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RIEŠENIE VYKUROVANIA PRE STAVBY S VYSOKÝMI 
NÁROKMI NA HYGIENU
Nemocničné priestory, školstva alebo aj domácnosti s vysokými požiadavkami na hygienu či ľahkú údržbu radiátorov. 

Portfólio najväčšieho českého výrobcu vykurovacích telies, spoločnosti KORADO, ponúka riešenie pre tieto priestory 

v podobe radiátorov RADIK HYGIENE a RADIK CLEAN. Tu všade nájdu tieto špeciálne konštruované telesá pre maximálnu 

čistotu svoje uplatnenie. 

Doskové vykurovacie teleso do prostredia s vysokými požiadav-
kami na hygienu a čistotu s hladkou čelnou doskou to je RADIK 
HYGIENE. Jedná sa o doskové vykurovacie teleso v prevedení 
KLASIK, ktoré umožňuje ľavé alebo pravé bočné pripojenie na 
rozvod vykurovacej sústavy. Svojou konštrukciou je určené pre 
vykurovacie sústavy s núteným alebo samotiažnym obehom. 
V prevedení VENTIL KOMPAKT, ktoré umožňuje pravé spodné 
pripojenie na rozvod vykurovacej sústavy, je určené pre vyku-
rovacie sústavy s núteným obehom.

RADIK HYGIENE je upravený pre inštaláciu a prevádzku v miest-
nostiach s vysokými požiadavkami na hygienu a čistotu. Všetky 
typy sú bez prídavnej plochy medzi doskami, takže tu nedo-
chádza k usadzovaniu prachu v porovnaní s bežným prevede-
ním radiátorov. Majú hladkú čelnú dosku, ľahko umývateľnú 
a švové zvary dosiek sú zakryté špeciálnou hladkou lištou. Pri 
type 20S je väčšia vzdialenosť medzi doskami (hĺbka telesa B 
= 102 mm) v porovnaní s klasickým riešením typu 20 (B = 66 
mm). Radiátor nemá bočnice ani hornú mriežku. V základnej 
výbave má aj potrebný počet navrtávacích konzol, ktoré umož-
ňujú upevniť vykurovacie teleso štandardne až 65 mm od ste-
ny. Radiátor možno teda jednoducho umyť zo všetkých strán, 

a to aj vo vnútornom priestore medzi doskami či za telesom 
ako takým. Lakovanie je hladké a na celé teleso je výrobcom 
poskytovaná záruka 10 rokov. Je ideálnym riešením do miest-
ností, kde je potreba zachovať čistotu, od priestorov nemocníc 
až napr. po detské izby bežných domácností.

V prípade modelu RADIK CLEAN sa jedná o prevedení KLASIK 
aj VENTIL KOMPAKT. Všetky typy sú bez prídavnej plochy, bez 
mriežky a bočných krytov. Čelná doska oproti modelu HYGIE-
NE nie je hladká, ale má štandardné prelisy. Švové zvary nie 
sú zakryté lištou, avšak aj toto teleso nájde ideálne využitie aj 
v domácnostiach, kde je vyššia požiadavka na čistotu prostre-
dia a ľahkú údržbu, čo ocenia napr. alergici. Jeho výhodou je 
aj podstatne nižšia cena. Nový je model CLEAN k dostaniu aj 
ako teleso s univerzálnym pripojením na vykurovaciu sústavu 

RADIK HYGIENE RADIK CLEAN (prevedenie KLASIK)

Najčastejšie využívané možnosti pripojenia telies RADIK VKM8

Rozširujúce možnosti pripojenia telies RADIK VKM8 na vykurovaciu sústavu
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označené ako RADIK CLEAN VKM8. Tento model pokrýva 4 naj-
častejšie používané spôsoby pripojenia telies na vykurovaciu sú-
stavu. Ďalších 12 spôsobov pripojenia je v praxi menej častých, 
ale umožňujú znížiť náročnosť montáže v špeciálnych prípadoch, 
ktoré často vznikajú pri modernizáciách. 

