujatí, ktoré sa zaoberajú ako domy do energetickej triedy A0 dostať. Naše 

dlhodobo presadzované tézy sú už teraz plne podporované, pretože bez nich je rodinný dom do energetickej triedy A0 

problematické dostať. Sú to tieto tézy:

1. Tepelné čerpadlá sú tu a teraz pre nové i retrofi tované budovy

2. Tepelné čerpadlá správne dimenzované majú vyrobiť čím viac tepla, chladu

3. Tepelné čerpadlá by mali byť posudzované ako prvé najmä ak je potreba tepla i chladu

Tento príspevok v rámci tézy – Hodnota za peniaze – sa venu-
je otázkam prečo majú byť tepelné čerpadlá posudzované ako 
prvá technológia, prečo tepelné čerpadlá nie je z ekonomického 
hľadiska vhodné kombinovať s inými nákladnými zariadeniami 
vyrábajúcimi teplo.

1. Úvod

Na tepelné čerpadlá sa spoliehajú tvorcovia európskej legislatívy 
pri konverzii dekarbonizovanej elektriny na vykurovanie a chla-
denie. Zachováva sa princíp technologickej neutrality, keďže vý-
voj môže prinášať nové riešenia.

Vývoj na trhu s tepelnými čerpadlami nás presvedčia, že napriek 
hlboko podpriemernému počtu tepelných čerpadiel na 1000 
obyvateľov v rámci EÚ, sme na Slovensku za rok 2019 získali 
prostredníctvom tepelných čerpadiel 10 % z obnoviteľnej ener-
gie zo záväzku SR pre rok 2020.

Tento vývoj bude rýchlejší, ale musíme byť naň pripravení a to 
nielen fi nančne, ale tiež odborne, kapacitne a skúsenosťami.

1.1 Tepelné čerpadlá sú prvá voľba

Princíp – najskôr posudzujeme využitie tepelných čerpadiel a až 
potom iné technológie a to najmä tam, kde je potreba nielen vy-
kurovať, ale aj chladiť – je prijímaný stále intenzívnejšie.

Okrem budovania inteligentných energetických sietí, inteligent-
ných budov, sú dôvodom aj skutočnosti, že jedným zariadením 
sa v podmienkach Slovenska dosahujú: 

1.   až štyrikrát nižšie emisie CO2 na kWh vyrobeného 
tepla voči teplu z plynu,

2.   troj- a viacnásobné zvýšenie energetickej efektívnos-
ti výroby tepla z elektriny,

3.   využitie obnoviteľnej energie nielen pri vykurovaní, 
ale aj pri chladení budov,

4.   30 a viac percentné zníženie potreby primárnej ener-
gie voči energii z plynu,

5.   zvýšenie pripravenosti na zapojenie do inteligent-
ných systémov a podobne.

Tepelné čerpadlá majú aj svoje slabé stránky. Sú investične ná-
ročnejšie, vyžadujú vhodné umiestnenie, spotrebovávajú elek-
trickú energiu, ktorú treba vyrobiť. Ich podiel na celkovej spotre-
be elektriny na Slovensku je zatiaľ malý.

1.2 Čím viac tepla, tým väčší prínos

Z ekonomického hľadiska nie je vhodné tepelné čerpadlá kom-
binovať s inými drahými zariadeniami, ktoré preberú od nich časť 
výroby tepla a to najmä v obdobiach jar, jeseň, leto kedy tepelné 
čerpadlá dosahujú vysokú energetickú efektívnosť.

Využitie paralelných zariadení 

A to najmä investične náročnejších využívajúcich obnoviteľné 
energie, zhoršuje nielen ekonomiku tepelných čerpadiel, ale tiež 
sa degraduje prínos paralelných zariadení.

Vyplýva to z obrázka, ktorý porovnáva úspory emisií CO2 a úspo-
ry na primárnej energii pri výrobe tepla. 

Ak časť tepla vyrobeného plynovým kotlom 3 kWh (červené 
okienko) sa nahradí teplom vyrobeným z obnoviteľnej energie 
(OE), tak sa ušetrí 0,666 kg CO2 a 3,33 kWh primárnej energie 
podľa normatívnych údajov vo vyhláške č. 324/2016 Z.z. 

Ak nahradí zdroj z OE 3 kWh tepla vyrobeného tepelným čerpad-
lom, tak sa ušetrí len 0,17 kg CO2 a 2,26 kWh primárnej energie.

1.3 Tepelné čerpadlá sa nemajú predimenzovávať

Predimenzovaním sa zväčšuje počet hodín cyklovania kompre-
sora. Napr. zýšením výkonu TČ zo 4 na 6 kW oblasť cyklovania sa 
začne nie od tokolia 12, ale už od 9 ºC, teda skôr. Zvýšený počet ho-

 

 

OZE3 kWh

3,03 kWh
0,99

PEF=1.1

PE=3,33

0,22
kgCO2/kWh

0.666 kg CO2

1,03 kWh

2,9

PEF=2.2

PE=2.26

0,167
kgCO2/kWh

0.17 kg CO2

Výhodná je kombinácia plynového kotla a solárneho kolektora v existu-
júcich domoch. Plynový kotol blížiac sa ku roku 2050 bude stále menej 

prijateľný, ak nepríde „zelený plyn“ 

podľa vyhl. 
324/2016 Z.z.
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dín cyklovania závisí od teplotného pásma. V teplejšom podiel 
hodín cyklovania bude vyšší ako v studenom. V miernom pásme 
je to približne 15 – 17 % z celkového času na vykurovanie.

1.4 Kombinácie s tepelným čerpadlom treba zvážiť

Ak sa zdrojom z OE vyrobia 3 kWh tepla a nahradí sa tak teplo 
vyrobené tepelným čerpadlom, ušetrí sa takmer štyrikrát menej 
emisií CO2, a takmer 33 % menej primárnej energie, ako keby sa 
nahradilo teplo vyrobené z energie zemného plynu.

Z obrázku vyplýva výhodná kombinácia plynového kotla a so-
lárneho kolektora v existujúcich domoch, keďže sa tak výrazne 
znižujú emisie pri výrobe tepla z plynu.

1.5 Výroba vodíka pre vykurovanie je zatiaľ energeticky 

i ekonomicky náročná

Podľa IZW e.W. (eChillventa 2020) zeleného vodíka bude nedos-
tatok pre dopravu či priemysel. Aj v prípade, že by ho bolo dosť, 
vzhľadom na nižšiu hustotu 0,089 9 kg/m3 pri pridaní 20 % vodí-
ka do zemného plynu sa ušetrí len 7 – 8 % emisií CO2 a v značnej 
miere by bolo potrebné meniť aj staršie plynové kotly.

Množstvo obnoviteľnej energie potrebnej na výrobu zeleného 
vodíka podľa Fraunhofer Institute for Energy v Kasseli prezento-
vaného na kongrese eChillventa na vykurovanie budov je o 500 
až 600 % vyššie ako energia potrebná pre tepelné čerpadlá na 
generovanie tepla. To vyplýva z potreby 45 – 50 kWh elektrickej 
energie na výrobu 1 kg vodíka pri elektrolýze 9 l vody. 

Spalné teplo vodíka je 33,3 kWh/kg, pričom z 50 kWh elektrickej 
energie potrebnej na výrobu jedného kg vodíka získame ekono-
micky výhodnejšie približne 150 kWh tepla pomocou tepelných 
čerpadiel. Priame využitie elektriny by preto malo byť upred-
nostnené.

1.6 Kozub ako hlavný zdroj tepla?

Sú indície, že v nových domoch, kvôli zaradeniu do energetickej 
triedy A0 sa navrhuje ako hlavný zdroj tepla kozub, ktorý môže 
byť investične pri zapojení do systému vykurovania pomerne 
náročný. Pri energetickej certifi kácii rodinného domu sa vychá-
dza zo spôsobu užívania krbu uvedeného v projekte.

Kozub ak bude, tak bude využívaný ako doplnkový zdroj tepla 
a to často ku priamemu elektrickému vykurovaniu, s ktorým by 
bol dom zaradený do energetickej triedy B. Ak investor na ta-
kéto riešenie pristúpi, cesta späť býva nemožná a v skutočnosti 
jeho dom nebude fungovať v triede A0, ale v triede B. Hodnota 
takéhoto domu bude na trhu výrazne nižšia. Naviac investor za 
krátky čas zistí vysoké náklady nielen na prevažujúce elektrické 
vykurovanie, ale tiež na prípravu teplej vody najmä v lete, kedy 
sa kozub neprevádzkuje a zistí tiež potrebu chladenia. Dodatoč-
ne preto dom doplní o reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/
vzduch, ktoré nielen vykuruje, ale aj chladí. Nepripravuje však 
teplú vodu. Prevádzkové náklady a výsledné emisie pevných 
nečistôt a oxidu uhličitého do ovzdušia budú stále vysoké a bu-
dú odpovedať spôsobu prevádzky vykurovania a prípravy teplej 
vody.

Riešenia s fi ktívnym krbom sú obmedzené právnymi normami, 
aby investori nepoškodzovali ekonomicky samy seba a zároveň 
nezvyšovali a neohrozovali plynnými i pevnými emisiami zo spa-
ľovania dreva nielen seba, ale aj iných ľudí.

1.7 Chladivá

R410A, R407C, R134a nemajú zatiaľ obmedzenia. Nehorľavé 
náhrady R134a už sú: R513A a R450A. Nehorľavá náhrada R410A 
je zatiaľ na trhu očakávaná. Ide o R466A GWP=733, 49 % R32, 
11,5 % R125, 39,5 % CF3Ib (diskutovaný je obsah jódu). R744 za-
tiaľ sa využíva najmä na prípravu teplej vody.

Horľavé náhrady za R134a je to najmä HFO 1234ze s vyššou 
kilogramovou cenou a nižším kg výkonom. Za R410A je to 
R32 s GWP=675, R454A (R-32 (68,9 %) a R-1234yf (31,1 %)) 
s GWP=468), R290 pre monobloky a skúšajú sa ďalšie možnosti.

2. Uhlíková neutralita – dekarbonizácia elektriny, 

tepelné čerpadlá

Využívanie tepelných čerpadiel umožňuje dosiahnuť uhlíkovú 
neutralitu v sektore vykurovania a chladenia do roku 2050. Prí-
beh elektriny zaznamenáva neustály pokles emisií CO2 ekv na 
vyrobenú kWh elektrickej energie. Na Slovensku sa už podľa 
Slovenských elektrární blížime ku hodnote 100 g, ktorá sa bude 
ďalej znižovať.

Vyrobené teplo tepelnými čerpadlami je tak v súčasnosti zaťaže-
né len 35 g CO2 na kWh tepla. Existuje teda istota, že vykurova-
ním s tepelnými čerpadlami sa ciele uhlíkovej neutrality do roku 
2050 vo vykurovaní a chladení dajú splniť.

V záujme dosiahnutia čo najnižších emisií a čo najnižšej spo-
treby pohonnej energie popri využití obnoviteľnej energie pre 
potreby vykurovania, prípravy teplej vody a chladenia odporú-
čame v projektoch nových investícií a rekonštrukcií vždy posúdiť 
najskôr využitie tepelných čerpadiel so sálavým vykurovaním, 
chladením a len v prípade technických problémov alebo ekono-
mickej nevýhodnosti zvažovať iné riešenie.

Odporúčanie vyhodnotiť najskôr technológiu, ktorá efektívne 
chladí aj vykuruje, umožní investorom, projektantom postupo-
vať najrýchlejšou, najefektívnejšou cestou a vyhnúť sa zbytoč-
nému zdržaniu kombináciou iných viacerých technológií, ktoré 
nedosiahnu lepšie parametre. Až následne v prípade potreby, 
záujmu investora je vhodné doplňovať iné technológie. Najbliž-
šie k spolupráci s tepelnými čerpadlami je elektrina z OE.

3. Budovy – citlivosť výpočtu primárnej energie 

a hodinová metóda

PEF – primárny energetický faktor, R – tepelný odpor budovy 
a SPF – sezónny výkonnostný súčiniteľ ovplyvňujú výpočet spo-
treby primárnej energie v budove na m2 za rok. Citlivosť na PEF, 
R, SPF sme posudzovali zaradení bytového domu s TČ do triedy 
A0 pri výpočte potreby tepla mesačnou metódou. Pri rovnakom 
percentuálnom navýšení R a SPF alebo znížení PEF najväčší vplyv 
na spotrebu primárnej energie má SPF, potom R a nakoniec PEF.
Citlivosť výpočtu primárnej energie v kWh na m2 za rok na para-
metre PEF, R, SPF a zaradenie budovy do energetickej triedy A0 
môžeme vyjadriť pri tepelnom odpore budovy R = 3, R = 4,4 a pri 
R = 6,5. Posun budov do energetickej triedy A0 najvýznamnejšie 
ovplyvňuje vyšší SPF, potom až vyšší R a nakoniec nižší PEF.

3.1 Hodinová metóda

Pomer vyrobenej a spotrebovanej energie v budove sa počas 
roka mení. Najpresnejšie vie potreby a spotreby energií vyjad-
riť hodinová metóda, ktorá nielenže ich presnejšie vypočíta, ale 
tiež rozlíši, či ide o potrebu chladenia alebo vykurovania. (Bližšie 
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v článku: Tepelné čerpadlá posúvajú budovy do kategórie A0). 
Hodinová metóda je výhodnejšia aj na dimenzovanie fotovoltiky 
pre vlastnú spotrebu. Ak budova vyrobenú elektrinu nevie spot-
rebovať, pri nezabezpečenom odbere predimenzovanie výroby 
FVE môže byť pre investora nevýhodné.

4. Obnoviteľné teplo odobrané z prostredia tepelnými 

čerpadlami

Hodnotenie odobranej obnoviteľnej energie z prostredia tepel-
nými čerpadlami je mierne konzervatívne, vzhľadom na uplat-
nený normatívny spôsob výpočtu podielu obnoviteľnej energie 
podľa Rozhodnutia EK, ako aj podľa zvyšujúceho sa počtu ozna-
movateľov TČ na stránke SZ CHKT za roky 2016 – 2018.

Eurostat ukazuje, že najvýraznejší medziročný nárast podie-
lu OZE na Slovensku nastal v sektore vykurovania a chladenia. 
V tomto segmente sa podiel zelenej energie medziročne takmer 
zdvojnásobil. 

Obrázok znázorňuje prudký rast získanej obnoviteľnej energie 
najmä v roku 2018 v sektore vykurovania a chladenia, ktorý je 
spôsobený nielen dotáciami na TČ, ale tiež podľa MH SR dote-
rajším nezapočítavaním vykurovania drevom v slovenských do-
mácnostiach zistenom SHMÚ. Započítanie spaľovania dreva do 
podielu OE sa pre emisie nepovažuje za šťastné.
 
V roku 2019 bol podľa štatistiky SZ CHKT zaznamenaný pokles 
inštalácií TČ všetkých druhov. Výraznejší bol pokles v počte ku-

sov ako v GWh vyrobeného tepla. Dôvodom bolo zrejme chlad-
nejšie leto a nižšie dotácie. Záujem o TČ neustále rastie. Problém 
je v disponibilnom objeme dotačných fondov v Zelenej domác-
nostiam II. Záujem o tepelné čerpadlá prevýšil a stále prevyšuje 
počet podporených realizácií.

LITERATÚRA:
[1]  Tomlein P. SZCHKT, 2016. Heat Pumps in Admin and Industry. 

ISBN 978–8089376–10-0
[2]  No. 324/2016 Z. z.: Amendment, Ministry of Transport, SR, to 

no. 555/2005 Z. z. on EPBD
[3]  Rozhodnutie Komisie 2013/114/EÚ z 1. marca 2013 , Zákon 

309/2009 Z.z.
[4]  www.szchkt.org, energie-portál.sk, www.seas.sk/emisie, 

www.urso.gov.sk 
[5] Analýzy na valnom zhromaždení SZ CHKT, Správy SZ CHKT

Obr.1 Chart: Energie-portal.sk Source: Eurostat Get the data Created with 
Datawrapper

Počty podporených inštalácií v projekt Zelená domácnostiam 
v rokoch 2016 – 2020
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ADVANTIX CLEVIVA V NOVÝCH FARBÁCH
Popularita netradičných a neopozeraných farieb v interiérovom dizajne stúpa a prirodzene prenikla aj do návrhov 

kúpeľní. Týmto aktuálnym trendom sa novo prispôsobuje sprchový žliabok Advantix Cleviva, ktorý je teraz k dispozícii 

okrem základnej farby ušľachtilá oceľ tiež vo farbách antracit, pozlátená, champagne a medená.

Farby predstavujú skvelý spôsob, ako rýchlo dodať nielen kúpeľ-
niam dojem útulnosti a elegancie. Avšak ich výber by mal vždy 
zapadať do hlavnej koncepcie celého domu alebo bytu. Všetci, 
ktorí nie sú ešte celkom pripravení dať v kúpeľni zbohom osved-
čeným odtieňom bielej, môžu využiť decentného lokálneho 
zvýraznenia, napríklad formou farebného sprchového žliabku. 
Jemné kontúry, špičkový dizajn, kvalitný materiál a správne zvo-
lený farebný odtieň dokážu v sprche vytvoriť skutočne ojedinelý 
harmonický efekt.

Pôsobivý účinok

Sprchový žliabok Advantix Cleviva je teraz k dispozícii v dvoch 
pohľadových variantoch a vo vyhotovení z ušľachtilej ocele 
a štyroch ďalších farbách. Čisté a vysoko kontrastné priestory 
vytvoríte pomocou ušľachtilej ocele a antracitu. Hrejivú a útul-
nú atmosféru naopak vykúzlite so zlatým, medeným, prípadne 
champagne odtieňom. Viazať sa pritom nemusíte na ani jeden. 
Všetkých, ktorí nenávidia stereotypy, dozaista poteší fakt, že 
vkladací rošt sprchového žliabku možno ľahko vymeniť a fareb-
né aj tvarové vyhotovenie tak prispôsobovať podľa vašej nálady 
alebo napríklad podľa ročného obdobia.

Spoľahlivosť a jednoduchosť

Na rozdiel od tradičných sprchových žliabkov odvádza Advantix 
Cleviva vodu cez úzky profi l do centrálneho podlahového od-
toku. Odtokový profi l má vnútorný sklon a voda tak spoľahlivo 
steká k elegantne tvarovanému vkladaciemu roštu s jedným ale-

bo dvoma vtokovými otvormi okrúhleho, resp. hranatého tvaru. 
Sprchovací žliabok je k dispozícii v štandardných dĺžkach 800, 
1000 a 1200 mm, ale možno ho skrátiť na ľubovoľnú dĺžku až na 
iba 300 mm, alebo naopak podľa potreby neobmedzene predl-
žovať zložením viacerých žliabkov za sebou. Inštaláciu je možné 
vykonať priamo ku stene, ľubovoľne v priestore alebo ako odtok 
uprostred sprchy.

www.viega.sk

Pre tých, čo neznášajú stereotyp, je Advantix Cleviva k dispozícii vo farbách 
antracit, pozlátená, champagne a medená. Tí, ktorí dávajú prednosť 

 neutrálnejšiemu vzhľadu, môžu siahnuť po klasickom vyhotovení z ušľach-
tilej ocele. (foto: Viega)

Úžasný kontrast. Sprchový žliabok Advantix Cleviva je teraz k dispozícii 
v modernej antracitovej a ďalších netradičných farbách. 