Z pohľadu nárokov na inštaláciu novej vykurovacie teleso  RADIK 
CLEAN VKM8 nič nemení. Rovnako ako u ostatných telies v pre-
vedení ventil kompakt je vnútri telesa RADIK CLEAN VKM8 integ-
rovaný osemstupňový regulačný ventil s plynule nastaviteľnou 
reguláciou prietoku, ktorý možno osadiť termostatickou hlavi-
cou.

Viac na www.korado.cz 

RADIK CLEAN VKM8 RADIK HYGIENE

RADIK HYGIENE VK

ROZBOR PROCESOV V SYSTÉMOCH DISTRIBÚCIE TEPLEJ VODY 
– 1. ČASŤ

Dôležitou časťou zásobovania teplou vodou je distribučný 

systém teplej vody. Distribučný systém teplej vody je 

časť fyzikálneho priestoru obsahujúca hmotné objekty 

v kvapalnom skupenstve (teplá voda) oddelené od 

okolia reálnou hranicou (stenami potrubného rozvodu). 

V distribučnom systéme prebiehajú fyzikálne, chemické 

a biologické procesy. Predmetom práce je skúmanie 

fyzikálnych procesov prebiehajúcich v distribučnom systéme 

teplej vody – hlavne odovzdávanie tepla.

Z termodynamického hľadiska je systém distribúcie teplej vody 
(obrázok 1) otvorenou termodynamickou sústavou ak dochá-
dza k odberu teplej vody z distribučnej siete, t. j. ak hranica sú-
stavy je prestupná ako pre hmotu, tak aj pre tepelnú energiu. 
Ak nedochádza k odberu teplej vody z distribučnej siete a teplá 
voda len cirkuluje v systéme jedná sa o uzavretú termodyna-
mickú sústavu, t. j. ak hranica sústavy je prestupná len pre te-
pelnú energiu.

ΔΦuk=Φuk1-Φuk2 (W) 
Φuk1 (W) 
Φuk2 (W) 

Pč (W) 

Φ tv1 (W) 

Φtv2 (W) 

Usv+Ekin,sv+Epot,sv (J)  

Utv1+Ekin,tv1+Epot,tv1 (J)   

Φsv (W) 

Utv2+Ekin,tv2 +Epot,tv2 (J)   

Φc (W) 

Φp (W) 

Φov (W) 

msv (kg/s) 

mtv1 (kg/s) 

mtv2 (kg/s) 

Obrázok 1: Schéma distribučného systému teplej vody

doc. Ing. Peter Kapalo, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ústav pozemného staviteľstva, 

Vysokoškolská ul. 4, Košice, e-mail: peter.kapalo@tuke.sk
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Do distribučnej sústavy vstupuje hmotnostný tok studenej 
vody msv (kg/s), tepelný tok studenej vody Φsv (W), elektric-
ký výkon na pohon čerpadla Pč (W) a tepelný tok privedený na 
ohrev teplej vody zo zdroja tepla ΔΦuk. Spolu s hmotou prú-
diacej kvapaliny vstupujú do sústavy vnútorná energia Usv (J), 
kinetická energia prúdiacej kvapaliny Ekin,sv (J) a potencionálna 
energia vyvodená vonkajším silovým poľom Epot,sv (J).

Z distribučnej sústavy vystupuje hmotnostný tok teplej vody 
mtv (kg/s), tepelný tok teplej vody Φtv (W). Spolu s hmotou 
prúdiacej kvapaliny vystupujú zo sústavy vnútorná energia Utv 
(J), kinetická energia prúdiacej kvapaliny Ekin,tv (J) a potenci-
onálna energia Epot,tv (J). Cez hranicu sústavy (stenami sústavy) 
je odovzdávaný tepelný tok z ohrievača vody Φov (W), potrub-
ného rozvodu teplej vody Φp (W) a potrubného rozvodu cirku-
lácie Φc (W) do okolia sústavy. Najčastejšie sú to tepelné toky 
vedením, prúdením a sálaním.