(foto: Viega)

Podľa zvoleného variantu odvádza elegantne tvarovaný vkladací rošt vodu 
jedným alebo dvoma otvormi. (foto: Viega)
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Vykurovanie plôch: podlaha, nástenné a vonkajšie riešenia 

EKONOMICKÉ, ÚSPORNÉ A POHODLNÉ VYKUROVANIE

Zvyšujúce sa ceny energií znamenajú skutočnú výzvu pre výrobcov vykurovacích systémov. Nami ponúkané produkty 

musia spĺňať vysoké požiadavky zákazníkov, ktorí očakávajú lacné a ekonomické, no zároveň aj moderné, efektívne 

a šetrné riešenia. Niet divu, že čoraz viac užívateľov si zvolí vykurovacie a chladiace zariadenia fungujúce na báze 

vody s nízkym sálaním tepla, ktoré sa dajú montovať na stenu, aj na podlahu a fungujú ako vnútorný zdroj tepla alebo 

chladenia.

Vykurovanie plôch – oplatí sa?

Vykurovanie plôch je jedným z najlacnejších spôsobov vykuro-
vania miestností. Ako je to možné?

„Vďaka optimálnemu rozloženiu sa teplota miestnosti dá znížiť, čo 
spôsobuje pokles vydanej teplotnej energie. Nízka teplota zdroja 
systému má vplyv na zníženie tepelnej straty,“ vysvetľuje Mariusz 
Choroszucha, vedúci technickej podpory spoločnosti KAN. Spo-
ločnosť KAN sa pri svojej viac ako 25-ročnej existencii stala uzná-
vaným výrobcom moderných riešení, systémov vykurovania 
a zásobovania vodou v celej Európe. 

V praxi to znamená možnosť zníženia teploty miestnosti o 1 
– 2 °C (oproti vykurovaniu radiátorom) a cca 5 – 10 % úspory tep-
lotnej energie, samozrejme pri zachovaní teplotného komfortu. 
Vďaka tomu sa investičné náklady po dvoch rokoch fungovania 
vrátia. Tí, ktorí sa rozhodnú pre menej kvalitné materiály, musia 
vynaložiť obrovské sumy na opravu chýb a sú si vedomí, že pri 
nákupe správnych vykurovacích zariadení sa neoplatí šetriť.

„Náklady dobrých a vyhovujúcich zariadení nepresiahnu 2 % cel-
kovej investície, takže nie je to vysoká čiastka. Najmä preto, že po-
užitie nevhodných materiálov a ich následná oprava v prípade po-
ruchy môže dosiahnuť aj 70 %,“ prízvukuje Mariusz Choroszucha.

Dôležité je aj estetické hľadisko vykurovanej plochy. Vďaka tomu, 
že predstavujú neviditeľné riešenie, umožňujú ľubovoľné uspo-
riadanie interiérov. Alergici ocenia zdravotné výhody takéhoto 
„čistého” riešenia, keďže znížením použitia konvekčného prúdu 
sa dá predísť usadeniu a cirkulácii prachu. Vykurovanie plôch 
disponuje samoregulačnými vlastnosťami – v prípade zvýšenia 
teploty spôsobuje zníženie efektivity podlahového kúrenia, čo 
znamená citeľnú úľavu pre peňaženku investora.

Stenové vykurovanie

Stenové vykurovanie je inovatívne riešenie, ktoré môže úspeš-
ne fungovať ako samostatné alebo doplňujúce vykurovanie 
miestnosti. Zabezpečí dokonalé riešenie pri vykurovaní obyt-
ných miestností a priemyselného využitia – vrátane miestnosti 
so šikmými stenami (podkrovie), pri ktorých by spôsobili vážne 
problémy zariadenia neštandardných plôch. 

V prvom rade výhodou stenového vykurovania je vysoký tepelný 
komfort vďaka ideálnemu rozloženiu teploty a vyššie odovzda-
nie tepla zabezpečené sálaním. V prípade podlahového kúrenia 
sa dosiahne vyššia efektivita tepla. Takýmto riešením je regulácia 
teploty miestnosti ľahšia pre nízky tepelný odpor tenších vyku-
rovacích telies a vonkajšej vrstve stien a pre ich nedostatok je 
menšia teplotná zotrvačnosť.

Zabudovanie stenového vykurovacieho telesa typu KAN-therm 
WALL je možné dvojakým spôsobom: „mokrým” alebo „suchým” 
kladením, čo závisí od štruktúry a stien budovy a od funkcie 
miestností. V prvom rade treba upevniť vykurovacie hadice 
a omietnuť, v druhom rade sa vnútorná plocha stien pokryje 
sadrokartónom, v ktorých sa nachádzajú vykurovacie hadice.

„Pri oboch riešeniach sú vykurovacie okruhy pripojené ku  
KAN-therm rozvodom podlahového kúrenia. Rúrky sa dajú napo-
jiť aj do Tichelmann systému, ak jednotlivé vykurovacie okruhy 
majú rovnakú dĺžku,“ vysvetľuje Mariusz Choroszuch.

Dôležitými prvkami nástenných vykurovacích systémov 
KAN-therm WALL sú precízne nástroje regulujúce teplotu miest-
nosti. Medzi tie patria technologicky vyvinuté bezdrôtové mera-
če komunikujúce prostredníctvom rádiových vĺn, ktoré význam-
ne zjednodušia montáž regulácie kúrenia a eliminujú náklady 
spojené s kladením dlhých káblov.

Individuálne vytvorené podlahové kúrenie 

Pre zákazníkov sú dobre známym riešením podlahové systémy, 
ktoré za svoju popularitu vďačia optimálnemu rozloženiu a efek-
tivite energie zabezpečujúcej vysoký tepelný komfort.

„Podobne ako pri nástennom vykurovaní, aj pri podlahovom kúrení 
sa môže znížiť teplota vzduchu a vďaka nízkej teplote systémového 
zdroja sa dajú obmedziť straty tepla,“ hovorí Mariusz Choroszu-
cha.

V závislosti od aplikovaného spôsobu fi xácie hadíc, typu a reali-
zácie izolácie a od užívateľského cieľu existuje mnoho úplných 
riešení. V prípade KAN-therm Tacker systému používaného na 
vykurovanie a chladenie podlahy v obytných budovách a vše-
obecných stavbách sú vykurovacie hadice spojené vždy pomo-
cou pvc svoriek a následne sú zaliate tekutým poterom. Po za-
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pojení a kúrení sa plánovaná podlaha (parkety, terakota) môže 
položiť na poter. Podobným užívateľským cieľom disponuje aj 
KAN-therm Profi l systém, pri ktorom sa hadice dajú upevniť do 
špeciálne vytvorených priehlbín izolácie.

Počas výstavby a renovácie obytných budov v prípade stropov 
a štruktúr s nižším zaťažením je najlepším riešením KAN-therm 
TBS systém. 

„Inštalatérske riešenie podlahového kúrenia pozostávajúce z pa-
nelov patriacich do systému KAN-therm TBS („suchá” technoló-
gia). Hadice sa nachádzajú v špeciálne vytvorených izolačných 
platniach a sú pokryté suchým poterom, ktorého hrúbka závisí od 
zaťaženia podlahy. Teplo pochádzajúce z hadíc cez kovové profi ly 

v polystyrénoch sa rovnomerne rozloží v suchom potere,“ vysvetľu-
je Mariusz Choroszucha.

Vykurovanie vonkajších plôch 

Posyp nájazdov, chodníkov a schodov pieskom patrí minulosti. 
Moderná technológia ponúka efektívne riešenia, aby na komu-
nikačných plochách nachádzajúci sa sneh a ľad nespôsobil prob-
lémy. KAN spoločnosťou vyvinutý vodou vykurovaný systém 
umožní vytvorenie vykurovacieho systému s presnou reguláci-
ou vonkajších plôch. 

KAN-thermom vykurované plochy prostredníctvom moderného 
snímača regulácie tvorby námrazy sníma ľad i sneh a aktivuje 
čerpadlo, ktoré vykurovacie teleso dostane do vykurovacieho 
obvodu. Po realizácii zariadenie automaticky vypne vykurovací 
okruh. 

Dom je dlhodobá investícia často pre viacero generácií. Preto 
musí byť nielen pekný, ale aj ekonomicky udržateľný. Z hľadis-
ka pohodlia obyvateľov je voda a kúrenie jedným z kľúčových 
elementov. Dobre navrhnuté a realizované systémy majú rýchlu 
návratnosť, a preto sa na nich neoplatí šetriť.

Ďalšie informácie o našich produktoch 
nájdete na: 
http://sk.kan-therm.com/Install your future
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Investorom a hlavným prevádzkovateľom tejto novovybudova-
nej tepelnej sieti je Spoločnosť KOOR, ktorá je skúseným a fl e-
xibilným partnerom pre zákazníkov hľadajúcich modernizáciu 
svojich energetických zariadení s garanciou dosiahnutých úspor. 
Na trhu pôsobí už vyše 10 rokov a za ten čas si vybudovali svoje 
postavenie ako jeden z popredných slovenských poskytovateľov 
energetických služieb. Prinášajúci na stredoeurópsky trh inteli-
gentné riešenia pre zníženie spotreby energií, aplikujú moderné 
zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie, rekonštruujú 
staré kotolne.

Tepelné rozvody v novo budovanej časti Nový Ružinov sú napo-
jené na centralizovaný rozvod tepla spadajúci pod Bratislavskú 
teplárenskú spoločnosť, ktorá zabezpečí dodávku tepla do by-
tových objektov.

Prevádzkové parametre tejto vetvy: 
teplotný spád v zime: 115/ 55 °C 
teplotný spád v lete: 75/ 50 °C
maximálny prevádzkový tlak 2 MPa.

V projekte Nový Ružinov spoločnosť KOOR zabezpečuje výstav-
bu a prevádzku zariadení tepelného hospodárstva. Tri odovzdá-
vacie stanice tepla budú zabezpečovať vykurovanie a prípravu 

teplej vody pre 7 bytových domov. Odovzdávacie stanice tepla 
budú napojené na oceľový horúcovod – rozvodnú sieť z centrál-
neho zdroja tepla. Pre nový prípojný horúcovod z oceľových pre-
dizolovaných potrubí nazývaný NRG RADPOL s difúznou barié-
rou, kde si vybrali ako partnera tohto projektu našu spoločnosť 
NRG Flex. 

Postup výstavby tejto novej rezidenčnej štvrte si vyžiadal rozde-
lenie rozvodov do 3 etáp. Toto rozdelenie rešpektuje postupnosť 
stavebných prác a umožňuje priebežné napájanie výmenníko-
vých staníc. Pre lepší manažment porúch je aj alarm systém roz-
delený do 3 okruhov, ktoré majú merací bod vo výmenníkových 
staniciach. Takto je zabezpečený prístup a periodická kontrola 
stavu izolácie.

Alarm systém zaznamenáva zmeny vlhkosti v potrubí, a tak vie 
určiť prípadné úniky vody a ukázať, kde na trase vzniklo poško-
denie. Oceľové predizolované potrubia sú zvárané každých 12 m 
na trase a alarm systém preventívne kontroluje tesnosť spojov.

Kompletný predizolovaný potrubný systém s difúznou bariérou 
je v súčasnosti pre oceľové potrubia najlepším riešením pre efek-
tívny prenos tepla.

Spoločnosť RADPOL S.A. už pár rokov ponúka jedinečné riešenie: 
kompletný predizolovaný potrubný systém s difúznou bariérou, 
ktorý zahŕňa priame potrubia, T-kusy, kolená, doizolovania a pre-
dizolované armatúry. Vďaka tomuto riešeniu je zníženie strát 
v prenose tepla v porovnaní s bežnými oceľovými potrubiami až 
15 % v období prvých desať rokov, 18,5 % po dvadsiatich rokoch 
a 20 % po tridsiatich rokoch prevádzky teplovodu.

DIFÚZNA BARIÉRA V PREDIZOLOVANÝCH OCEĽOVÝCH POTRUBIACH

Bratislavská štvrť Ružinov sa postupne rozrastá o novú modernú zónu. Novostavby v projekte Nový Ružinov budú 

napojené na centrálny zdroj tepla. Na pripojenie k sústave bratislavského rozvodu tepla sú navrhnuté predizolované 

oceľové potrubia NRG RADPOL s difúznou bariérou a alarm systémom. 

Vonkajšia vr
ktorá plní úlohu mechanického
krytu pre predizolované
sústavy potrubí, je vyrobená

kovaného HDPE.

Stredná vr
ktor ko difúzna
bariéra, je vyrobená z EVOH.
+ Umiestnenie difúznej bariéry
v plášti ochrannej rúrky
minimalizuje riziko jeho poškodenia.

Vnútorná vrstva
ktorá plní ochrannú funkciu pre strednú
protidifúznu vrstvu, je vyr kovaného
HDPE  s koronovaným povrchom na styku s PUR penou.
+ V ka technológii korono av

rou RADPOL a PUR penou.

PUR pena
+ Pena v potrubiach RADPOL
je napenená pórotvorným
prostriedkom, cyklopentánom,
ktorý ako plyn nie je hrozbou
pre zemskú atmosféru.

Teplovodné
potrubie
Teplovodné
potrubie

Alarm systém
Signalizácia poruchy

Obr. 2  Predizolované potrubie so zabudovanou difúznou bariérou EVOH

Obr. 1 Prípojka tepla pre novobudovanú obytnú štvrť
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Zníženie tepelných strát systému s difúznou bariérou sa dosa-
huje vďaka implementácii metódy priemyslovej výroby ochran-
ných plášťov predizolovaných potrubí so zabudovanou difúznou 
bariérou EVOH. Zatiaľ je to jediné ucelené riešenie tohto typu na 
trhu.

U iných riešení sa ako difúzna bariéra používa plastová, hliníková 
alebo EVOH fólia, ktorá je ale vložená medzi izoláciu z PUR peny 
a vonkajší ochranný plášť.

Kyslík môže pri prenikaní do štruktúry predizolovaných oceľo-
vých potrubí pôsobiť ako agresívny plyn. Pôsobí korozívne na 
oceľovú rúrku, oslabuje polyuretán, čo negatívne ovplyvňuje 
jeho izolačné vlastnosti. 

V póroch polyuretánu sa nachádza cyklopentán, ktorý je dôle-
žité udržať v izolácií, aby sme zabezpečili trvalé a nemenné izo-
lačné vlastnosti. Použitie difúznej bariéry od RADPOL výrazne 
zvyšuje spojitosť konštrukcie a zaisťuje dlhodobú ochranu proti 
degradácii izolácie, vďaka čomu je následkom vyššia energetická 
účinnosť teplovodu a udržanie súčiniteľa tepelnej vodivosti na 
rovnakej úrovni (obr. 3).

V technológii RADPOL je vrstva EVOH zabudovaná do ochranné-
ho plášťa. V technickom riešení u iných výrobcov difúznej vrstvy 
samozrejme tiež plní svoju úlohu, ale jej umiestnenie môže vý-
razne zhoršiť jeden z najdôležitejších záťažových parametrov 
predizolovaného potrubného systému, t. j. pevnosť v šmyku izo-
lácie, hlavne u väčších priemerov médionosných rúrok. Vyplýva 
to z toho, že použitie difúznej bariéry vylučuje obrábanie, tzv. 
koronovanie vnútorného povrchu ochranného plášťa. Účelom 
tohto koronovania je zvýšenie priľnavosti peny k ochrannému 
plášťu preizolovaného potrubia.

Ak je medzi penou a plášťom fólia, môže to výrazne znížiť priľna-
vosť. EVOH je tiež veľmi citlivý na vlhkosť, preto podlieha degra-
dácii. Ak je umiestený priamo vo vnútri plášťa, je chránený proti 
tejto vlhkosti. Okrem toho pri týchto riešeniach s difúznou ba-
riérou môžu vzniknúť problémy pri výrobe tvaroviek. V prípade 
systému RADPOL takýto problém nie je.

Tab. 1 Prenikanie plynov

POROVNANIE PRENIKANIA PLYNOV

MATERIÁL SKÚŠOBNÁ 
TEPLOTA

PRENIKANIE PLYNU (GTR) 
(cm3 x mm/m2 x deň x atm.)

N2 O2 CO2

EVOH 25 °C 0,00034 0,00054 0,016

HDPE 22 °C 22 70 247

Difúzna bariéra RADPOL udržuje súčiniteľ tepelnej vodivosti lam-
bda izolácie na prakticky rovnakej úrovni behom prevádzky. Po 
skúškach starnutia sa súčiniteľ lambda zvýšil iba o 0,001 W/m.K.

Máme kompletné typové skúšky pre potrubia, tvarovky a doizo-
lovania s difúznou bariérou prevedené nemeckou skúšobňou 
– laboratórium FFI Hemmingen, ktoré potvrdzujú zhodu s nor-
mami: PN EN-253, PN EN-448, PN EN-489.

Existujú tri dôvody degradácie PUR peny (oddelenie od ochran-
ného plášťa alebo od teplovodnej rúrky) v predizolovanom po-
trubí:

prevádzková teplota systému diaľkového vykurovania je 
vyššia ako 140 °C (použité PUR peny sú odolné voči tep-
lote 140 °C),
vlhkosť (100 % kontrola spojov, používanie radiačne zo-
sieťovaných doizolovaní v praxi úplne vylučuje vlhkosť 
v pene predizolovaných rúrok),
difúzia plynov (použitie kompletného systému s difúz-
nou bariérou vylučuje difúziu plynov v PUR pene). 

Riešenia použité spoločnosťou RADPOL vylučujú v praxi vznik 
degradácie PUR peny z vyššie uvedených dôvodov, a to vďaka:

uzavretej difúznej bariéry z EVOH medzi dvoma vrstva-
mi modifi kovaného HDPE, čo vylučuje riziko kontaktu 
s vlhkosťou a chráni bariéru proti eventuálnemu mecha-
nickému poškodeniu vo výrobnom procese aj pri montá-
ži. Neznemené ostávajú aj parametre pevnosti v šmyku 
predizolovanej potrubnej sústavy (ako v axiálnom, tak aj 
tangenciálnom smere),

VZDUCH

BUNKOVÉ PLY
NY

Polyuretánová

Obr. 3  Rez predizolovaným potrubím

Obr.4  Oceľové predizolované potrubia zvárané každých 12 m
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použitie koronovania pre obrábanie vnútorného povr-
chu ochranných rúrok,
používanie radiačne zosieťovaných doizolovaní s difúz-
nou bariérou 

Prednosti systému RADPOL:
predĺženie životnosti teplárenských sietí zastavením de-
gradácie izolačnej vrstvy,
prakticky konštantná úroveň tepelnej izolácie po celú 
dobu prevádzky teplárenskej sústavy,
výrazné zníženie strát v procese prenosu tepla, čo má za 
následok menšie množstvo energie potrebné pre výrobu 
tepla a zníženie emisií CO2 do atmosféry (zníženie sklení-
kového efektu),
možnosť dodávať teplo s dobrými parametrami na väč-
šie vzdialenosti,
jeden technologický štandard pre každú časť teplovodu 
(rúrky, tvarovky a doizolovania),
dodržanie vysokých záťažových parametrov potrubných 
systémov v šmyku (v axiálnom a tangenciálnom smere).