Podľa I. zákona termodynamiky sa energia nestráca ani nevzni-
ká, ale jeden druh energie sa mení na iný. Pretože I. zákon ter-
modynamiky musí byť splnený v akomkoľvek časovom úseku 
Δt, musí byť splnená rovnováha medzi množstvom všetkých 
zmien energií. Pre kontrolný objem (obrázok 2), kde kontrolný 
objem je oblasť priestoru ohraničená povrchom, ktorým môže 
prechádzať hmota aj energia, môžem zapísať rovnicu bilancie 
toku energie (1).

 Ein  +  Eg  – Eout  =  ΔEa  (J) (1)

kde:
Ein  – energia vstupujúca do kontrolného objemu (J)
Eout – energia vystupujúca z kontrolného objemu (J)
Eg – energia generovaná v kontrolnom objeme (J) 
Ea – energia akumulovaná v kontrolnom objeme (J)

Energie vstupujúce do kontrolného objemu a vystupujúce 
z kontrolného objemu pozostávajú z potenciálnej, kinetickej 
a tepelnej formy. Prvé dve sú pri prenose tepla väčšinou zaned-
bateľné. Najvýznamnejšie sú tepelné toky vedením, prúdením 
a sálaním, ktoré sú úmerné veľkosti povrchu steny rúry. 

Generovaná energia Eg predstavuje rýchlosť, akou dochádza 
k premene chemickej, elektrickej, elektromagnetickej energie 
na tepelnú v danom kontrolnom objeme.

Prúdiaca kvapalina je podľa predpokladu stlačiteľná a za nes-
tacionárneho pohybu sa môže v sústave jej hmota a s ňou aj 
unášané formy energie akumulovať. Akumulovaná energia Ea 
sa objavuje hlavne, keď sa sústava (kontrolný objem) ohrieva, 
alebo ochladzuje. 

V distribučnom systéme dochádza ku nevratnému termodyna-
mickému deju, kde dochádza ku odovzdávaniu tepla z telesa 
teplejšieho (napr. rúrka teplej vody) na chladnejšie (napr. oko-

lie distribučného rozvodu). Pri sledovaní termodynamických 
dejov nás zaujíma ako sa budú meniť stavové veličiny sústavy 
a aké bude tepelné pôsobenie sústavy na okolie – odovzdáva-
nie (výmena) tepla. Pri kvapalinách dopravovaných distribuč-
ným rozvodom pozostávajúcom prevažne z rúr izolovaných 
tepelnou izoláciou je teplo odovzdávané:

prúdením (konvekciou) z kvapaliny na vnútorný povrch 
steny rúry, 
vedením (kondukciou) cez stenu rúry a cez stenu tepel-
nej izolácie,
prúdením (konvekciou) z povrchu tepelnej izolácie do 
okolia, 
sálaním (radiáciou) z povrchu tepelnej izolácie do oko-
lia.

V najobecnejšom prípade je teplotné pole trojrozmerné 
(priestorové), nestacionárne a neustálené. Teplota je funkciou 
troch priestorových súradníc a času T = f ( x, y, z, t ). Niektoré 
prípady je možné riešiť ako dvojrozmerné, alebo jednorozmer-
né odovzdávanie tepla.

Do elementárneho objemu 3D telesa (obrázok 3) o objeme 
V=dx.dy.dz vstupujú tepelné toky stenami s plochou A a majú 
súradnice x, y, z. Tepelné toky vystupujú z objemového ele-
mentu stenami, ktorých súradnice sú: x+dx, y+dy, z+dz. Lineár-
na hustota tepelného toku je na obrázku označená písmenom 
ql (W/m2).

Energetickú bilanciu pre objemový element je možné zapísať 
nasledovne:

Pri odovzdávaní tepla je nutné poznať vždy dve veličiny – tep-
loty na rozličných miestach telesa, teda teplotného poľa a te-
pelné toky, ktoré vznikajú vplyvom teplotných spádov medzi 
rôznymi miestami telesa. 

Ak sa teplota s časom mení – čo sa deje hlavne pri ochladzovaní 
distribučného systému hovoríme o nestacionárnom teplotnom 
poli. Ak sa teplota s časom nemení hovoríme o stacionárnom 
prúdení tepla, ktoré sa deje ak v distribučnom systéme prúdi 
teplá voda s konštantnou teplotou, hlavne pri cirkulácii teplej 
vody.

Ein outEEak
gE

Obrázok 2: Kontrolný objem

dx dz

dy

x+dxqqx

yq

qy+dy
qz+dz

zq

Obrázok 3: Elementárny objem 3D telesa

  
+ = +

tepelný tok
vstupujúci

tepelná
energia

generovaná

zmena
vnútornej
energie

tepelný tok
vystupujúci
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Na určenie tepelných strát distribučných rozvodov teplej vody 
je potrebné určiť lineárnu hustotu tepelného toku. Tepelné 
straty potrubia rastú s priemerom potrubia a s rozdielom tep-
lôt dopravovanej látky a okolitej teploty prostredia. Lineárna 
hustota tepelného toku ql (W/m) je priamo úmerná teplotné-
mu spádu, ktorý možno matematicky vyjadriť prvým Fouriero-
vým zákonom tzv. zákonom vedenia tepla: 

 ql   =  – λ  ·  gradT  (W/m) (2)

Zo vzorca 2 odvodením a úpravami vznikne rovnica 3 pre tepel-
ný tok Φ (W) valcovou stenou:

 Φ  =  Ul  ·  L  ·  ΔT  =  ql  ·  L (W) (3)

kde:  
Φ  – tepelný tok valcovou stenou (W)
Ul – lineárny súčiniteľ prechodu tepla (W/(m.K))
ΔT – rozdiel teplôt (K)
qI – lineárna hustota tepelného toku (W/m)
L – dĺžka úseku valcovej steny (m)

Podobne ako v mechanike tekutín aj v náuke o odovzdávaní 
tepla zanedbávame nespojitú štruktúru tekutín a považujeme 
ich za spojité prostredie. 

Na obrázkoch 4, 5 a 6 sú zdokumentované merná hmotnosť 
vody, tepelná vodivosť vody a merná tepelná kapacita vody 
v závislosti na teplote vody.

Uvedená teória prúdenia skutočnej kvapaliny je základnou te-
óriou používanou na výpočet svetlostí distribučného rozvodu 
studenej vody a teplej vody spracovanej v slovenských aj zah-
raničných normách.

Poďakovanie: 
Článok vznikol s podporou grantových projektov VEGA 1/0697/17.
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Obrázok 4: Priebeh mernej hmotnosti vody 
v závislosti na teplote vody [5]
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Obrázok 5: Priebeh mernej tepelnej vodivosti vody 
v závislosti na teplote vody [5]
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Obrázok 6: Priebeh mernej tepelnej kapacity vody 
v závislosti na teplote vody [5]
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Riešením je vetranie otvorením okien, ale tento spôsob naráža 
na nedôslednosť užívateľov v dodržiavaní pravidelnosti a nemož-
nosti fi ltrácie vzduchu v prípade nejakého znečistenia. Ďalším 
negatívnym javom je i uľahčenie prístupu nežiadúcich osôb do 
objektu.

Profesionálne riešenie vetrania spočíva vo vytvorení prívodných 
a odvádzacích otvorov pre vetrací vzduch vo vhodných miestach 
obytných priestorov, pre zaistenie optimálnej distribúcie čerstvé-
ho vetracieho vzduchu do miestnosti. Týmto je možné zabezpečiť 
požadovanú výmenu vzduchu v celom priestore miestnosti.