Antidifúzny systém RADPOL, ktorý je aktuálne k dispozícii do 
priemeru vonkajšieho plášťa DA450. Dopĺňa kompletný sorti-
ment predizolovaných potrubí:

predizolované rúry v dĺžke do 16 m a priemeru až do DN 
1000,
radiačne zosieťované teplom zmrštiteľné doizolovania 
o priemere do DA 630,
predizolované tvarovky (kolená, T-kusy, uzávery a iné) 
v celom rozsahu.

Výstavba teplovodu je zámer, v ktorom kľúčový význam pre in-
vestora hrajú fi nančné a environmentálne otázky. Obvykle sa do 
popredia dostávajú priame náklady, t. j. nákup a montáž súčastí 
teplovodu. Mali by sme si však pamätať, že dôležité sú taktiež 
budúce náklady spojené s prevádzkou siete (jej údržba a opra-
vy) a náklady na pokrytie tepelných strát. Vďaka difúznej bariére 
RADPOL sa výrazne znižujú prevádzkové náklady na teplovody. 
Výstavba teplárenských sietí pomocou technológie RADPOL zni-
žuje emisie CO2, čo reálne znižuje vplyv teplárenstva na skleníko-
vý efekt a činí ho šetrnejším pre životné prostredie.

Vďaka použitia difúznej bariéry v predizolovanom potrubí sa 
predlžuje jeho životnosť a rozhodne prekračuje 30 ročnú život-
nosť uvedenú v norme PN EN-253 (môže to byť aj 50 rokov po 
vylúčení dôvodov uvedených v článku).

Výhody

0

0,030

0,035

0,040

10 30

W/mK

Obr. 7  Výhody využitia antidifúzneho systému RADPOL

Obr. 5  Výstavba teplárenských sietí pomocou 
tejto technológie znižuje emisie CO2

Obr. 6  Nový prípojný teplovod v Ružinove realizovaný predizolovanými 
potrubiami NRG RADPOL s difúznou bariérou
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NRG fl ex – optimalizácia prevádzky tepelných sietí 

návrhom hybridného riešenia 

Ako NRG fl ex sme oceľové predizolované potrubia dodávali do 
rôznych projektov. Tieto oceľové predizolované potrubia s difúz-
nou bariérou sa ukázali spolu s kombináciou predizolovaného 
plastového potrubia ako výhodná a ideálna kombinácia. 

Využitím výhod oboch systémov bude tepelná sieť zabezpeče-
ná prevádzkovo, ale aj ekonomicky. Nižšie tepelné straty, ktoré 
poskytujú plastové predizolované potrubia, výrazne ušetria nák-
lady na prevádzku. 

Táto kombinácia predizolovaných oceľových potrubí a predizo-
lovaných plastových potrubí sa nazýva hybridné riešenie tepel-
nej sústavy. Plastové predizolované potrubia vynikajú nízkymi 
tepelnými stratami, fl exibilnosťou, vytvorením len pár spojov na 
trase oproti predizolovaným oceľovým potrubiam, ktoré treba 
zvárať každých 12 m. Hybridná tepelná sústava obsahuje oceľo-
vé potrubia od DN 100 a vyššie spolu s kombináciou plastových 
fl exibilných potrubí pod DN100. 

Foto: Miro Pochyba, JAGA
Obrázky: Ing. Mgr. Witold Niesiołowski, RADPOL S.A.

Autori: Ing. Mgr. Witold Niesiołowski, Ing. Eva Švarcová

Ing. Mgr. Witold Niesiołowski, poradca správnej rady pre diaľkové 
vykurovanie v spoločnosti RADPOL S.A. Odborník s dlhoročnou 
praxou v oblasti výstavby a prevádzkovania vykurovacích sietí. 
Absolvent Gdaňskej technickej univerzity. Od začiatku svojej profe-
sionálnej kariéry bol spájaný s energetickým priemyslom v Poľsku 
a v zahraničí. Odborné skúsenosti získal okrem iného v lodeni-
ciach v Gdansku, WPTISBK, elektrárni Vojany (Slovensko), teplárni 
a elektrárni Trmice v Ústí nad Labem a GPEC Gdaňsk. Zodpovedá 
za prevádzku, opravy a inštaláciu nových energetických zariadení 
a vykurovacích sietí.

Ing. Eva Švarcová absolventka Slovenskej technickej univerzity na 
stavebnej fakulte, pokračujúca v doktorandskom štúdiu v odbore 
Teória a technika prostredia budov. V rámci svojho inžinierskeho 
štúdia sa podrobne venovala návrhu veľkoplošného vykurovania 
a chladenia v budovách. Okrem toho sa v rámci NRG fl ex venu-
je návrhu tepelných sietí a podieľa sa na príprave štúdií vedúcich 
k optimalizácii tepelných rozvodoch pri rekonštrukciách centralizo-
vaných rozvodov tepla pre vykurovanie aj teplú vodu.

TacoFlow2_ADAPT_210x148.indd   2 07.04.2021   16:29:44
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DANFOSS ALLY™ RIEŠENIE INTELIGENTNÉHO VYKUROVANIA 
KAŽDEJ DOMÁCNOSTI JEDNODUCHO CEZ MOBILNÚ APLIKÁCIU

Vďaka riadiacemu systému Danfoss Ally™ môže spoločnosť Danfoss privítať prechod na obnovu zelenej energie ponukou 

silného, spoľahlivého, hlasom ovládaného inteligentného systému vykurovania domácnosti. Výhodou je nielen to, že je 

za dostupnú cenu, ale hlavne prináša domácnostiam dlhodobo pridanú hodnotu.

Spojenie s inteligentným vykurovaním domácnosti novej 

generácie

Okrem toho, že nová aplikácia eTRV Ally™ je ovládateľná odkiaľ-
koľvek, vyniká nad konkurenciou najmä v dvoch kritériách: Ally™ 
má certifi káciu Zigbee 3.0 a prichádza s API Open Interface - ve-
rejne dostupným programovacím rozhraním.

„Skutočnosť, že sme získali certifi káciu Zigbee 3.0 pre bezdrôtovú 
komunikáciu, je pre našich zákazníkov jasným vyhlásením, že Ally™ 
môže komunikovať s riešeniami mnohých výrobcov. Programova-
cie rozhranie API je súbor požiadaviek, ktoré určujú ako môže jedna 
aplikácia komunikovať s inou. Vďaka verejne dostupnému progra-
movaciemu rozhraniu Open API je Ally™ voľbou budúcnosti v ob-
lasti inteligentného vykurovania domácnosti,” uviedol Alex Holm, 
produktový manažér spoločnosti Danfoss.

Až 30 % úspora energie s Ally™

Pre splnenie Parížskej dohody, obmedzujúcej nárast priemernej 
globálnej teploty hranicou 1,5 °C, musíme tento rok a každý na-
sledujúci v budúcom desaťročí znížiť emisie o 7,6 %. Udržateľná 
a účinná energetická infraštruktúra spolu s modernizáciou ener-
getickej účinnosti budov sú investíciami, ktoré môžu krajinám 
pomôcť v rozmachu hospodárskeho rastu a v zmierňovaní kli-
matických zmien.

Ally™ ponúka širokú škálu výhod a pomáha majiteľom domov 
a bytovým družstvám dodržiavať smernicu o energetickej hos-
podárnosti budov (EPBD), ktorá vyžaduje povinnú inštaláciu 
elektronických zariadení pre zónovú reguláciu teploty miestnos-
tí v nových budovách, ale aj pri rekonštrukciách.

„Ally™ prináša až 30% úsporu energie, a ak chcete podporiť reštart 
ekonomiky a prechod na zelenú energiu, teraz je čas konať.”

Prečítajte si viac o Ally™ online: 
www.danfoss.sk

„Pri navrhovaní Ally™ sa sústavne 
zameriavame na zlepšovanie užívateľ-
ského komfortu. Teraz ponúkame systém 
elektronickej termostatickej hlavice, ktorý 
je ľahko ovládateľný vďaka intuitívnemu 
riadeniu. Veľkou pomocou je aplikácia, 
ktorá v kombinácii so službami Google 
Assistant a Amazon Alexa umožňuje 
hlasové ovládanie.” 

tvrdí Ing. Dušan Lašák, 
obchodno-technický zástupca spoločnosti 
Danfoss spol. s r.o. 
Zlaté Moravce.



KÓD MASTER VRVP05MCCII VRVP05MC6II

KÓD SLAVE VRVP05MCSII VRVP05MC2II

VENTILÁTORY Typ Axiálne DC bezakumulátorové

Počet rýchlostí 2 3

Menovitý prietok vzduchu m3/h 50 50

VÝMENNÍK TEPLA (1) Typ Regeneračný

Účinnosť spätného získavania tepla % 77 77

FILTRE Typ Ploché fi ltre

Trieda fi ltrov G3

AKUSTICKÉ ÚDAJE (2)

Akustický výkon Lw max./str./min. dB(A) 44/38 44/38/29

Akustický tlak vo vzdialenosti 1 m max./str./min. dB(A) 32/26

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie 230 V

Príkon W 2,8 2,8

Stupeň krytia IP X4 X4

ECODESIGN ERP ÚDAJE

SEC

CHLADNÉ PODNEBIE kWh/m2/rok

MIERNE PODNEBIE -36,6

TEPLÉ PODNEBIE -14,2

AEC – Ročná spotreba el. energie kWh/rok 5,1 2,4

DECENTRALIZOVANÁ

VETRACIA JEDNOTKA

Čerstvý a čistý vzduch je základom zdravého vnútorného prostredia. Vzduch, jedna z najdôležitejších látok pre život, 

by teda mal byť vždy dostupný v optimálnej kvalite, v dostatočnom množstve a bez znečistenia. Pretože moderní ľudia 

trávia väčšinu svojho času v uzatvorených budovách, kvalita okolitého vzduchu podstatným spôsobom ovplyvňuje ich 

zdravie a produktivitu. V dôsledku toho musí byť udržiavanie vysokej kvality vzduchu v okolitom prostredí tou najväčšou 

prioritou v prípade, že projektujeme nové alebo renovujeme existujúce budovy.

Vaša najlepšia voľba

www.ivarsk.sk

Decentralizovaná jednotka IVAR.HRC umožňuje vytvorenie jednoduchého a účinného systému vetrania s rekuperáciou tepla, bez 
potreby inštalácie ďalších potrubí, vývodov vzduchu či centrálnych jednotiek.

Jednotka je vo vnútri vybavená keramickým výmenníkom tepla a DC ventilátorom s funkciou obrátenej cyklickej prevádzky.

Vzduch je neustále fi ltrovaný cez fi ltre triedy G3.

Napájacie napätie elektronickej verzie je 230 V, transformátor 12 V pre analógovú verziu je súčasťou dodávky.

Jednotka master v analógovej verzii môže ovládať až 3 jednotky slave.

Jednotka master v elektronickej verzii môže ovládať až 11 jednotiek slave.

IVAR SK, spol. s r. o.

Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.:  + 421 34 621 44 31
e-mail: info@ivarsk.sk
www.ivarsk.sk

Výhradný distribútor:

IVAR CS spol. s r.o.
Velvarská 9, Podhořany, 277 51 
Nelahozeves II, Česká republika
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ISH DIGITAL 2021 NENABÍZÍ PRÁZDNÉ FRÁZE, ALE SKUTEČNÁ 
ŘEŠENÍ PRO ENERGETICKOU REVOLUCI

Green Deal pro Evropu, čistý životodárný vzduch nebo trend zvyšování hygieny v koupelně – první digitální ročník ISH, 

přední světový veletrh vybavení koupelen, technických zařízení budov, klimatizace a obnovitelných zdrojů energie klade 

důraz na témata společenského, politického a ekonomického významu. Na ISH digital 2021 své inovativní produkty 

prezentovalo celkem 373 vystavovatelů. 

Význam vybraných hlavních témat byl zřejmý i na ofi ciálním za-
hájení ISH digital 2021 dne 22. března. Peter Altmaier, německý 
spolkový ministr hospodářství a energetiky, mluvil o nejzáklad-
nějších výzvách klimatické politiky a zdůraznil zejména velký 
význam jedné z nich, Green Deal pro Evropu. Volker Bouffi  er, 
hesenský zemský ministerský předseda, a Markus Frank, vedo-
ucí ekonomického odboru městského úřadu ve Frankfurtu nad 
Mohanem, rovněž zdůraznili význam udržitelných řešení a tech-
nologií.

V energetické sekci ISH digital 2021 s prezentacemi řešení 
a systémů vytápění, které rozhodujícím způsobem přispívají 
k dosažení cílů v oblasti klimatu, byla výzva Green Deal jedním 
z důležitých témat zaměřených na budoucnost. Na Technology 
and Energy Forum se podrobně projednával současný politický 
rámec trhu s vytápěním. Dalším důležitým tématem byly venti-
lační a klimatizační systémy a jejich zásadní přínos v době pan-
demie. Tato témata byla také součástí Air Conditioning Forum. 
Velký zájem byl i o Building Forum s informacemi o programech 
fi nancování staveb a stavebních předpisech.

Velkou pozornost přitáhla i sekce Water, která se letos zaměřila 
na hygienu pitné vody a sílící trend vyšší hygieny koupelen. Po-
vrchy odolné proti nečistotám a bakteriím, bezdotykové ovládá-
ní a hygienické elektronické bidety ukázaly, jak segment sanity 
reaguje chytrými řešeními na zvýšená očekávání v oblasti hygie-
ny. Obzvláště populární byly diskuse v rámci show „Pop up my 
Bathroom“, jež byla instalována ve „Fóru“ frankfurtského velet-
ržního centra. Na show se s mottem „Inside i Outside“ předsta-
vily tři trendy v koupelnovém designu: Smart Bathroom (chytrá 

koupelna), Living Bathroom (živá koupelna), Green Bathroom 
(zelená koupelna).

Všichni účastníci – návštěvníci, vystavovatelé i řečníci hodnotí 
ISH digital 2021 pozitivně. Wolfgang Marzin, prezident a gene-
rální ředitel Messe Frankfurt, vyjádřil velké potěšení z průběhu 
ISH digital: „Digitální akce samozřejmě nemůže nabídnout to, co 
klasický veletrh ISH s fyzickou účastí vystavovatelů a návštěvníků. 
Ani jsme nic takového neměli v plánu. Naším cílem bylo spustit 
vysoce kvalitní platformu pro komunikaci a navazování kontaktů 
a nabídnout ucelené informace a nejdůležitější témata tohoto od-
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větví. Myslím, že se nám to podařilo a společnost Messe Frankfurt 
to dokázala pro Německo a Evropu prvním digitálním vydáním ISH 
nastavit vysokou laťku.“

Kladné hodnocení dali ISH i jeho patroni: „S ISH digital 2021 jsme 
všichni více než spokojeni. Je skvělé, že naše témata vyvolala me-
zinárodní odezvu. Vždy nám bylo jasné, že digitální veletrh nelze 
s fyzickým veletrhem srovnávat, natož se snažit ho nahrazovat. 
Jsme rádi, že se hlavní představitelé tohoto sektoru zúčastnili jako 
vystavovatelé, a potvrdili tak status ISH jako předního světového 
veletrhu odvětví i v této složité době. Ze strany návštěvníků byl jako 
vždy největší zájem o instalační materiály, ale programu ISH digital 
využilo i mnoho projektantů, inženýrů, architektů a obchodníků.“
Význam veletrhu a představovaných produktů a témat podtrh-
la i masivní politická podpora. Kromě prominentních politiků 
na zahajovacím ceremoniálu se akce zúčastnila řada němec-
kých politiků, od státních tajemníků až po poslance všech stran. 
Dvouletý cyklus veletrhů ISH zůstal zachován a s ním i silná ima-
ge značky ISH.

ISH digital byl pro nás velmi poučnou zkušeností a nově naby-
té znalosti hodláme využít i pro ISH 2023, který bude doplněn 

řadou digitálních modulů. Jsme přesvědčeni, že další ročník 
veletrhu se již opět bude konat na výstavních plochách Messe 
Frankfurt.“

ISH digital 2021 v číslech

Akce byla primárně zaměřena na konektivitu, sdílení informací 
a znalostí, kvalitní obsah, komplexní program akcí a nejnovější 
řešení a inovativní produkty vystavovatelů. V rámci živého vy-
sílání ve dnech 22. až 26. března 2021 bylo odvysíláno celkem 
290 hodin obsahu. Více než 47 000 diváků sledovalo 277 živých 
a digitálních eventů. ISH digital 2021 aktivně využilo přibližně 
69 000 účastníků, 42 procent z nich bylo ze zahraničí. Platformu 
navíc doplnilo rádio ISH, které si naladilo kolem 29 000 nadše-
ných posluchačů.

Příští ISH se bude konat na Frankfurtském veletržním a výstav-
ním centru ve dnech 13. až 17. března 2023.

Zdroj: Ing. Anna Roubíková
Offi  cial representative of Messe Frankfurt Exhibition GmbH
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ZAOSTRENÉ NA TEPELNÉ ČERPADLÁ TYPU VZDUCH/VODA: 
AKÉ SÚ ICH VÝHODY?
Tepelné čerpadlá typu vzduch/voda sú v súčasnosti považované za najlepšiu investíciu z hľadiska pomeru ceny a výkonu. 

Vývoj týchto technológií ide neustále dopredu. Výsledkom sú riešenia, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritériá týkajúce sa 

účinnosti, hlučnosti i životnosti.

Udržateľné riešenie

Rýchlym a udržateľným riešením pre novostavby i staršie domy 
s radiátormi je monoblokové tepelné čerpadlo GeniaAir Mono 
vzduch/voda (3 – 12 kW, A+++). Zabezpečí tepelnú pohodu v inte-
riéri, dostatok teplej vody aj chladenie. Zároveň dokáže znížiť účty 
za energiu v priemere o 10 %, v porovnaní s podobnými tepelný-
mi čerpadlami typu vzduch/voda. A to aj vďaka inovácii, ktorou 
je prírodné chladivo R290, maximálne ohľaduplné k životnému 
prostrediu. 

Montáž tejto technológie je jednoduchá, rýchla a fl exibilná. Tím 
dvoch montážnikov ju zvládne za jeden deň. V interiéri domu 
umiestnia vnútornú jednotku GeniaSet Mono, jej súčasťou je 185 l 
zásobník teplej vody, ktorý bohato vystačí pre päťčlennú rodinu. 
V exteriéri sa nainštaluje mimoriadne tiché tepelné čerpadlo.