Ďalšia vec, na ktorú je nutné brať ohľad, je energetická náročnosť. 
Prietoky vzduchu pre dodržanie predpísaných prietokov sa líšia 
podľa spôsobu používania vnútorných priestorov a v priebehu 
dňa sa požadované minimálne prietoky menia. Iný prietok vzdu-
chu je požadovaný pre ochranu proti vlhkosti, vyšší prietok je 
požadovaný pre bežné vetranie miestností za prítomnosti osôb, 
a ešte vyšší prietok vzduchu je požadovaný, pokiaľ je v miestnos-
ti návšteva alebo večierok. Takému variabilnému prietoku počas 
prevádzky sú vetracie systémy, s núteným prietokom vzduchu, 
bežne prispôsobené.

Energetická náročnosť nespočíva iba v spotrebe elektrickej ener-
gie ventilátorov zaisťujúcich nútený obeh vzduchu. Hlavný podiel 
strát energie pri vetraní spočíva vo vypúšťaní teplého odpadové-
ho vzduchu do vonkajšieho prostredia. Ten je nahradený čerstvým 
vzduchom, ktorý má teplotu vonkajšieho prostredia.

Problém tepelných strát vetraním rieši spätné získavanie tepla 
(SZT) z odpadového vzduchu a toto teplo sa používa pre ohrev 
privádzaného vzduchu do obytných priestorov. Spôsobov SZT je 
niekoľko, vymenujeme však iba dva, ku ktorým sa budú vzťahovať 
následne uvedené príklady.

SZT rekuperáciou pomocou bežného doskového výmenní-
ku tepla s odovzdávaním pocitového tepla, alebo aj viaza-
ného na vlhkosť, v prípade entalpického výmenníku tepla.

SZT pomocou regeneračného výmenníka tepla so strieda-
vou (reverzibilnou) prevádzkou ventilátoru.

Prvý prípad, využívajúci krížový alebo kombinovaný krížový a pro-
tiprúdový výmenník tepla, je používaný v centrálnych vetracích 
jednotkách, ktoré sa inštalujú napríklad pod strop, na podlahu 
alebo na stenu, napríklad v kotolni alebo technickej miestnosti 
domu. Distribúcia vzduchu je zabezpečená pomocou špeciál-
neho antibakteriálneho a antistatického potrubia, v ktorom sa 
takmer vôbec neusádzajú nečistoty. Vstupné a výstupné mriežky 
privádzaného alebo odvádzaného vzduchu sú vybavené fi ltrami 
rovnako, ako vonkajšie mriežky pre čerstvý vonkajší vzduch. Tým 
je zaistená perfektná hygienická čistota. Takéto jednotky dispo-
nujú prietokom cca 100 – 350 m3·h–1 a sú vhodné napríklad pre 
rodinné domy.

Druhý prípad, využívajúci regeneračný výmenník v podobe kera-
mickej tepelnej akumulačnej vložky, je vhodný taktiež pre vetra-
nie bytov a rodinných domov. Väčšinou sú používané pre jednu 
miestnosť dve oddelené jednotky. Jedna slúži pre prívod vetra-
cieho vzduchu a druhá pre odvod odpadového vzduchu. Vetra-
cie vzduchy (privádzaný a odvádzaný) sa nestretávajú na stenách 
výmenníku v centrálnej vetracej jednotke, ale teplo je nazbiera-
né v keramickej akumulačnej vložke (regeneračnom výmenníku 
tepla) a po určitej časovej perióde dochádza k vystriedaniu pre-
vádzky oboch jednotiek, a ich distribučný smer sa zmení. Tento 
variant vetrania má tú výhodu, že nie je nutná veľká stavebná 
pripravenosť, preto je vhodné použitie napríklad pri rekonštru-
ovaných domoch. Prietok vetracieho vzduchu, pre jednu dvojicu 
jednotiek, je cca 38 – 50 m3·h–1.

Firma IVAR CS dodáva vyššie spomínané vetracie systémy, po-
skytuje poradenstvo i technickú podporu pri návrhu aj inštalácii. 
Poďme zlepšiť životné prostredie v našich domácnostiach s po-
mocou nových technológií.

V prípade vášho záujmu sa obráťte na odborných predajcov, veľ-
koobchody alebo na obchodno-technickú kanceláriu spoloč-

nosti IVAR SK, spol. s r. o.

www.ivarsk.sk

Jan Jokeš
 IVAR CS spol. s r.o.

VETRANIE SO SPÄTNÝM ZÍSKAVANÍM TEPLA

Vetranie budov je stále viac diskutovanou témou, najmä z dôvodu stále väčšej tesnosti obvodového plášťa budovy. 

Prirodzená infi ltrácia sa stále znižuje a prirodzený prívod čerstvého vzduchu z vonkajšieho prostredia nestačí 

k dosiahnutiu predpísaných prietokov vzduchu, k eliminácii vlhkosti, a tak isto ani k dosiahnutiu zdravého vnútorné-

ho prostredia pre pobyt osôb.



www.etl.cz

ETL-Ekotherm® a.s.

NOVÝ expanzní automat VDZ

• nový design s ještě kvalitnější povrchovou úpravou a jednodušším 

servisním přístupem

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

• nový měnič otáček čerpadel s diagnostickými funkcemi

• možnost ovládání předřazené DEMI úpravy vody

• zásobní nádrže atmosférické nebo s vakem

• kompatibilní připojení při výměně za starší zařízení

...a dále zůstává ve standardu:

• odplyňování

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

ohledu na její objem

• komunikace s nadřazeným řídícím systémem

• duplicitní oddělené tlakové části soustavy od beztlakých nádrží

• a mnoho dalších funkcí
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PA GROUP SK: ALARM NÁM UĽAHČUJE PODNIKANIE

Každý montér vie, že uspokojiť technicky zdatného klienta je veľ-
mi ťažké. Takýmto prípadom bola spoločnosti PA GROUP SK. Keď 
fi rma začala uvažovať nad výmenou alarmu, majiteľ fi rmy si uro-
bil prieskum na trhu a začal porovnávať jednotlivé ponuky. „Ak 
vypadol niektorý snímač, alebo vyvolal 
poplach, vtedajší alarm majiteľovi fi rmy 
vedel len zatelefonovať. O ktorý snímač 
išlo sa dozvedel až pri nainštalovaní alar-
mu Jablotron,“ opisuje Bystrík Haspra, 
certifi kovaný montér zabezpečovacích 
systémov. Vďaka novému alarmu tak 
majiteľ fi rmy vedel okamžite a presne, 
kde nastala krízová situácia. Samotné-
ho montéra našiel v radoch existujúcich 
známych. Odporúčanie a možnosť vy-
užívať pokročilé technológie rozhodli.

Pripravený na alarm

Inštalácia alarmu v priestoroch fi rmy, ako aj v súkromných ob-
jektoch nebola náročná. Jediné obmedzenie bola nutnosť sprís-
tupniť objekt počas samotnej inštalácie. Vo všetkých objektoch 
má natiahnutý drôtový elektronický zabezpečovací systém. 
„Bez drôtové technológie nepotrebujem, pretože pri rekonštrukcií 
priestorov vždy rátam s natiahnutím káblov pre potreby alarmu,“ 
konštatuje Peter Rybnikár. Alarm pritom začal slúžiť na zabez-
pečenie nielen ochrany sídla fi rmy, ale aj ubytovne, ktorá sa 

Hovorí sa, že alarm dokáže šetriť čas aj peniaze. Živým príkladom je aj Peter Rybnikár zo spoločnosti PA GROUP SK. 

Prostredníctvom mobilnej aplikácie ovláda alarm, garážovú bránu, teplotu na chate, vianočné osvetlenie, ale aj 

vykurovanie nájazdov pred svojou garážou.
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nachádza v susedstve. „Kontrola príchodu a odchodu ubyto-
vaných ľudí, spoľahlivosť zabezpečenia ochrany a kontrola cez 
vzdialený prístup. Pre moderný alarm je to dnes samozrejmosť,“ 
konštatuje Bystrík Haspra. 