Teplo, teplá voda i chladenie

Spoľahlivá, ekonomická prevádzka, šetrnosť k životnému prostre-
diu, cenová dostupnosť a minimálne emisie hluku. Tým sa vyzna-
čuje tepelné čerpadlo GeniaAir Split (3 – 12 kW, A+++) s oddele-
ným chladivovým okruhom. Nevyčerpateľnú energiu zo vzduchu 
vie využívať veľmi efektívne. S prehľadom zabezpečí vykurovanie 
v chladných mesiacoch roka, chladenie v lete a prípravu teplej 
vody po celý rok.

Osvedčilo sa u novostavieb i rekonštrukcií, v systémoch s podlaho-
vým vykurovaním, ale aj s radiátormi. Svojim dizajnom a praktic-
kými rozmermi nezaberie veľa miesta a nenaruší ani vzhľad exte-
riéru. Patrí k najtichším zariadeniam typu vzduch/voda na trhu. Vo 
vzdialenosti pár metrov od neho je jeho zvuk takmer nebadateľný, 
je preto vhodné aj pre domy v hustej radovej zástavbe. Systém po-
zostáva z tepelného čerpadla a vnútornej jednotky GeniaSet Split. 
Vonkajšia jednotka sa dá fl exibilne umiestniť na podstavci v záh-
rade, na strechu garáže či zavesiť na stenu domu. Dokáže spoľah-

Vnútorná jednotka, modul GeniaSet

Tepelné čerpadlo GeniaAir Mono (veľkosť podľa výkonu) 
a interiérová jednotka GeniaSet
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livo fungovať pri vonkajšej teplote až do -20 °C. Montáž uľahčuje 
fakt, že je od výroby predplnená dostatočným množstvom chla-
diva pre pripojenie vo vzdialenosti od 3 až do 15 m od vnútornej 
jednotky (s možnosťou rozšírenia po doplnení chladiva až do 
40 m). Vnútornú jednotku tvorí hydraulický modul GeniaSet Split 
(s integrovaným zásobníkom teplej vody s objemom 188 l).

www.protherm.sk

Monoblokové tepelné čerpadlo GeniaAir Mono vzduch/voda

Modul GeniaSet a tepelné čerpadlo GeniaAir Split

V týchto nízkoenergetických budovách s teplovodnou sústavou 
sa dnes ako so zdrojom tepla stretávame najčastejšie s konden-
začným plynovým kotlom, eletrokotlom a čím ďalej častejšie 
s tepelným čerpadlom. Konštrukčne sú tieto zdroje koncipova-

né pre prevádzku vo vykurovacej sústave s nízkym teplotným 
spádom (napr. 45/40/tí). Vďaka tomu, že nízkoenergetická stav-
ba má oproti „starej” výrazne nižšie tepelné straty, môžeme po-
užívať tieto zdroje tepla (s nižším teplotným spádom) bez toho, 
aby to viedlo k potrebe zvyšovať veľkosť vykurovacieho telesa. 
Zjednodušene povedané, vykurovacie teleso má síce pri nižšom 
teplotnom spáde výrazne nižší výkon, ale ten stačí pre pokrytie 
potrebnej straty tepla nízkoenergetického domu.

Často kladenú otázkou je, či sú klasické radiátory vôbec vhod-
né pre nízkoenergetické stavby? Odpoveď je jednoduchá. Áno. 
Vykurovacie doskové telesá je bez problémov možné inštalovať 
do ktorejkoľvek nízkoteplotnej teplovodnej vykurovacej sústavy, 
vždy ide predovšetkým o pokrytie tepelnej straty jednotlivých 
miestností objektu. Táto tepelná strata a teplotný spád vykuro-
vacej sústavy sú potom faktory ovplyvňujúce výslednú veľkosť 
a typ vykurovacieho telesa.

Najväčší český výrobca vykurovacích telies fi rma KORADO ponú-
ka široký rad doskových radiátorov s názvom RADIK. Tieto telesá 

VYKUROVACIE DOSKOVÉ TELESÁ PRE NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

V prípade nízkoenergetickej stavby sa hovorí o stavbe s mernou potrebou tepla menšou ako 50 kWh/m2 vykurovanej 

plochy (pre predstavu porovnanie mernej ročnej potreby tepla – budova stará 50 rokov má zhruba trikrát väčšiu mernú 

potrebu tepla, budovy postavené v súlade s požiadavkami normy STN 73 0540-2 zhruba jeden a pol až dvojnásobnú).

RADIK KLASIK-R
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VK. Jedná sa o horizontálne vykurovacie doskové telesá so šies-
timi vývodkami (vnútorný závit G1/2), zabudovaným vnútorným 
rozvodom pre pravé/stredové/ľavé spodné pripojenie na hori-
zontálnu vykurovaciu sústavu s vloženým regulačným ventilom 
s prípravou (vonkajší závit M30x1,5) na montáž termostatickej 
hlavice, prípadne podobného regulačného prvku. Svojou kon-
štrukciou sú tieto telesá určené pre vykurovacie sústavy s núte-
ným obehom teplonosnej látky.

Najstarším, ale stále hojne používaným modelom je RADIK 
 KLASIK, špeciálnym variantom tohto modelu je RADIK KLASIK-
R, tzv. rekonštrukčné vykurovacie teleso, určené pre rýchlu ná-
hradu článkových liatinových radiátorov s pripojovacou rozte-
čou h = 500 mm. Nevšedným variantom sú zvisle orientované 
vykurovacie telesá RADIK VERTIKAL a RADIK PREMIUM vhodné 
na použitie do stiesnených alebo atypických priestorov či  RADIK 
HYGIENE, špeciálne upravený pre inštaláciu v miestnostiach 
s vysokými požiadavkami na hygienu a čistotu. Doskové teleso 
s univerzálnym pripojením potom hľadajte pod názvom RADIK 
VKM8. Táto novinka od KORADO ponúka až 48 možností pripo-
jenia na vykurovaciu sústavu.

Viac na www.korado.cz

sú vyrábané v jednodoskovom, dvojdoskovom a troj-
doskovom prevedení. Pomer sálavej a konvekčnej 
zložky výkonu závisí najmä na typovom prevedení 
radiátora (u jednodoskového telesa je pomer sálavej 
zložky až 50 %, pri viacdoskových typoch pomer sá-
lavej zložky klesá). Výsledný tepelný výkon telesa RA-
DIK závisí od jeho typu, rozmerov a teplotnom spáde 
(t1/t2 /tí) vykurovacej sústavy, v ktorej je inštalované. 
Hodnoty výkonov vykurovacích telies pre odlišné 
teplotné spády sú uvedené na www.korado.cz a vy-
chádzajú z meraní vykonaných v akreditovanej skú-
šobni podľa normy EN 442. Pokiaľ ide o umiestnenie 
telesa v miestnosti, štandardne sa odporúča vyku-
rovacie telesá umiestňovať po celej dĺžke okna, kde 
je riziko vzniku chladných padavých prúdov. Vďaka 
širokému sortimentu radu RADIK je tak možné týmto 
studeným padavým prúdom zamedziť aj v prípade 
okien s nízkym parapetom, napr. inštaláciou telesa 
s výškou 200 mm.

Rozmerová riešenie pre každú miestnosť

Horizontálne doskové vykurovacie telesá RADIK sú určené na 
montáž do jednorúrkových i dvochrúrkových vykurovacích sú-
stav s najvyšším prípustným prevádzkovým pretlakom 1 MPa, 
v ktorých sa používa ako teplonosná látka voda alebo vodné 
roztoky o najvyššie prípustné prevádzkovej teplote 110 °C. Sú 
k dostaniu vo výškach 20 – 90 cm, dĺžkach 40 – 300 cm a typoch: 
10, 11, 20, 21, 22 a 33. Okrem typu 10 sú osadené bočnými kryt-
mi a hornou mriežkou.

PREHĽAD TYPOV VK (pravej spodnej pripojenie)

V dnešnej dobe najpoužívanejší variant predstavujú vykurovacie 
telesá so zabudovaným ventilom tzv. ventil kompakt teda  RADIK 

TYP 10 VK TYP 11 VK

TYP 20 VK TYP 21 VK

TYP 22 VK TYP 33 VK

RADIK PREMIUM

RADIK HYGIENE

RADIK VKM8
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UŽ AJ NA SLOVENSKU MÔŽEME VYUŽÍVAŤ SYSTÉMY 
S UPRAVENOU SIVOU VODOU
prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.1, doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.2

1 Stavebná fakulta TUKE; Vysokoškolská 4, 04001 Košice, e-mail: zuzana.vranayova@tuke.sk
2 Stavebná fakulta STU; Radlinského 11, 810 05 Bratislava, e-mail: jana.perackova@stuba.sk

V Slovenskej republike od novembra 2018 platí norma STN EN 16941 Miestne systémy na úžitkovú vodu. Jej prvá časť 

nesie názov: Systémy na použitie zrážkovej vody. Tento rok vstupuje s časovým odstupom do platnosti aj jej druhá časť 

pod názvom: Systémy na použitie sivej vody. Obe normy sú v slovenskom preklade pripravené pre projektantov ako 

podklady pre návrh týchto progresívnych systémov. 

Úvod

Cieľom hospodárenia s upravenou sivou vodou je ekologické 
a udržateľné hospodárenie s vodou všeobecne. Sivá voda sa 
líši objemom a zložením v závislosti od budovy, resp. od zdroja 
(konkrétneho zariaďovacieho predmetu), čo si vyžaduje rôzne 
úrovne čistenia v závislosti od zamýšľaného použitia. Preto sa 
tieto systémy môžu výrazne líšiť vo svojej zložitosti a veľkosti. 

1. Účel normy

Norma STN EN 16941-2 špecifi kuje zásady navrhovania, dimen-
zovania, montáže, identifi kácie, uvedenia do prevádzky a údržby 
systémov sivej vody s cieľom použitia sivej vody v budove. Pred-
nostne sa upravená sivá voda na používa na:

splachovanie WC;
polievanie záhrady;
pranie;
čistenie.

V znení normy je možné nájsť pre projektanta veľmi dôležité 
minimálne hygienické a bezpečnostné požiadavky na systémy 
sivej vody. 

Zároveň sa pre prax vylučuje jej využitie:
ako pitnej vody a na prípravu jedla;
na účely osobnej hygieny;

v systémoch priameho použitia bez úpravy;
ako priemyselnej odpadovej vody;
a na spätné získavanie tepla a chladenie.

Na Obr. 1 je zjednodušená schéma systému využívajúceho „ľah-
ké sivé vody“ (splašková voda bez obsahu fekálií a tiež voda 
z drezov a umývačiek riadu). 

V tejto súvislosti môžeme spomenúť ešte pojmy „čierna voda“- 
splašková vodu s fekáliami, „žltá voda“ – splašková voda s obsa-
hom moču a pojem „biela voda“ – vyčistená sivá voda, ktorá sa 
môže využiť na prevádzkové účely, teda voda recyklovaná.

2. Zjednodušený návrh systému 

Systém je veľmi podobný systému využitia zrážkových vôd z po-
vrchového odtoku, ktorý sa používa už dlhšie a venuje sa mu 
prvá časť normy STN EN 16941-1. 

Potrebné sú vstupné údaje pre dimenzovanie jednotlivých jeho 
súčastí (zachytávanie, čistenie, akumulácia a distribúcia). 

Norma uvádza vzorec (1) na stanovenie potreby sivej vody, DG, 
v litroch za deň (l/d), ak sa má upravená sivá voda použiť na spla-
chovanie, pranie, polievanie záhrady, príp. čistenie.

 DG  =  n · (VT  · uT + VU · uU + VWM · uWM) + Vmisc (1)
Kde
DG – je požiadavka na sivú vodu v litroch za deň (l/d);
n – počet osôb (p);
VT –  objem vody na spláchnutie WC – jedno spláchnutie v lit-

roch (l);
uT – miera využitia WC na osobu a deň (1/(p · d));
VU –  objem vody na spláchnutie pisoára – jedno spláchnutie 

v litroch (l);
uU –  miera využitia pisoára na osobu a deň (1/(p · d));

Obr. 1  Schéma systému využitia sivej vody (archív autoriek)
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VWM –  objem vody do práčky na prádlo za prací cyklus v litroch 
(l);

uWM –  prevádzkový cyklus práčky na osobu a deň (1/(p · d));
Vmisc –  objem vody na iné účely (napr. polievanie záhrady, čiste-

nie) v litroch za deň (l/d).

V Tabuľkách 1 a 2 sú uvedené priemerné hodnoty potreby vody 
pre  návrh systému.

Tabuľka 1 Priemerný denný objem získanej a požadovanej sivej vody

OBSA DE-
NOSŤ

OBJEM 
ZÍS KA NEJ 

VODYa

POTREBA

WC PRANIEb INÉ NEPITNÉ 
ÚČELYc

1 osoba 60 35 15 10

a zo spŕch, vaní a umývadiel
b  hodnoty založené na priemernej dennej spotrebe. Práčka zvyčajne 

využíva 30 až 60 l vody na 1 cyklus
c  napríklad na polievanie záhrady

Tabuľka 2  Priemerná potreba / použitie vody

POUŽITIE OBJEM VODY/
JEDNOTKA

Objem vody na splachovanie WC – 1 
spláchnutie (VT) 3 až 8 (l/spláchnutie)

Objem vody na spláchnutie pisoára – 1 
spláchnutie (VU) 1 až 2 (l/spláchnutie)

Objemový prietok zo sprchy (QS) 5 až 15 (l/min)

Objem vody na jedno použitie vane (nie max. 
objem naplnenia) (VBT) 70 až 200 (l)

Objem vody do práčky na prádlo za 1 prací 
cyklus (VWM) 30 až 60 (l/cyklus)

Objemový prietok výtokov (pitná a teplá 
voda) v kuchynskom dreze (QKS) 5 až 15 (l/min)

Objem vody do umývačky riadu za 1 cyklus 
(VDW) 10 až 20 (l)

3. Záver 

Vo svete je stále bežnejšie využívať okrem vzácnej vody pitnej, 
vodu úžitkovú. Sivá voda nie je až taká rozšírená ako zrážková 
voda z povrchového odtoku, či voda studňová, čo potvrdzuje aj 
dlho chýbajúca legislatíva na navrhovanie takýchto systémov. 
Objem a znečistenie rôznych druhov sivej vody závisí od ich pô-
vodu. Ak sa sivá voda odoberá z drezu alebo umývačky riadu, 

úroveň znečisťujúcich látok je oveľa vyššia ako pri ľahkej sivej 
vode a môže si vyžadovať intenzívnejšie čistenie. Náklady na 
tieto systémy sú nezaujímavé napr. pre investorov, ktorí sa viac 
zaujímajú o životné prostredie ako o šetrenie na účtoch za vodu. 
Na prínosy systémov s týmto typom vôd je nutné pozerať celko-
vo, pretože fi nančná úspora síce môže vzniknúť ušetrením vody 
pitnej, ale môžu sa zvýšiť investície na ich údržbu. Problém je 
spojený aj so životnosťou používaných materiálov, ktorá je nižšia 
ako návratnosť systému. Preto je potrebné vyvíjať nové materiá-
ly a technológie, ktoré predĺžia životnosť jednotlivých kompo-
nentov. Systémy sivých vôd sa stávajú rentabilnými v prípade, že 
spotreba vody prevyšuje priemernú spotrebu v budove.

Systémy sivej vody musia byť projektované, inštalované, označe-
né, prevádzkované a udržiavané tak, aby bola kedykoľvek zabez-
pečená požadovaná úroveň ich bezpečnosti a aby bolo možné 
ľahko vykonať nutné údržbové práce. Tieto systémy nesmú spô-
sobovať záplavy, a preto musia obsahovať správne nadimenzo-
vané priepady do kanalizácie. 

Článok vznikol za podpory projektu APVV-18-0360 Aktívna hybrid-
ná infraštruktúra pre špongiové mesto; VEGA 1/0217/19 Výskum 
hybridnej modrej a zelenej infraštruktúry ako aktívnych prvkov 
‘špongiového’ veľkomesta a VEGA č.1/0847/18 Nízkoenergetické 
systémy techniky prostredia na báze obnoviteľných zdrojov ener-
gie. 

LITERATÚRA:
EN 16941-2:2021: On-site non-potable water systems — Part 2: 
Systems for the use of treated greywater
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ZNÍŽENIE TEPELNÝCH STRÁT, EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV 
A UŠETRENIE NÁKLADOV A ČASU NA VÝSTAVBU ALEBO 
REKONŠTRUKCIU TEPLOVODNÝCH SIETÍ

Už niekoľko rokov dodávame na slovenský trh vysoko kvalitné a úsporné predizolované potrubné systémy švajčiarskeho 

výrobcu BRUGG Pipesystems, ktorý je priekopníkom technického vývoja v tejto oblasti. Pred dvoma rokmi BRUGG 

Pipesystems zahájil dodávky vylepšenej PUR izolácie u fl exibilného polyetylénového teplovodného systému CALPEX, 

ktorý má PUR izoláciu s koefi cientom tepelnej vodivosti λ = 0,0199 W/mK. Táto hodnota je certifi kovaná nezávislou 

skúšobňou IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH Drážďany a celosvetovo najnižšia.

Z hľadiska rozvodu tepla s dôrazom na podstatné zníženie tepel-
ných strát, by sme radi predstavili nasledovné potrubné systémy 
z výrobného programu BRUGG Pipesystems:

1. Teplovodný fl exibilný potrubný systém BRUGG CALPEX

Teplovodný fl exibilný potrubný systém BRUGG CALPEX sa skla-
dá z médionosnej rúry zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa SDR 11 
alebo SDR 7,4, PUR izolácie s koefi cientom tepelnej vodivosti λ = 
0,0199 W/mK, a ochranného plášťa z LLD-PE. Používa sa pre roz-
vod kúrenia a TV do teploty média až 95 °C pri tlaku 6bar respek-
tíve do priemeru DN 50 tlaku 10 bar. Pri teplote média do 55 °C 
(výstup TÚV zo zdroja do tepelnej siete) je garantovaná životnosť 
50 rokov pri prevádzkovom tlaku 10 bar.

Hlavné výhody:

Nízke tepelné straty 

Vďaka revolučnej izolácií PUR penou s λ = 0,0199 W/mK. V po-
rovnaní s podobnými systémami na trhu s PUR izoláciou s ob-
dobnou hrúbkou izolácie, sú pri potrubiach CALPEX nižšie tepel-
né straty o 10 – 20 % v závislosti na prevádzkových parametroch 
a hodnotách lambda porovnávaných systémov. Najlepší obdob-
ný systém má PUR lambda len 0,021 W/mK, čo sú straty o cca 
10 % vyššia.

V porovnaní s potrubiami s penovou PE izoláciou je úspora 
ešte podstatne vyššia. Ekvivalentom potrubí s PE izoláciou (λ = 
0,038 W/mK) priemeru 60/240, je potrubie BRUGG CALPEX prie-
mer 60/111. Čiže tu je vidieť, že k dosiahnutiu rovnakých tepel-
no-izolačných vlastností je pri potrubiach s PE izoláciou potre-
ba dvojnásobného priemeru izolácie v porovnaní s potrubím 
 CALPEX. Vzhľadom k menšiemu priemeru vonkajšieho plášťa 
potrubí CALPEX sa znížia aj náklady na zemné práce z dôvodu 
potreby užšieho a plytšieho výkopu a zároveň menšieho množ-
stva obsypového materiálu na vytvorenie pieskového lôžka.

Flexibilita

Potrubie CALPEX je vysoko fl exibilné aj napriek PUR izolácií. Po-
lomery ohybu sa pohybujú od 0,45 m u priemeru 25/91 až 1,4 m 
u priemeru 140/202. Potrubie CALPEX má zvlnený plášť, ktorý 
umožňuje jednoduchší ohyb potrubí bez poškodenia izolácie, 
tak ako sa to deje u potrubí s rovným plášťom. CALPEX je možné 
dodať v dĺžkach až 1 000 m v kuse v závislosti na dimenzii.

Ochranný plášť z LLD-PE

LLD-PE (lineárny nízko hustotný polyetylén) je odolnejší voči 
ťahovému napätiu a dynamickému rázu a má väčšiu bodovú 

odolnosť ako LD-PE (nízko hustotný polyetylén). Z tohoto dôvo-
du je potrubie CALPEX odolnejšie voči vonkajším vplyvom ako 
podobné systémy na trhu.

Médionosná rúra z PE-Xa

V potrubiach CALPEX je použitá médionosná rúra zo sieťované-
ho polyetylénu PE-Xa s difúznou bariérou EVOH. Táto rúra je do-
dávaná renomovanými svetovými výrobcami s tridsaťročnými 
skúsenosťami s výrobou PE-Xa. Výroba PE-Xa prebieha v súlade 
so štandardom DIN 15875 a podlieha pravidelnému testovaniu. 
PE-Xa je sieťovaný polyetylén, ktorý je sieťovaný pomocou žiare-
nia už pri výrobe a je možné ho spájať pomocou lisovacích, zver-
ných (skrutkovacích) spojok a elektrospojok. Polyetylén PE-Xb, 
ktorý je zosieťovaný až za prevádzky, znesie nižšiu teplotu ako 
PE-Xa a je možné ho spájať len zvernými spojmi. Závitové (ro-
zoberateľné) spoje sa môžu vplyvom prevádzky uvoľňovať a vy-
kazovať netesnosť a preto sa neodporúčajú pre nerevidovateľné 
podzemné použitie. 

Podstatné zníženie počtu spojov a rýchla montáž

Pri použití fl exibilných potrubných systémov v porovnaní s pev-
nými systémami, dôjde k podstatnému zníženiu počtu spojov 
a tým i potencionálnych zdrojov porúch. Pri použití systému 
BRUGG CALPEX sa nalisujú len odbočky a koncovky pre pripo-
jenie v objektoch. Rovné spoje a kolená prakticky odpadávajú. 
Z tohto dôvodu je montáž rýchla, koordinačne nenáročná a do-
chádza jednak k úspore na montáži a výkopových prácach, ale 
tiež aj na celkovej dobe nutnej k vykonaniu a dokončeniu diela 
a tým aj skráteniu doby obmedzení občanov vplyvom stavby.

Samokompenzačné vlastnosti

V dôsledku použitia médionosnej rúry z PE-Xa v potrubiach 
BRUGG CALPEX, nie je nutné inštalovať kompenzačné prvky. 
Vzhľadom k fl exibilite PE-Xa možno potrubia klásť najkratšou 
cestou iba s T-kusmi a odbočkami. 

Obr. 1  Potrubia CALPEX (zľava UNO, DUO a QUADRIGA)
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Použitie potrubí pre rozvod TÚV v tlakovej triede PN10

Pre rozvod TÚV, kde je projektovaný rozvod potrubím v tla-
kovej triede PN10, nie je potrebné použiť striktne potrubia zo 
série CALPEX Sanitary, teda SDR 7,4. V nasledujúcej tabuľke je 
vysvetlená závislosť životnosti potrubia na prevádzkovej teplo-
te a tlaku. Pri projektovanej (normovanej) prevádzkovej teplote 
TÚV 55°C a prevádzkovom tlaku 10 barov je životnosť potrubí 50 
rokov. Využitie potrubí PN6 (SDR11) pre rozvod TÚV prináša veľ-
ké množstvo výhod. Potrubia PN6 sú lacnejšie, majú vyššiu fl exi-
bilitu a väčšiu svetlosť vzhľadom k tenšej stene, teda dochádza 
tak k menším tlakovým stratám a znižujú sa tým prevádzkové 
náklady na prácu cirkulačných čerpadiel TÚV. Potrubia SDR11 sú 
vyrábané až do priemeru 160/250 pričom potrubia SDR7,4 len 
do priemeru 63/126.

Tab. 1 Závislosť životnosti potrubia na prevádzkovej teplote 
a tlaku pre CALPEX SDR 11 (6 bar) 

°C  1 ROK 5 ROKOV 10 ROKOV 25 ROKOV 50 ROKOV

10 17,9 17,5 17,4 17,2 17,1

20 15,8 15,5 15,4 15,2 15,1

30 14 13,8 13,7 13,5 13,4

40 12,5 12,2 12,1 12 11,9

50 11,1 10,9 10,8 10,7 10,6

55 10,5 10,3 10,25 10,1 10,05

60 9,9 9,7 9,7 9,5 9,5

70 8,9 8,7 8,6 8,5 6,5

80 8 7,8 7,7 7,6 -

90 7,2 7 6,9 - -

95 6,8 6,6 6,6 - -

2. Vysokoteplotný fl exibilný potrubný systém BRUGG 

CASAFLEX

Horúcovodný fl exibilný potrubný systém BRUGG CASAFLEX sa 
skladá z médionosnej špirálovo zvlnenej rúry z nerezovej ocele, 
izolácie z tvrdej peny PIR (polyizocyanurát) a ochranného plášťa 
z LD-PE. Používa sa pre rozvod kúrenia do teploty média 160 °C 
trvale a 180 °C krátkodobo pri tlaku 25 bar. 

Hlavné výhody:

Flexibilita

Potrubie CASAFLEX je vysoko fl exibilné aj napriek tvrdej PIR izo-
lácií. Polomery ohybu sa pohybujú od 1,0 m pri priemere 22/91, 
až po 2,8 m pri priemere 127/202. Potrubie CASAFLEX má zvl-
nený plášť, ktorý umožňuje jednoduchší ohyb potrubí bez po-
škodenia izolácie. CASAFLEX je možné dodať v dĺžkach až 810 m 
vcelku v závislosti na dimenzii.

Samokompenzačné a samoodvzdušňovacie vlastnosti

Z dôvodu použitia špirálovo zvlnenej médionosnej rúry z nerezo-
vej oceli v potrubiach BRUGG CASAFLEX, nie je nutné inštalovať 
kompenzačné prvky na potrubiach, na kompenzácie tepelných 
dilatácií systému. Vďaka vlnovcovej rúrke, ktorá je zvlnená do 
skrutkovice nie je nutné potrubie spádovať, prebytočný vzduch 
je vytesňovaný k stene a po špirále sa vytláča von. 

Podstatné zníženie počtu spojov a rýchla montáž

Pri použití fl exibilných potrubných systémov v porovnaní so sys-
témami dodávanými v tyčiach dôjde k podstatnému zníženiu 
počtu spojov a tým aj potencionálnych zdrojov porúch. Systém 

BRUGG CASAFLEX sa pripája pomocou patentovaných spojok 
bez potreby špeciálneho náradia (postačuje pílka na železo, pil-
ník a imbusový kľúč). Rovné spoje a kolená prakticky odpadajú. 
Z tohoto dôvodu je montáž rýchla, koordinačne nenáročná a do-
chádza jednak k úspore na montáži a výkopových prácach, ale aj 
na celkovej dobe nutnej k realizácii a dokončeniu diela a tým aj 
skráteniu doby obmedzení odberateľov tepla vplyvom stavby.

3. Vysokoteplotný fl exibilný potrubný systém 

BRUGG FLEXWELL 

Flexibilné potrubné systémy FLEXWELL sú spoľahlivým rieše-
ním, najmä v menej stabilných pôdach, ako aj vo veľmi vlhkých 
pôdach (vysoká hladina spodných vôd). Vďaka svojej fl exibilite 
a vysokej odolnosti je predizolované potrubie FLEXWELL vhod-
né na kladenie prostredníctvom horizontálneho riadeného 
mikro-tunelovania. Táto metóda je využívaná všade, kde je po-
trebné nenarušiť povrch alebo kde nie je možné vykopať ryhu 
na kladenie. Príkladom je ukladanie pod korytá vodných tokov, 
pod železničné trate, dopravné tepny a hodnotné plochy, napr. 
v historických centrách.

Diaľkové vykurovacie potrubie FLEXWELL má špirálovo-zvlnenú 
vnútornú médionosnú rúru z nehrdzavejúcej ocele. Používa-
né materiály sú extrémne odolné voči korózii a sú v závislosti 
od typu ideálne na prepravu širokej škály médií, ako sú horúca 

a teplá vykurovacia voda, 
teplá voda, pitná voda, kon-
denzát a iné.

Tepelná izolácia fl exibilné-
ho potrubného systému 
FLEXWELL pozostáva z fl e-
xibilnej tuhej bezfreónovej 
polyuretánovej peny, zaťa-
žiteľnej až do prevádzkovej 
teploty 150 °C.

Ohýbateľnosť fl exibilné-
ho potrubného systému 
FLEXWELL umožňuje jed-
noduché prispôsobenie tak-
mer všetkým podmienkam 

Obr. 2  Potrubia CASAFLEX (UNO a DUO)

Obr. 3  Potrubný systém 
BRUGG FLEXWELL
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trasy. Existujúce horizontálne inžinierske siete môže prejsť pod 
alebo nad, iné vertikálne prekážky môže jednoducho obísť. Bez 
ohľadu na klasickú konštrukciu potrubia možno pri kladení fl exi-
bilného potrubného systému FLEXWELL vybrať najkratšiu trasu.

Tepelná vodivosť PUR-peny:  λPUR = 0.032 W / mK 
Maximálna povolená prevádzková teplota 
 TBmax: –170 °C až +150 °C
Prevádzkový tlak:  PN16/ PN25 bar

4. Vysokoteplotný predizolovaný oceľový potrubný 

systém BRUGG PREMANT

Vysokoteplotný potrubný systém BRUGG PREMANT sa skladá 
z médionosnej rúry z ocele, izolácie z tvrdej peny PUR a ochran-
ného plášťa z HD-PE. Používa sa pre rozvod kúrenia do teploty 
média 143 °C trvale a 150 °C krátkodobo pri tlaku 25 barov. 

Potrubie PREMANT má izoláciu z PUR peny s λ = 0,0243 W/mK, 
čo zaručuje nízke tepelné straty.

V prípade vášho záujmu je možné celý výrobný program nájsť 

na webe výrobcu www.bruggpipes.com/cz alebo na našich 

stránkach www.serio.sk.

SERIO s.r.o.
Nad Medzou B-16
052 01 Spišská Nová Ves 
tel.: +421 53 441 07 55
e-mail: obchod@serio.sk

Obr. 4  Potrubia PREMANT (UNO a DUO)
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JABLOTRON CLOUD: ABY ALARM FUNGOVAL AKO HODINKY

Ak ste niekedy premýšľali nad tým, ako funguje kvalitný zabezpečovací systém, prinášame vám naň bližší pohľad. Okrem 

alarmu a vašej mobilnej aplikácie MyJABLOTRON tu je neviditeľný pomocník – cloudový systém. Aj vďaka nemu funguje 

rodinný alarm bezchybne ako hodinky.

V minulosti bolo možné alarm ovládať najčastejšie pomocou klá-
vesnice alebo diaľkového ovládania. Neskôr aj pomocou SMS. 
Technickí experti JABLOTRONU to dokázali posunúť ďalej a dnes 
sa naplno využíva ovládanie mobilnou aplikáciou prostredníc-
tvom internetu. Pre jeho plnohodnotné použitie je cloudový 
systém nevyhnutnosťou. Poskytuje nevídané možnosti ďalšieho 
zvyšovania fl exibility smerom k zákazníkom a zjednodušenia 
ovládania.

JABLOTRON CLOUD je v podstate vzdialený server, ku ktorému sa 
pripájajú váš alarm, ako aj mobilná aplikácia. Zjednodušene po-
vedané je to sprostredkovateľ medzi mobilnou aplikáciou a alar-
mom. Sú na ňom uložené všetky veľké súbory alebo záznamy 
z kamier. Alarm nemusí zbytočne zahlcovať váš mobilný telefón. 
Cloudová služba tak výrazne šetrí váš vzácny úložný priestor. Jeho 
ďalšou výhodou je to, že všetky dôležité dáta máte zabezpečené 
a dostupné online kedykoľvek a nech ste kdekoľvek. Samozrej-
mosťou je jednoduché ovládanie a bezchybná kompatibilita s os-
tatnými výrobkami značky JABLOTRON.

Bezpečnosť je priorita

Všetky komponenty rodinného alar-
mu JABLOTRON sú navrhované aj 
skúšané ešte predtým, ako sa začnú 
vyrábať. Niekoľko desiatok zamest-
nancov poctivo testuje jednotlivé 
komponenty tak, aby spĺňali aj tie 
najnáročnejšie kritéria na bezpeč-
nosť. Samotný JABLOTRON CLOUD 
je navrhnutý a prevádzkovaný ses-
terskou spoločnosťou, ktorá je známa 
komplexnými riešeniami v oblasti in-
ternetu vecí (IoT). Pri jeho prevádzke 
sa kladie priorita na garanciu digitálneho bezpečia. Môžete si tak 
byť istí, že všetky vaše údaje sú v bezpečí.

Flexibilné riešenie

Mali by ste okrem alarmu záujem aj o záznam z videoverifi kač-
ných kamier? Plánujete rozšíriť svoj zabezpečovací systém? Po-
trebovali by ste spoľahlivo dohľadať staršie poplachy, fotografi e, 
údaje o teplote, spotrebovanej energii a iné dáta? Aj na to všet-
ko slúži JABLOTRON CLOUD. Ide o moderné a praktické riešenie, 
ktoré sa naplno dokáže prispôsobiť vašim požiadavkám. K zázna-
mom z kamier alebo fotografi ám sa dostanú jednoducho všetci 
tí, ktorým k tomu dáte oprávnený prístup. Jedným z nich môže 
byť napríklad autorizované bezpečnostné centrum, ktoré v prí-
pade potreby vie ihneď vyslať na miesto zásahovú jednotku. Po-
kiaľ ovládate vykurovanie na diaľku či meriate spotrebu elektriny, 
máte aj vďaka tomuto cloudovému riešeniu informácie dostupné 
kedykoľvek.

Nenápadný pomocník

Na prvý pohľad sa vám JABLOTRON CLOUD nemusí zdať dôle-
žitý, je však hybnou silou celého rodinného alarmu. Uvedieme 
vám niekoľko zaujímavých čísiel. Až 96 % užívateľov aplikácie My-
JABLOTRON sa pripája cez mobilný telefón, v ktorom nájde všet-
ky dôležité údaje. JABLOTRON pošle viac ako 550-tisíc notifi kácii 
denne. Viac ako 65 % používateľov dostáva tzv. push notifi kácie. 
Aj to sú dôkazy, že rodinný alarm JABLOTRON 100+ funguje bez-
chybne a chráni tisícky domov, bytov či fi riem po celom svete.

www.jablotron.sk
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BIOPALIVÁ ZÍSKANÉ PYROLÝZOU ENERGETICKÝCH BYLÍN

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., Ing. Tomáš Giertl, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 

949 76 Nitra, e-mail: Jan.Gadus@uniag.sk

Slovensko má v súčasnosti jedinečnú príležitosť zredukovať na minimum využívanie uhlia ako fosílneho zdroja energie 

a intenzívnejšie rozvíjať energeticky hospodárne a efektívne systémy s obnoviteľnými zdrojmi energie. V článku je 

venovaná pozornosť problematike využívania biomasy na energetické, ale aj materiálové zhodnotenie. Poukazuje na 

jednu z možností ešte efektívnejšieho znižovania uhlíkovej stopy aplikáciou energetických bylín pestovaných na orných 

pôdach nevhodných pre potravinárske účely, ako sú napr. ozdobnica čínska Giganteus (Miscanthus sinensis Giganteus) 

alebo trsteník obyčajný (Arundo donax) ako vstupnej suroviny pre proces konverzie na energonosiče s vyššou energetickou 

hodnotou. Pre proces konverzie biomasy sa javí ako vysoko efektívna technológia termochemickej depolymerizácie. 

Takáto vhodná synergia pestovania a následného energetického zhodnotenia je zdokumentovaná experimentami 

s termochemickou konverziou podrvenej suchej hmoty ozdobnice čínskej. 

Úvod 

Biomasa je jedným z kľúčových obnoviteľných zdrojov energie 
(OZE) a je významným faktorom pri dosahovaní európskych kli-
matických cieľov do roku 2030, keď 32 % spotreby energie v Eu-
rópskej únii (EÚ) by malo pochádzať z obnoviteľných zdrojov. 
Členské štáty EÚ sledujú špecifi cké cesty k splneniu svojich po-
vinností, ktoré sú defi nované v národných akčných plánoch pod-
ľa príslušných energetických trhov a dostupných zdrojov. V roku 
2018 predstavoval podiel obnoviteľných energií v EÚ 18,9 % hru-
bej konečnej spotreby energie (Eurostat, 2020). S podielom viac 
ako 58 % na spotrebe energie z obnoviteľných zdrojov energie 
predstavuje biomasa hlavný obnoviteľný zdroj energie v EÚ. 

Podľa Eurostatu sa Slovensko skokovo zaradilo medzi krajiny, 
ktoré vedú v zelenej energii. Do štatistiky sa totiž dostali nové 
údaje o spotrebe biomasy v domácnostiach. Bude to mať ďale-
kosiahle dôsledky pre slovenskú energetickú politiku, hovoria 
výrobcovia energie z obnoviteľných zdrojov.

Slovensko zvýšilo podiel obnoviteľnej energie v energetickom 
mixe medzi rokmi 2018 a 2019 o 5 percentuálnych bodov z 11,9 
na 16,9 %. Znamená to, že pohodlne splní svoje záväzky prijaté 
do konca roka 2020. Ak sú údaje správne, Slovensko nebude mať 
problém splniť ani aktuálny cieľ do roku 2030, ktorý je na úrovni 
19,2 %.

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) zohrávajú dôležitú úlohu 
v boji proti zmene klímy, pretože napomáhajú znižovať emisie 
skleníkových plynov. Obnoviteľná energia tiež znižuje závislosť 
od dovážaných fosílnych zdrojov energie. Prechod na ekologic-
kejšiu energiu vytvára pracovné miesta a zvyšuje hospodársky 
rast v Európskej únii (EÚ). To sú dôvody, prečo sa EÚ zaviazala 
zvýšiť podiel svojej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov na 
20 % do roku 2020. V mnohých prípadoch sa biomasa najlepšie 
využíva v miestnych systémoch zásobovania a spotreby energie 
a to je dôvod, prečo je cieľ EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov 
energie dobrou správou pre vidiecke oblasti EÚ, keďže stimulu-
je vytváranie pracovných miest, inovácie, obchodné príležitosti 
a prosperitu na vidieku. Bioenergia je zďaleka najdôležitejším ty-
pom obnoviteľnej energie v EÚ, pričom v súčasnosti produkuje 
dve tretiny všetkých obnoviteľných zdrojov energie v EÚ.

Biomasa je jeden z významných obnoviteľných zdrojov ener-
gie ako v celosvetovom, tak aj v európskom meradle. Ako zdroj 

energie môže byť použitá priamo, napríklad drevo, slama, alebo 
môže byť spracovaná do inej formy palív, napríklad biopalív či 
bioplynu a až následne využitá na energetické účely.

Bioenergia je obnoviteľná energia získavaná z prírodných bio-
logických zdrojov. Cennými zdrojmi môžu byť mnohé prírodné 
zdroje, ako sú rastliny, zvieratá a ich vedľajšie produkty. Moder-
ná technológia dokonca robí zo skládok alebo zón odpadu po-
tenciálne bioenergetické zdroje. Môže sa použiť ako udržateľný 
zdroj energie, ktorý poskytuje teplo, plyn a palivo. Pretože ener-
gia obsiahnutá v zdrojoch, ako sú rastliny, sa získava zo slnka 
prostredníctvom fotosyntézy, môže sa sústavne obnovovať a te-
da považovať za nevyčerpateľný zdroj.

Využívanie bioenergie má potenciál znížiť našu uhlíkovú stopu 
a prispieť tak ku skvalitneniu životného prostredia. Aj v bioener-
getike pri konverzii biomasy sa produkuje určité množstvo oxi-
du uhličitého ako pri tradičných fosílnych palivách, ich vplyv sa 
môže minimalizovať, ak sa nahradí lesná biomasa rýchlorastú-
cimi drevinami a energetickými bylinami. Rýchlorastúce stromy 
a energetické byliny sú preto východiskovou surovinou v bio-
energetike.

Využívanie bioenergie je možné charakterizovať dvomi hlavný-
mi kategóriami: „tradičné“ a „moderné“. Tradičné využitie sa týka 
spaľovania biomasy v takých formách, ako je drevo, živočíšny od-
pad a tradičné drevené uhlie. Medzi moderné technológie v ob-
lasti bioenergetiky patria výroba kvapalných biopalív väčšinou 
zo zámerne pestovanej biomasy v biorafi nériách; bioplynové 
zariadenia, kde je bioplyn produkovaný anaeróbnou digesciou 
predovšetkým zvyškov a vedľajších produktov z poľnohospo-
dárstva a potravinárstva, ako aj komunálnej sféry; systémy vy-
kurovania na drevné štiepky a pelety; a ďalšie technológie, napr. 
pyrolýza.

Približne tri štvrtiny svetovej spotreby energie z obnoviteľných 
zdrojov predstavuje bioenergia, pričom viac ako polovica z toho 
je zabezpečené tradičnými technológiami využívania biomasy. 
Biomasa má teda významný potenciál a môže sa priamo spaľo-
vať na účely vykurovania alebo výroby energie, alebo sa môže 
konvertovať na náhrady ropy alebo plynu. Kvapalné biopalivá, 
ktoré sú vhodnou obnoviteľnou náhradou za benzín a naftu, sa 
väčšinou používajú v odvetví dopravy.
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Slovensko by sa malo podľa schváleného akčného plánu sústre-
diť najmä na využívanie biomasy. V súčasnosti Slovensko využí-
va z obnoviteľných zdrojov najmä vodnú energiu. Pri projekcii 
využívania obnoviteľných zdrojov energie sa zohľadnil princíp 
minimalizácie nákladov pri integrovanom prístupe využívania 
obnoviteľných zdrojov energie a zníženia emisií skleníkových 
plynov.

Energetické byliny

Poľnohospodárska pôda predstavuje až 47 % celkovej výmery 
Slovenskej republiky. Z toho nevyužitá poľnohospodárska pôda 
dosahuje viac ako 460-tisíc hektárov Túto pôdu, ktorá sa nevy-
užíva na pestovanie plodín pre potravinové účely, by bolo mož-
né využívať výhodne na produkciu biomasy pre bionergetiku. 
Polemika, ktorá sa šíri propagandou o pestovaní energetických 
plodín na výrobu palív na úkor produkcie potravín sa nezakladá 
na pravde. Hlavným dôvodom má byť údajné znižovanie výmery 
poľnohospodárskej pôdy na pestovanie plodín na potravinové 
účely. V tomto prípade toto tvrdenie nie je akceptovateľné, hlav-
ne ak berieme do úvahy pôdnoklimatické podmienky Sloven-
ska. Výmera nevyužívanej poľnohospodárskej pôdy za posledné 
roky v SR totižto neustále stúpa. Príčin je viac. V prvom rade je to 
pokles počtu chovaných hospodárskych zvierat a tým aj pokles 
potrieb pestovania krmovín pre ich chov.

Prvoradou úlohou poľnohospodárstva SR je a aj musí zostať pro-
dukcia potravín pre obyvateľstvo. Slovensko disponuje dosta-
točnou výmerou pôdy na produkciu potravín, poplašné správy 
o zdražovaní potravín zapríčinené pestovaním plodín na výrobu 
biopalív možno jednoznačne hodnotiť ako nepravdivé.

Najviac nevyužitých poľnohospodárskych pôd bolo zaznamena-
ných v Žilinskom kraji (42 %), Trenčianskom kraji (32 %) a Prešov-
skom kraji (25 %). Najmenej nevyužitej poľnohospodárskej pôdy 
bolo zaznamenanej v Nitrianskom kraji (len 8 %), Košickom kraji 
(10 %) a Trnavskom kraji (12 %). Vo všeobecnosti je možné kon-
štatovať, že len cca 1 940-tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy 
je využívaná na poľnohospodársku produkciu. Zvyšných viac ako 
460-tisíc hektárov (t. j. 19 %) sa vôbec nevyužíva.

Pestovaním energetických rastlín sa neznižuje úrodnosť pôdy 
s nepriaznivou bilanciou uhlíka. Po ukončení pestovania tieto 
rastliny zanechávajú pôdu v dobrom štruktúrnom 
stave s pozitívnou bilanciou živín. Nehovoriac o za-
bránení výraznejšej veternej a vodnej erózii, vypa-
rovaniu vody a vyplavovaniu živín. Navyše trváce 
porasty energetických rastlín stabilizujú odtok vody 
z územia. Z hľadiska hospodárskeho významu sa do-
konca odporúča pestovať takého plodiny, a to aj na 
pôdach nižšej kvality. Pre pestovanie energetických 
rastlín je tak možné využívať nielen nevyužitú poľno-
hospodársku pôdu, ale aj pôdu menej kvalitnú napr. 
okolo ciest alebo kontaminovanú.

Uvažovaný energetický potenciál poľných plodín 
pestovaných v našich podmienkach sa môže ešte 
zvýšiť o plodiny pestované na alternatívne energe-
tické využitie. Výskumný ústav pôdoznalectva a och-
rany pôdy Bratislava člení poľnohospodársky pôdny 
fond Slovenska na:

primárnu poľnohospodársku pôdu (1 368-tis. 
ha – 56 % poľnohospodárskej pôdy),

sekundárnu poľnohospodársku pôdu (696-tis. ha – 29 % 
poľnohospodárskej pôdy),
ostatnú poľnohospodársku pôdu (370-tis. ha – 15 % poľ-
nohospodárskej pôdy).

Slovenské poľnohospodárstvo môže vyčleniť sekundárnu poľ-
nohospodársku pôdu na účelové pestovanie zelenej biomasy 
na výrobu energie buď vo forme zelených rastlín na výrobu 
bioplynu (kukurica, obilniny, strukoviny a pod.), alebo následnú 
kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Ostatná poľnohospodár-
ska pôda podľa kategorizácie prírodných podmienok pre rozvoj 
bioenergetiky by mala byť prednostne využívaná na pestovanie 
energetických rastlín. Z rozlohy takmer 370 tis. ha poľnohospo-
dárskej pôdy sa uvažuje s reálnou pestovateľskou plochou ener-
getických plantáží fytomasy a dendromasy na výmere 100 tis. ha. 
Vhodné plodiny na tieto energetické účely sú štiavec, ozdobnica 
čínska, trsteník, láskavec, topinambur hľuznatý, ciroky, krídlatka, 
technické konope, rýchlorastúce druhy vŕb rodu Salix a pod.

Medzi výhody pestovania energetických plodín môžeme zaradiť 
aj vytváranie nových pracovných príležitosti, čo môže spomaliť 
vyľudňovanie vidieka. Energetické plodiny znižujú produkciu 
emisií i nároky na agrochemikálie a viac šetria životné prostre-
die. Na ich pestovanie možno využiť i marginálne poľnohospo-
dárske oblasti, nevhodné na pestovanie hospodársky najdôleži-
tejších plodín a rastlín.

Aj napriek tomu, že je SR bohatá na lesnú a poľnohospodársku 
pôdu, pestovanie rýchlorastúcich drevín a energetických rastlín 
v našej krajine je problematika relatívne nová. Boli vypracované 
metodické príručky pre pestovanie a zakladanie plantáží rých-
lorastúcich drevín a energetických rastlín, ktoré na Slovensku 
prebiehali na úrovni maloparcelkových pokusov, ale situácia 
sa mení k pozitívnemu trendu. Konkrétne založené plantáže 
energetických porastov (ozdobnica čínska, trstenník obyčajný, 
konope siate technické a pod.) sa začínajú rátať v niekoľkých 
desiatkach hektárov v rámci celého Slovenska. V podmienkach 
Východoslovenskej nížiny sa v uplynulých rokoch začalo s pes-
tovaním ozdobnice čínskej a vŕby košikárskej vo väčšom merad-
le, ako alternatívnych zdrojov energie s následným využitím pre 
energetické a stavebné účely. Dobré výsledky boli dosiahnuté 
aj pri pestovaní láskavca. Je tu však aj iný aspekt využitia ener-

Obr. 1 Pohľad na plantáž ozdobnice čínskej (Giganteus) – VPP SPU v Kolíňanoch 
(foto autor)
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getických plodín alebo fytomasy pre produkciu biopalív II. a III. 
generácie. Sú to perspektívne energetické druhy rastlín testova-
né aj v zahraničí na výťažnosť bioplynu, pre spaľovanie, resp. py-
rolýzu. Diverzifi kácia poľnohospodárskej výroby na priemyselné 
využitie fytomasy, je spôsob ako sa udržať v neustálej rastúcej 
konkurencii zahraničných výrobcov na našom trhu. Pričom na 
Slovensku sa energetické rastliny pestujú na menej kvalitných 
marginálnych pôdach. V súčasnosti sa šľachtia nové a introduko-
vané druhy energetických rastlín na účelové využitie. Ozdobnica 
čínska a jej hybridy Miscanthus x giganteus, trsteník obyčajný 
– Arundo donax, odrody konopy siatej technickej – Cannabis 
sativa je len malý výpočet zo šľachtiteľského programu v rám-
ci EÚ, rýchlo sa rozvíjajúceho trhu s biopalivami v Európe, ale aj 
v rámci celého sveta.

Pri stále sa zvyšujúcich cenách energií je energetické využitie 
rastlín jednou z možností zvyšovania energetickej účinnosti. 
Výhodou je okrem iného aj samozásobenie regiónu energiou 
a zvýšenie jeho nezávislosti na okolí, čo prináša i sociálne výho-
dy formou vytvárania pracovných príležitostí v regióne.

Ozdobnica čínska patrí medzi rastliny, ktoré sa na premenlivé en-
vironmentálne podmienky dobre prispôsobujú. Je to viacročná 
(pereniálna) tráva, ktorá pochádza z prírodných podmienok vý-
chodnej Ázie a na jednom stanovišti dosahuje trvácnosť 15 – 20 
rokov. Pri podobných agroklimatických podmienkach dosahuje 
výšku 3 – 4 m a produkciu 20 až 40 ton suchej hmoty biomasy 
z hektára. Ako rastlina s C4 typom premeny uhlíka dokáže lepšie 
využívať živiny a vodu ako ostatné plodiny. Splňuje všetky požia-
davky na energetické plodiny. 

Technológie pre termochemickú konverziu

Pyrolýza je termický rozkladný proces, ktorý prebieha bez prístu-
pu kyslíka alebo iného oxidovadla, pričom dochádza k štiepeniu 
organických látok a uvoľňovaniu prchavých látok zo suroviny. Je 
to technológia známa už stovky rokov a vo veľkom sa využívala 
na výrobu dreveného uhlia [12]. Záujem o výskum v oblasti py-
rolýzy neustále narastá nielen preto, že pyrolýza je samostatne 
prevádzkovateľný proces, ale je to aj prvým krokom pri spaľova-
ní a splyňovaní paliva [13]. Pyrolýza pozostáva z veľkého počtu 
chemických reakcií, pri ktorých vzniká veľké množstvo produk-
tov. Časť uvoľnených prchavých latok je skondenzovateľných 
a predstavujú kvapalný produkt pyrolýzy známy ako pyrolýzny 
olej (pri pyrolýze biomasy bioolej). Neskondenzovateľný podiel 
predstavujú permanentné plyny ako oxid uhoľnatý (CO), oxid 
uhličitý (CO2), vodík (H2), metán (CH4) a iné plynné uhľovodíky. 
Plynné produkty sa taktiež označujú ako pyrolýzny alebo syn-
tézny plyn. Tuhý neprchavý zvyšok, ktorý ostáva po pyrolýze sa 
nazýva pyrolýzny koks pri pyrolýze biomasy biouhlie. Primárne 
produkty pyrolýzy (uvoľnené prchavé látky) môžu byť ďalej vply-
vom vysokej teploty krakované, pričom vznikajú jednoduchšie 
molekulové reťazce, ale aj zložitejšie v podobe polycyklických 
uhľovodíkov alebo až koksu. Krakovanie prchavých podielov 
z primárnej pyrolýzy sa označuje ako sekundárna pyrolýza alebo 
aj krakovanie dechtov. Zastúpenie produktov pyrolýzy závisí ok-
rem typu a zloženia suroviny aj od reakčnej teploty a tlaku v py-
rolýznom reaktore, doby zdržania plynnej a tuhej fázy v reaktore, 
od typu použitého hnacieho plynu a od prítomnosti katalyzáto-
ra. Pri teplote 400 – 500 °C a dlhej dobe zdržania pár v reaktore 
dochádza k zvýšeniu výťažku tuhej zložky. Vysoká teplota v re-
aktore (800 – 1000 °C) a dlhý čas zdržania pár v reaktore má za 
následok navýšenie výťažku pyrolýznych plynov. Stredne vysoká 

teplota v reaktore (500 – 600 °C) a krátka doba zdržania pár má 
za následok vysoký výťažok tekutej zložky. Prítomnosť katalyzá-
tora na báze MgO, CaO alebo Al2O3 znižuje výťažok kvapalného 
podielu v prospech pyrolýzneho plynu. Pyrolýzu možno vo vše-
obecnosti rozdeliť na pomalú, kedy vzniká najmä koks a pyro-
lýzny plyn, a na rýchlu, kedy vzniká najmä pyrolýzny olej. Rýchla 
pyrolýza sa dosiahne krátkym časom zdržania tuhej aj plynnej 
fázy v reaktore a použitím čo najjemnejšie pomletej suroviny, 
ktorá bola vopred zbavená vlhkosti, aby sa do pyrolýzneho ole-
ja dostalo čo najmenej vody. Pyrolýza je endotermický proces, 
ktorý vyžaduje, aby bolo teplo dodávané surovine z vonkajšieho 
zdroja. Teplo môže byť dodávané elektrickým ohrevom, horúci-
mi spalinami alebo pomocou mikrovlnného žiarenia.

Kontinuálna pyrolýzna jednotka 

Základným princípom činnosti pyrolýznej jednotky typu UNIPYR 
je kontinuálny tepelný rozklad biomasy a dendromasy, prípadne 
iných hmôt organického pôvodu (ako papier, textil), zbavených 
inertných prímesí (ako kov, sklo, zemina, piesok), s kapacitou 
spracovania surovín do 60 kg za hodinu. Tepelným spracovaním 
organickej hmoty v reaktorovej zostave bez prístupu vzdušného 
kyslíka dochádza k rozkladu vstupných surovín na tri hlavné vý-
stupné zložky, a to: syntézny plyn (plynná fáza), reaktorový olej 
(tekutá fáza) a zuhoľnatená časť vstupných surovín – biouhlie 
(tuhá fáza).

Technologickú zostavu (Obr. 2) tvorí reaktor I, kde sa surovina 
predohrieva na teplotu 100 až 180 °C a následne prechádza do 
reaktora II, v ktorom pri teplote až do 600 °C dochádza k rozkla-
du (depolymerizácii) suroviny na plynnú fázu (syntézny plyn) 
a zvyšná časť suroviny zostane v tuhej fáze v podobe biouhlia, 
ktorý je z reaktora odoberaný vynášacím dopravníkom, kde zá-
roveň je zabezpečované aj ochladzovanie. Plynná fáza je odvá-
dzaná do kondenzátora, v ktorom je ochladzovaná, pričom sa 
čiastočne vyzráža do kvapalnej fázy (tzv. biooleja). 

Bioolej je potom možné odoberať z kondenzátora k následnej 
úprave jeho kvalitatívnych parametrov. Syntézny plyn vznikajúci 
v technologickom procese nízkoteplotého rozkladu biomasy je 
odvádzaný plynovodným potrubím a distribučným dúchadlom 
je dopravovaný po úprave (odvodnenie a odsírenie) do plyno-
jemu a ďalej do viacpalivového motora kogeneračnej jednotky 
s inštalovaným elektrickým výkonom 30 kWel. Celý proces je ria-
dený a kontrolovaný riadiacou jednotkou. Vyprodukovaná elek-
trina je využívaná samotnou technológiou na elektrický ohrev 
bioreaktorov.

Obr. 2  Hlavné podsystémy pyrolýznej jednotky typu UNIPYR
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Výsledky experimentov pyrolýzy podrvenej suchej hmoty 

ozdobnice čínskej

Pre zdokumentovanie efektívnosti pyrolýznej konverzie biomasy 
uvádzame ako príklad výsledky experimentov, kde ako vstupná 
surovina bola použitá podrvená suchá hmota energetickej byli-
ny: ozdobnice čínskej Giganteus (Miscanthus sinensis Giganteus) 
dopestovanej na experimentálnej plantáži SPU v Nitre v Kolíňa-
noch. Pre pokus boli použité procesné teploty bioreaktora: 400 
a 500 °C, doba zdržania 10 minút a ostatné parametre uvedené 
v Tab. 1. Z experimentov s uvedeným vstupným materiálom boli 
získané pri zvolených procesných teplotách priemerné množ-
stvá biogénnych palív uvedené v Tab. 2.

Tab. 1  Vstupná biomasa

PARAMETER
PODRVENÁ BIOMASA 
OZDOBNICE ČÍNSKEJ

Dávka vstupnej biomasy (kg h-1) 20,00

Obsah suchej hmoty (SH) (%) 91,99

Obsah organ. suchej hmoty (OSH ako % SH) 90,61

Pre ilustráciu uvádzame na Obr. 4 ukážku biouhlia získaného te-
pelným rozkladom ozdobnice čínskej a reaktorový olej (bioolej, 
Obr. 5).

Tab. 2  Vyprodukované biogénne palivá 
z podrvenej biomasy ozdobnice čínskej

POKUS 1 2

Teplota reaktora °C 500 400

Dávkovanie biomasy, kg/čas 0,5 kg/90 
s 20 kg/h

0,5 kg/90 
s 20 kg/h

Trvanie pokusu, h 1 1

Celkové množstvo použitej 
biomasy, kg 20 20

Max. prietok plynu pri 1 dávke, 
m3/h

5,5 m3/h 
kontinuálne

3,5 m3/h 
kontinuálne

Celkový objem vyprodukovaného 
plynu, m3 5,5 3,5

Množstvo vyprodukovanej 
kvapalnej zložky, kg 6,5 8,6

Podiel kvapalnej zložky z použitej 
biomasy, % 32,5 43

Množstvo vyprodukovaného 
biouhlia, kg 4,8 4,7

Podiel biouhlia z použitej 
biomasy, % 24 23,5

Elementárna analýza (Tab. 3) vyprodukovaného biouhlia bola 
realizovaná využitím elementárneho analyzátora vario MACRO 
cube vo Výskumnom centre AgoBioTech SPU v Nitre.

Výhrevnosť (Tab. 3) bola stanovená výpočtom využitím Dulon-
govho vzťahu:

(kJ kg-1)  =  337 C + 1419 (H – 1/8 O) + 93 S + 23,26 N (1)

kde hodnoty C, H, N, S, O zodpovedajú zisteniam elementárnej 
analýzy vzorky biouhlia.

Tab. 3  Elementárna analýza biouhlia podrvenej biomasy ozdobnice čínskej

PARAMETER TEPLOTA 
REAKTORA 50 °C

TEPLOTA REAK-
TORA 400 °C

Uhlík – C ( %hmot.) 80,70 77,90

Vodík – H ( %hmot.) 3,02 3,34

Dusík – N ( %hmot.) 0,49 0,55

Síra – S ( %hmot.) 0,18 0,16

Kyslík – O ( %hmot.) – výpočtom 16,05 18,05

Výhrevnosť (MJ.kg-1) 
– výpočtom 28,66 27,82

Obr. 3  Vstupný materiál – podrvená biomasa ozdobnice čínskej (foto autor)

Obr. 4 Výstupné tuhé palivo – biouhlie (400 °C)   (foto autor)

Obr. 5  Výstupná tekutá 
zložka – reaktorový olej 

(400 °C) 
(foto autor)
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Výhrevnosť vyprodukovaného biouhlia získaného pri oboch 
procesných teplotách dosahovalo hodnoty porovnateľné ako 
pri fosílnom čiernom uhlí.

Záver 

Pokusy s podrvenou suchou biomasou ozdobnice čínskej Gigan-
teus (Miscanthus sinensis Giganteus) boli zamerané aj na hľada-
nie optimálnych pomerov, najmä procesnej teploty a rýchlosti 
posuvu materiálu. Experimenty preukázali, že skúmaná biomasa 
je veľmi vhodnou surovinou pre termochemickú konverziu na 
biopalivá, ale tuhá výstupná zložka – biouhlie môže nájsť aj celý 
rad ďalších uplatnení, napr. vďaka svojim špecifi ckým vlastnos-
tiam ako pôdne aditívum.

Veľmi vysoký obsah uhlíka pri oboch aplikovaných procesných 
teplotách pyrolýzy (400 a 500 °C) predurčuje aj energetické vy-
užitie biouhlia ako náhrady za vysokokvalitné kamenné čierne 
uhlie s predpokladanou výhrevnosťou od 20 do 28 MJ.kg-1). Toto 
biouhlie je možné využívať v stávajúcej podobe, ale aj ako pele-
ty, resp. brikety, t.j. ako tvarované biopalivo.

Využívanie zuhoľnatenej biomasy pre agronomické účely nie 
je trendom posledných desaťročí. Už v roku 1929 John Morley 
zmieňuje v časopise The National Greenkeeper pozitíva aplikácie 
hnedého uhlia a popisuje následné zlepšenioe pôdnej štruktúry. 
V šesťdesiatych rokoch boli potom popísané územia v Amazó-
nii, kde spolupôsobenie spálenej biomasy a ďalších organických 
materiálov viedlo k vytvoreniu veľmi úrodných pôd označova-
ných dnes ako terra preta. V dôsledku neustáleho zvyšovania 
koncentrácie CO2 v atmosfére sa novodobo začalo uvažovať, že 
aplikáciou materiálov s vysokým obsahom uhlíka akým je bio-
uhlie sa časť uhlíka môže dlhodobo ukladať v pôde. Americkí 
vedci vo svojej štúdii vypočítali, že by bolo možné pyrolýzou bio-
masy, kde by sa získaval syntézny plyn a bioolej pre energetické 
účely a biouhlie by bolo použité pre pôdne aplikácie, dosiahnuť 
sekvestraciu až 10 % ročných emisií z fosílnych palív.
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RIADENÉ VETRANIE
Správny krok ku kvalitnému a zdravému bývaniu

Zdravé prostredie začína aj končí na dostatočnom 

množstve čerstvého vzduchu bez škodlivých látok všade 

tam, kde bývame a dýchame.

Prečo je vôbec dôležité vetrať?

Novostavby, s dokonale tesnými oknami majú veľmi malú te-
pelnú stratu konštrukcií, čím znižujú nielen spotrebu energie, ale 
aj prirodzenú infi ltráciu vzduchu prakticky k nule – takmer úplne 
odpadá princíp prirodzeného vetrania. Prichádza na rad potreba 
vetrania, výmeny „vydýchaného” vzduchu za čerstvý. Spolu s po-
bytovou teplotou a vlhkosťou prostredia sú vetranie a prúdenie 
vzduchu hlavnými faktormi zdravého prostredia a tepelnej po-
hody. Limity pre vetranie sú dané normou, ktorá stanovuje 1/2-
násobnú výmenu vzduchu v objekte a 25 m3/h na osobu.

Čo je hlavným ukazovateľom správne vetraného objektu?

Jednoznačne to je množstvo CO2 a vlhkosti v pobytových pries-
toroch. Tak, ako sme si zvykli nainštalovať do každej miestnosti 
teplomer a vlhkomer, stále chýba ešte to tretie meradlo, a tým 
je snímač obsahu CO2 v priestore. Ten jednoznačne určí, do akej 
miery sme si vyvetrali otvoreným oknom.

Rovnomerné vyvetranie oknom trvá dlhšie a množstvo tepla, 
ktoré takto unikne, je značné. Ak sa pozrieme na výpočty te-
pelných strát dobre zateplených objektov, dosahuje výpočtová 
strata vetraním 30 – 60 % celkovej tepelnej straty (výpočtová 
strata – výpočtové ukazovatele pre jednotlivé miestnosti). Počas 
vetrania sa naplno otvárajú termostatické ventily vykurovania, 
pokiaľ nie sú blokované okennými snímačmi. Cieľom je získať 
teplo, ktoré nám uniklo, späť.

Ako dostať do domu teplý vzduch späť?

Jednotky riadeného vetrania sú schopné zaistiť nielen čerstvý 
a zdravý vzduch, ale získať z odpadového vzduchu približne 60 

– 95 % energie späť. Principiálne sa väčšinou jedná o zariadenie 
s dvoma ventilátormi a protiprúdovým výmenníkom tepla. Od-
vádzaný vzduch odovzdáva teplo privádzanému vzduchu. Účin-
nosť záleží od konkrétneho typu jednotky. 

Všeobecne, decentrálne, teda lokálne jednotky, majú nižšiu účin-
nosť a sú vhodné pre jednotlivé miestnosti a predovšetkým pre 
rekonštrukcie alebo malé byty. Pre väčšie byty, rodinné domy 
a novostavby sú vhodnejšie centrálne jednotky, ktoré sú tech-
nicky na vyššej úrovni a sú zvyčajne už v štandarde vybavené 
automatickým predohrevom a letným bypassom. Automatický 
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ZDRAVÉ A KOMFORTNÉ  
VNÚTORNÉ PROSTREDIE.
S RIADENÝM VETRANÍM WOLF.
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VÝHODY VETRACEJ JEDNOTKY WOLF CWL–2:

> Najtichšia vetracia jednotka na trhu v atraktívnom 
dizajne a s rekuperáciou tepla max. 99 %!

> Ideálne riešenie pre alergikov - čistý a zdravý 
vzduch bez peľov, prachu a hmyzu.

> Minimálne náklady na energiu, výnimočne ľahká 
údržba.

> Bajpas pre nočné chladenie, integrovaný predohrev, 
automatická protimrazová regulácia.

> Jednotný systém regulácie pre všetky zariadenia 
WOLF. Postačí jediný modul BM-2, s možnosťou 
ovládania na diaľku pomocou smartfónu alebo 
počítača.
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predohrev zabezpečí, aby 
jednotka pri teplotách 
pod bodom mrazu ne-
zamrzla a zároveň mala 
rovnomerný vetrací vý-
kon. Automatický bypass 
zase zabezpečí, aby sa po-
čas letných nocí priestor 
mierne ochladil, chladnej-

ší vonkajší vzduch obchádza 
za stanovených podmienok 
rekuperačný výmenník a nie 
je zohrievaný odsávaným 
znečisteným vzduchom. Všet-
ky kvalitné vetracie jednotky 
sú vybavené predohrevom aj 
bypassom. Moderné vetracie 
jednotky sú vybavené sní-
mačmi kvality vzduchu a na 
základe ich informácií môžu 
meniť prietok vymieňaného 
vzduchu v objekte aj v kon-
krétnych miestnostiach, čím 
zároveň šetria energiu.

Použitie vetracích jednotiek 
nám umožňuje plynulo vetrať 
bez potreby otvárania okien. 

Žiadny prievan, zvýšená prašnosť, hmyz, peľ alebo hluk, ktoré by 
nás mohli obťažovať v letných nociach z diaľničného obchvatu 
alebo z ulice. Riadené vetranie výrazne zvyšuje komfort užívate-
ľov. Použitie riadeného vetrania je jednou z možností, ako mož-
no jednoducho splniť energetické požiadavky podľa novelizácie 
vyhlášky 78/2013 platnej od 1. 1. 2022.

Vetracia jednotka WOLF CWL-2 – zdravé vetranie na dosah 
ruky.

Najtichšia vetracia jednotka na trhu v atraktívnom dizajne priná-
ša výkony 325 a 400 m3/h s rekuperáciou tepla až 99 %. Samoz-
rejmosťou je obtok pre nočné chladenie, integrovaný predohrev, 
automatická protimrazová regulácia a úspornejšie, tichšie venti-
látory s konštantným prietokom sú súčasťou zariadenia. WOLF 
CWL-2 Excellent má minimálne nároky na spotrebu energií a veľ-
mi jednoduchú údržbu. Je to jednoznačná jednotka vo vetraní!

WOLF prináša moderné komplexné riešenia pre vykurovanie 
aj vetranie kombináciou svojich produktov tak, aby bol ich vý-
kon optimalizovaný a prinášal maximálny komfort. K plynovým 
kondenzačným kotlom, tepelným čerpadlám a vetracím systé-
mom poskytujeme 5-ročnú záruku WOLF! 

www.slovensko.wolf.eu.
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ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE SYSTÉMY – VŠETKO Z JEDNEJ RUKY

Spoločnosť Viessmann rozšírila svoje produktové portfólio o elektrické systémy na ohrev teplej vody a vykurovanie. 

Používateľ takto dostáva všetko z jednej ruky: Efektívne energetické systémy na výrobu vlastného prúdu, akumulačné 

systémy a aj inteligentné využívanie na vykurovanie, chladenie a vetranie.

V septembri 2020 uviedla spoločnosť na trh nový elektrický ko-
tol Vitotron 100 a v apríli 2021 k nemu pribudli nové elektrické 
prietokové ohrievače Vitotherm, elektrické vykurovacie systémy 
na stenu alebo strop Vitoplanar a elektrické podlahové vykuro-
vanie Vitoplanar. 

Centrálne vykurovanie 

s nástenným kotlom Vitotron 

Vykurovanie elektrickým kotlom 
predstavuje zaujímavú alterna-
tívu pre novostavby a to najmä 
v spojení s obnoviteľnými zdrojmi 
energie ako sú tepelné čerpadlá 
alebo zdroje tepla na biomasu. 
Takto spájajú využívanie obnovi-
teľných zdrojov s komfortom po-
užívania a zaisťujú teplo v domo-
ve, keď používatelia nie sú doma.

Inštalácia kotla Vitotron 100 je 
lacná a taktiež sú elektrické kotly 
konštrukčne veľmi jednoduché, 
neprodukujú v mieste inštalácie 
žiadne emisie (ak nepočítame 
emisie pri výrobe elektriny) a ma-
jú zanedbateľnú hlučnosť. Účin-
nosť premeny elektriny na teplo 
v ich prípade presahuje 99 %. Ich 

obsluha je komfortná a umožní vám využiť napríklad aj úspornú 
ekvitermickú reguláciu, ktorá bude regulovať výkon kotla na zá-
klade vonkajšej teploty.

Elektrické kotly sú vyrábané s výkonmi v rozsahu 4 – 48 kW. Na 
ich prevádzku je potrebná dostatočná kapacita elektrickej prí-

Vitoplanar EI6 – Elektrický nástenný konvektor so sálavým povrchom zo skla. Zdroj: Viessmann

Elektrický kotol Vitotron 100. Zdroj: Viessmann
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pojky. Väčšina kotlov sa pripá-
ja na trojfázový (400 V) elek-
trický rozvod, niektoré však 
dokážu fungovať aj s jedno-
fázovým (230 V) rozvodom. 
U niektorých typov vám môže 
technik maximálny výkon ob-
medziť počas inštalácie alebo 
servisu. Možno ich tak použiť 
aj so slabšou elektrickou prí-
pojkou.

Pohodlná príprava 

teplej vody so systémom 

Vitotherm

Dobrou voľbou pre prípravu 
teplej vody sú elektrické prie-
tokové ohrievače Vitotherm. 
Moderné, plne elektronické 
zariadenia spotrebúvajú elek-
trický prúd len vtedy, keď je 
potrebná teplá voda.

Zariadenia Vitotherm sú k dispozícii v dvoch radoch ako prieto-
kové ohrievače Vitotherm EI a zásobníkové ohrievače Vitotherm 
ES.

Prietokový ohrievač Vitotherm EI – lokálny a efektívny 

ohrev vody 

Komfortné prietokové ohrievače sú ideálne pre rýchle záso-
bovanie teplou vodou pre rôzne aplikácie. Zariadenia sú veľmi 
praktické a efektívne, keďže majú krátke rozvody pre rýchlu dos-
tupnosť teplej vody, úspora je až 50 % vody a energie. Taktiež 
sú vhodné pre zásobovanie jedného, prípadne viac odberných 
miest (v závislosti od typu zariadenia). 

V produktovom portfóliu spoločnosti Viessmann sú tri typy 
prietokových ohrievačov. Vitotherm EI5 je hydraulicky ovládaný 
mini prietokový ohrievač s automatickou reguláciou prietoku. 
Je to cenovo atraktívne zariadenie pre zásobovanie jedného 
umývadla teplou vodou. Je ideálny na dodatočnú inštaláciu na 
jednotlivé odberné miesta, ktoré sa nachádzajú mimo hlavných 
rozvodov teplej vody (napr. hosťovská toaleta).

Vitotherm EI4 a EI6 sú vybavené snímačom teploty ako aj sníma-
čom prietoku pre reguláciu výkonu. O vysoký a konštantný kom-
fort prípravy teplej vody sa stará elektronicky regulovaný vyku-
rovací výkon. Vitotherm EI4 ponúka výnimočný komfort teplej 
vody vďaka možnosti nastaviť tri výkonové stupne. Vďaka funkcii 
3-S sa dá požadovaná teplota nastaviť na stupeň presne až do 
maximálneho výkonu prostredníctvom otočného ovládača.

Zásobníkový ohrievač Vitotherm ES – ideálny pre 

stiesnené priestorové pomery, rýchly a efektívny 

v prevádzke

Malé elektrické zásobníkové ohrievače vody pre decentrálnu 
prípravu teplej vody s objemom 5 alebo 10 litrov. S objemom 
zásobníka 5 a 10 litrov predstavujú malé elektrické zásobníkové 
ohrievače Vitotherm ES4.A5 a ES4.A10 rýchle zásobovanie teplou 
vodou v kuchyni alebo kancelárii. Ohrievačom s výkonom 2 kW 
postačuje na prevádzku štandardná 230 V zásuvka, vďaka čomu 
sú mimoriadne vhodné pre decentrálne zásobovanie teplou 

Prietokový ohrievač vody Vitotherm EI4. Zdroj: Viessmann 

vodou. Oba malé zásobníkové ohrievače sú v spojení s prísluš-
nou poistnou skupinou vhodné ako na tlakovú tak aj beztlakovú 
prevádzku. Vďaka telesu zásobníka z ušľachtilej nehrdzavejúcej 
ocele sú mimoriadne hygienické a odolné voči korózii. Teplotu je 
možné nastaviť pomocou otočného ovládača v rozsahu cca 23 
až 70 °C.

Vitoplanar – infračervené vykurovanie

Vitoplanar od fi rmy Viessmann je efektívny a bezpečný. Dôleži-
tými vlastnosťami sú najmä dlhodobo rovnomerné sálanie, dva 
teplotné obmedzovače pre vysokú bezpečnosť, izolovaná zadná 
stena pre maximálny stupeň vyžarovania do miestnosti, mini-
málne nároky na údržbu a technika bez nežiaduceho magnetiz-
mu a v neposlednom rade tiež fl exibilná montáž.

Vitoplanar EI2 je infračervený sálavý panel so zrkadlovým čel-
ným panelom zo 6 mm hrubého bezpečnostného skla, ktorý má 
mimoriadne atraktívny dizajn. S veľmi malou hĺbkou (len 35 mm 
vrátane upevnenia na stenu) je vykurovací systém takmer nevi-
diteľný v priestore. Naviac je možné výhrevný panel montovať 
vertikálne alebo horizontálne. S výkonmi 450 a 700 W je Vitopla-
nar EI2 dostupný v dvoch veľkostiach.

Vitoplanar – elektrické podlahové vykurovanie

Tento typ vykurovania patrí ku komfortnej výbave v novostav-
bách. Teplo sa vyrába priamo – odpadá obvyklá inštalácia rozvo-
dov. Okrem využitia v novostavbách sa ponúka aj dodatočná in-
štalácia pri modernizácii alebo rekonštrukcii. Najmä v kúpeľniach 
a kuchyniach sa elektrické vykurovacie rohože aj v prechodných 
obdobiach postarajú o príjemné teplo od nôh. Vitoplanar EF2 je 
vhodný pre dlažby, keramické dlažby a kamenné podlahy. 

Inteligentné kombinované systémy

Elektrické vykurovacie systémy v spojení s fotovoltickým zaria-
dením, akumulačnými systémami elektrickej energie/akumu-
lačnými jednotkami a tepelným čerpadlom udržateľne zvyšujú 
sebestačnosť a využívanie vlastnej elektriny.
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Na jubilejnú 10. konferenciu sme sa poctivo pripravili. Situácia je 
taká – aká je. Veríme ale, že strach, ktorý sa zakorenil v mnohých 
z nás, do septembra pominie. Niektorých sa Corona dotkla osob-
ne, u niektorých sa s ňou stretol niekto z rodiny alebo z okruhu 
známych. Nebudem špekulovať, že niekam zmizla bežná chrípka 
(alebo sa premenovala?), pravda je taká, že mimoriadny stav za-
tiaľ konferenciu nedovoľuje zorganizovať. Veríme, že sa tento stav 
do jesene zmení, pribudne počet zaočkovaných ľudí a situácia sa 
zmení k lepšiemu. 

Každá naša konferencia je už klasicky zameraná na zvýšenie odbor-
nej úrovne správcov. Program, na ktorom sme mesiace pracovali, 
bude aj tohto roku pozostávať hlavne z prednášok, tohto roku bude 
však doplnený o viaceré diskusie. Obľúbené témy z poznatkov kon-
trol SOI, ktoré boli vykonané u správcov za minulý rok, končia pra-
videlne rozsiahlou diskusiou. Podobne bude tomu predpokladám 
aj pri diskusii, ktorá sa bude týkať tém plánovanej novely zákona 
o bývaní. Naša konferencia je známa aj tým, že je otvorená pre 
všetkých správcov – bez ohľadu na to, kto je a kto nie je v nejakom 
združení. Som toho názoru, že právo podieľať sa na tvorbe zákona 
má úplne každý správca či predseda spoločenstva vlastníkov. Bolo 
by vhodné, ak by si toto uvedomil aj zákonodarca a diskusiu o plá-
novaných zmenách zverejnil do diskusie širokej verejnosti.

Novinkou tohoročnej konferencie budú poznatky z kontrol 
technickej inšpekcie, ktoré budú dopĺňať poznatky SOI. Horú-
cou témou sú aj plesne a riasy na našich fasádach. Starostlivosť 
o už obnovené bytové domy je taktiež zaujímavou témou, ktorá 
zaujala správcov už aj na našich on-line seminároch. Starostlivosť 
o fasády a obnovené časti BD sú témy, ktoré musia riešiť pomaly 
všetci. Tí, ktorí ešte nemajú obnovené rozvody, sa dozvedia novin-
ky a možnosti obnovy odhlučnenými systémami rozvodov kanali-
zácie. Neopomenieme aj témy o energetickej efektívnosti, meraní 
a regulácii, kde nás čakajú zaujímavé novinky, ktoré vyplývajú pre 
správcov zo smerníc Európskej únie.

Množstvo priestoru bude v sekciách, ktoré budú venovaná sprá-
ve budov. Nahromadené otázky pre právnikov, ako aj ostatných 
diskutujúcich čakajú na zodpovedanie. Ďalšie otázky čakáme na 
e-mailovej adrese zsaun@zsaun.sk. 

Sen o samostatnom „Zákone o bývaní“ je v súčasnosti nereálny. 
Šušká sa o novele existujúceho zákona 182/93 Z. z. Predstavu 
o tom, ako by tieto novely mali vyzerať, má aj Združenie správcov 
a užívateľov nehnuteľností, bolo by však správne, ak by sme všetci 
priložili ruku k dielu a začali sa na tvorbe novely podieľať spoloč-
ne. Verím, že práve spoločným úsilím by sa to podarilo lepšie, ako 
formulovať zákony, ktoré sa doteraz prijímali „od zeleného stola“.

Vďaka za podporu konferencie patrí našim generálnym partne-
rom, predovšetkým spoločnostiam Lukystav s.r.o. a značke Ceresit 
(Henkel Slovensko s.r.o.), ďalej naozaj všetkým partnerom našej 
konferencie, ktorí sa zodpovedne pripravili na konferenciu svojimi 
prednáškami aj odbornými článkami. Verím, že práve s ich pomo-
cou sa vytvorí aj v septembri dobrá nálada, upevnia sa zas me-
dziľudské, obchodné aj partnerské vzťahy. Prajem do tohto času 
všetkým mnoho zdravia a trpezlivosti, aby sme sa všetci stretli tak 
v pohode, ako vždy.

Milí obchodní partneri, priatelia, známi…. moja milá „veľká ro-

dina“ správcov, spoločenstiev, partnerov, kamarátov i známych! 

Aj tohto roku sme konferenciu museli presunúť na čas, kedy dú-

fame, že pandémia bude už zažehnaná a očkovacími preukazmi 

alebo negatívnymi testami si budeme môcť po stresovom ob-

dobí oddýchnuť v lone termálnej Bešeňovej. Chcem poďakovať 

všetkým, ktorí sa už prihlásili v pôvodnom aprílovom termíne, 

prihlášky sa vám presunú na nový termín konferencie Správa 

budov 8. – 10. 9. 2021, na ktorom vás úprimne a radi uvidíme !

Za ZSaUN 
Mgr. Eugen Kurimský 

a prípravný výbor konferencie Správa budov 2021

KEĎ SA PANDÉMIA (A OBMEDZENIA ) VYBÚRIA, 
NA KONFERENCII SPRÁVA BUDOV 2021 
SA STRETNEME 8. – 10. SEPTEMBRA 2021

Keď vírus pred rokom zaútočil, museli sme presunúť minuloročnú konferenciu na september 2020, kedy sme dúfali, že 

do vtedy pandémia skončí. To sme ešte netušili, že sa z bežného života ocitneme vo víre zákazov, vyhlášok, predpisov či 

každotýždenného „šprtania v nose“. Vtedy som písal, že nevieme, čo bude zajtra. Žiaľ, dnes napíšem – nevieme ani to, čo 

bude „pozajtra“ alebo v ďalších rokoch. Koronavírus sa dotkol nielen bežného života správcov, života nášho združenia, 

ale všetkých ľudí, ktorých budeme onedlho selektovať podľa toho, či budú alebo nebudú mať očkovací preukaz.... Sci-fi ? 

Nie, žiaľ, realita....
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KONFIGURÁTOR PRE ĽAHKÝ NÁVRH KÚPEĽŇOVÉHO RADIÁTORA

V novom online konfi gurátore navrhnete ľahko a rýchlo kúpeľňový radiátor od švajčiarskeho výrobcu Zehnder vo 

všetkých cenových úrovniach. Získate špecifi káciu zvoleného designu, farby a rozmeru radiátora s pripojovacou sadou, 

objednávacími číslami, tepelným výkonom a cenou. Či už pre sušenie uterákov alebo pre vykurovanie kúpeľne.

Kvalita švajčiarskej značky Zehnder

Pri voľbe kúpeľňového radiátora by mal byť 
kladený dôraz nielen na cenu, ale hlavne 
na kvalitu prevedenia a jeho vzhľad. Lac-

né radiátory môžu vo vlhkom prostredí kúpeľne skoro korodo-
vať. Zvolením kúpeľňového radiátora od švajčiarskeho výrob-
cu Zehnder získate prvotriedny výrobok s dlhou životnosťou. 
Kvalitné dvojvrstvové lakovanie s elektrostatickým nanášaním 
základnej a potom vrchnej práškové farby, rovnako ako vysoko 
akostné chrómovanie s galvanizáciou štyrmi kovovými vrstvami 
Cu-Ni-Ni-Cr zaručujú dokonalo hladký a tvrdý povrch s vysokou 
odolnosťou proti korózii. 

Návrh radiátora do kúpeľne vo všetkých cenových 

úrovniach

Využite pre návrh radiátora do kúpeľne úplne nový online kon-
fi gurátor www.zehnder-konfi gurator.cz. Získate špecifi káciu 
zvoleného designu, farby a rozmeru radiátora s príslušenstvom, 
objednávacími číslami, technickými údajmi a cenou. Po ukonče-
ní konfi gurácie si návrh môžete uložiť alebo odoslať emailom. 

Môže vám veľmi dobre poslúžiť k ponuke radiátora zákazníkovi 
alebo jeho objednaniu u najbližšieho veľkoobchodu. Máte rov-
nako možnosť prejsť na webové stránky výrobcu, kde získate 
podrobné informácie k navrhnutému radiátoru a prezentáciu 
ďalších produktov. V tlačovej podobe alebo online na stiahnutie 
je k dispozícii hlavný katalóg kúpeľňových radiátorov Zehnder 
– Hrejivé teplo v kúpeľni.

Ľahká konfi gurácia v niekoľkých krokoch:

1. krok:   Voľba výšky radiátoru podľa počtu užívateľov kúpeľne 
& účel použitia radiátora – „Sušenie uterákov“ alebo 
„Vykurovanie kúpeľne & sušenie uterákov“

2. krok:   Spôsob vykurovania – teplovodné, kombinované ale-
bo elektrické 

3. krok:   Design a farba radiátora – výber zo 17 sérií radiátorov 
Zehnder, z takmer 50 farieb, chrómu a nerezovej ocele.

4. krok:  Výber konkrétneho rozmeru radiátoru
5. krok:   Voľba vhodnej pripojovacej sady – ako dôležitého 

funkčného a estetického prvku radiátora
6. krok:   Finálna špecifi kácia a jej uloženie do Excelu alebo odo-

slanie e-mailom

Akcia Colours free – radiátor v matnej čiernej a iných 

farbách za cenu bieleho

V rámci tejto dlhodobej akcie si môžete zaobstarať 10 typov na-
jobľúbenejších kúpeľňových radiátorov v 6 najžiadanejších far-
bách za cenu radiátora v základnej bielej farbe RAL 9016. Ponuka 

 V 3. kroku konfi gurátora si zvolíte design zo 17 najpredávanejších kúpeľ-
ňových radiátorov Zehnder. Aby ste si mohli dobre vybrať, môžete si pri 

každom radiátore pozrieť tri obrázky. 
Aj keď nechcete na jar a na jeseň vykurovať celý dom alebo byt, môžete si 

dopriať teplo v kúpeľni. Väčšina kúpeľňových radiátorov Zehnder 
je k dispozícii aj v kombinovanom alebo čisto elektrickom prevedení, 

s esteticky skrytou vykurovacou tyčou, pohodlnou reguláciou vykurovania 
diaľkovým ovládačom a zárukou úspornej prevádzky. Spĺňajú smernicu 

EcoDesign.
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radiátorov a farieb v akcii sa priebežne aktualizuje. Od 1.4.2021 
platí:

pre designové kúpeľňové radiátory: Zehnder Yucca 
Asym, Zehnder Quaro, Zehnder Metropolitan Spa, Zehn-

der Metropolitan Bar, Zehnder Subway, Zehnder Kaze-
ane, Zehnder Forma Asym, Zehnder Roda Spa Asym, 
Zehnder Vision + nový Zehnder Klaro
na týchto 6 vybra-
ných farebných od-
tieňov: Black Matt 
0557, Anthracite 0346, White Matt 0556, Beige Quartz 
0523, Inox Look 0332 a tmavo šedú Anthracite Grey 7016

Zehnder – teplo v tej najkrajšej podobe

Designové radiátory švajčiarskej značky Zehnder vytvoria nielen 
teplejší, ale aj krajší domov. 

Spájajú v sebe výnimočný design a prvotriednu kvalitu. Funkč-
nosť je samozrejmá. Zabezpečia pohodu a príjemné teplo v kú-
peľni. Sú ideálne pre sušenie uterákov. Viete ich harmonicky in-
tegrovať do najrôznejších životných štýlov. Bez nich sa praktická 
kúpeľňa nezaobíde. Výber kúpeľňového radiátora by sme preto 
nemali podceniť. Pri jeho návrhu môžete využiť nový online kon-
fi gurátor.

zehnder-konfi gurator.cz

Pokiaľ potrebujete ďalšie informácie, 
neváhajte nás kontaktovať: 
Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Kontakt pre Slovensko: 
M 0901733 722 | info@zehnder.sk | www.zehnder.sk

Jedinečné designové radiátory Zehnder Vašu kúpeľňu nielen príjemne vyhrejú, ale ju aj skrášlia. Nie je sa čo čudovať, veď na ich návrhu sa podieľal rad 
známych designérov, ako napríklad duo King & Miranda, tvorcovia bestselleru Zehnder Kazeane.

Zehnder ponúka riešenie pre každý rozpočet. Príkladom sú chrómované 
„kúpeľňové radiátory“ Zehnder Aura (v cenovej úrovni štyroch tisíc Kč/

150 Eur bez DPH) alebo radiátory Zehnder Virando s 2-vrtsvým lakovaním od 
1 538 Kč/58 Eur bez DPH. Tieto samozrejme v konfi gurátore nemôžu chýbať.
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SKALICKÝ ZÁVOD ZAČAL PLNIŤ NOVÚ KLIMATICKÚ STRATÉGIU 
DO ROKU 2030
Mnohé veľké spoločnosti na Slovensku si v súčasnosti kladú otázku, ako čo najskôr a najefektívnejšie znížiť svoju uhlíkovú 

stopu. Spoločnosť Protherm Production v Skalici začala plniť novú klimatickú stratégiu do roku 2030. Jej obsahom sú 

viaceré zelené projekty.

Závod patrí do koncernu Vaillant Group. Ten stanovil spoločné 
ciele, v rámci ktorých chce znížiť svoje emisie skleníkových plynov 
do roku 2030 až o 50 %, v porovnaní s rokom 2018. „Ak ide o ži-
votné prostredie, nie je to len o znižovaní emisií CO2, ale v podstate 
o šetrení zdrojov, znižovaní spotreby energie, vody a o minimalizácii 
odpadu,“ vysvetlil manažér pre životné prostredie Ľubomír Vlk 
z Protherm Production.

Zelená energia aj nižšia spotreba

Skalický výrobca vykurovacích zariadení stavil v prvom rade na 
jednu z najlepších možností znižovania emisií uhlíka, ktorou je 
elektrina pochádzajúca z obnoviteľných zdrojov. „Na odber zelenej 
energie máme niekoľkoročný kontrakt, ktorý garantuje, že elektrická 
energia pochádza z obnoviteľných zdrojov,“ objasnila Ľubica Filíp-
ková z oddelenia nákupu Protherm Production. Jej zdrojom sú 
vodné elektrárne Gabčíkovo, Čunovo a čiastočne aj veterné elek-
trárne. Táto možnosť, ako znižovať emisie skleníkových plynov, je 
jedna z najrýchlejších a najefektívnejších. 

Úsporné vykurovanie i osvetlenie

Ďalším efektívnym krokom je podľa expertov zníženie spotreby 
energie v budovách a vo výrobných procesoch, čo v konečnom 
dôsledku znamená menej emisií. Závod používa na vykurovanie 
administratívnych priestorov úspornejšie kondenzačné kotly a vo 
výrobných halách moderné kondenzačné ohrievače vzduchu. 

Vykurovanie i osvetlenie v závode v Skalici reguluje elektronický 
riadiaci systém. Vo všetkých priestoroch inštalovali šetrné LED 
svietidlá a samo-zhasínacie senzory. Minulý rok boli kompletne 
zrekonštruované kancelárie vývojového oddelenia, nová elektro-
inštalácia v nich umožňuje osvetľovať len jednotlivé pracoviská 
prípadne len tie časti, v ktorých sa práve nachádzajú zamestnanci. 
Na oknách bolo nainštalované vonkajšie tienenie, čo minimalizu-
je nutnosť používania klimatizácií.

Projekt na minimalizáciu odpadu

V závode zároveň prebehol projekt na minimalizáciu odpadu, 
v rámci ktorého urobili analýzu týkajúcu sa obalov komponentov. 
„Rozhodli sme sa radikálne znížiť množstvo odpadu tým, že obaly 
z kartónu nahradíme vratnými obalmi,“ dodáva Ľ. Vlk. Projekt na re-
dukciu odpadov sa dotkol nielen výroby, ale aj administratívy, kto-
rá zredukovala tlač na papier a zaviedla digitálne verzie mnohých 
interných dokumentov. Za posledných desať rokov sa vďaka zme-
ne legislatívy výrazne zmenil aj trh s vykurovacími technológiami. 

Hlavnou úlohou Protherm Production je vyrábať ekologické, ener-
geticky úsporné, moderné vykurovacie zariadenia, ktoré chránia 
životné prostredie. Medzi najekologickejšie produkty vyrábané 
v skalickom závode patria vnútorné jednotky tepelných čerpadiel 
a plynové kondenzačné kotly.

Zdroj: TS Protherm Production
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Získajte kvalifi káciu absolvovaním akreditovaného kurzu

Správa bytového fondu
Doplňte si odbornú spôsobilosť v súlade s novým

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

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

právo a legislatívaprávo a legislatíva
administratívne  administratívne 
zabezpečenie správyzabezpečenie správy
odborné a technické  odborné a technické 
zabezpečenie správyzabezpečenie správy
finančný manažmentfi nančný manažment 
a hospodáreniea hospodárenie

Ďalšie informácie 
tel.: 0905 541 119, 0917 240 207

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

Kurz je možné absolvovat  prostredníctvom príspevku z programu REPAS+ z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Najbližší
kurz
začína

7. 6. 2021



Mimoriadne 
cenovo atraktívny 
nástenný kotol 

Vitodens 100-W – nový 
nástenný plynový kondenzačný 
kotol pre rodinné a bytové domy

Aj pri mimoriadne cenovo atraktívnych 
kotloch radu Vitodens 100-W sa môžete 
spoľahnúť na kvalitu produktov Viessmann. 
Nástenné kotly Viessmann sú preto nielen 
synonymom inovatívnej techniky a výkonu, 
ale predovšetkým aj spoľahlivosti a dlhej 
životnosti. Nástenná plynová kondenzačná 
jednotka je maximálne priestorovo úsporná 
a dá sa inštalovať aj do malých výklenkov. 
Vitodens 100-W je k dispozícii ako vykuro-
vací kotol s možnosťou pripojenia zásobní-
kového ohrievača a ako kombinovaný 
s prietokovým ohrevom pitnej vody. 
Vďaka integrovanému WiFi rozhraniu je 
možné pohodlné ovládanie prostredníc-
tvom aplikácie ViCare. 

viessmann.sk
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Chráňte klímu: s vysokoefektívnym 
tepelným čerpadlom aroTHERM plus

www.vaillant.sk

keď to najlepšie 
pre planétu 
je efektívnejší 
vykurovací systém?