Automatizácia, kde sa len dá

Za základnú devízu alarmu Jablotron považuje šikovnú prak-
tickú mobilnú aplikáciu. Tú využíva nielen on, ale všetci za-
mestnanci fi rmy. Majú tak k dispozícií ovládanie posuvnej 
garážovej brány ako aj zapnutie a vypnutie jednotlivých sek-
cií. Mobilnú aplikáciu využíva v súčasnosti aj asi desiatka do-
dávateľov fi rmy. „Prostredníctvom vzdialeného prístupu udelím 
prístup do vybranej miestnosti aj svojmu dodávateľovi. Nemu-
sím tak do fi rmy chodiť osobne. Šetrím svoj čas aj peniaze,“ kon-
štatuje Peter Rybnikár. Ovládanie zabezpečenia fi rmy, nech je 
jej majiteľ kdekoľvek, je totiž na nezaplatenie. Zaneprázdnený 
podnikateľ rovnako oceňuje aj externé moduly na meranie 
energií a teplôt. Certifi kovaný montér Bystrík Haspra dodáva: 
„V jednej mobilnej aplikácií tak môžete mať komplexný prehľad 
o momentálnom stave a zabezpečení svojej fi rmy.“ 

Fanúšik moderných technológií

Nadšenie pre automatizáciu všetkého čo sa len dá sa odzrkad-
lilo aj v súkromí. V súčasnosti Peter Rybnikár využíva alarm aj 
na zapínanie a vypínanie vianočného osvetlenia na svojom 
rodinnom dome. „Ako jeden z mála využívam alarm aj na vy-
kurovanie nájazdov pred svojou garážou a dažďových žľabov,“ 
konštatuje Peter Rybnikár. Na svojej chate si zase nevie vyna-
chváliť termostat, ktorý reguluje vykurovanie. Na diaľku tak 
ovláda teplotu na chate. „Keď prídem na chatu, už nemusím ča-
kať kým sa chata vyhreje na požadovanú teplotu,“ hodnotí Peter 
Rybnikár. Spoľahlivosť, mobilná aplikácia a vzdialený prístup 
ho motivovali k montáži alarmu Jablotron aj pre svoje objekty 
v zahraničí. 

www.jablotron.sk
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i kombinované vykurovanie
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Úvod

Pri rekonštrukcii je potrebné zohľadňovať stav budovy, nároky 
vlastníkov, rozpočet, vek budovy a mnoho ďalších faktorov. Kaž-
dá stavba je niečím špecifi cká, výnimočná. Na Slovensku je pri-
bližne 1,8 milióna bytov, pričom v jednom žijú priemerne 3 ľudia. 
650 000 bytov je v bytových domoch postavených využitím pa-
nelových technológií, ktorých životnosť bola plánovaná na 80-
100 rokov a približne polovica z nich je v druhej polovici svojej 
plánovanej životnosti. [1] Ďalším najrozšírenejším typom stavieb 
sú murované bytové domy, kde je najčastejšie ako stavebný ma-
teriál využitá tehla. Výhodou tohto materiálu je prírodný pôvod, 
ktorý neobsahuje žiadne chemické prísady a teda neuvoľňuje ani 
žiadne škodliviny, tehla tiež patrí medzi suché stavebné materiály, 
je objemovo a rozmerovo stabilná, nehorľavá. Zároveň má dobre 
zvukovo-izolačné vlastnosti a takéto domy majú aj svoju „vnútor-
nú klímu“, preto treba pri rekonštrukcii voliť materiály, ktoré ne-
znehodnotia vlastnosti tohto stavebného materiálu, ale naopak, 
znásobia jeho pozitívne aspekty.

V dnešnej dobe plnej najrôznejších technológií je na trhu množ-
stvo zdrojov a spôsobov vykurovania obytných priestorov. Voľ-
ba vykurovacieho systému ovplyvňuje nielen tepelnú pohodu 
a komfort užívateľov, ale aj fi nančné náklady na jeho inštaláciu 
a prevádzku. Stavbu je potrebné vnímať ako celok a tá bude fun-
govať len tak dobre, ako fungujú a pracujú jej jednotlivé časti. Pre-
to pre maximálnu efektívnosť celého vykurovacieho systému len 
výmena kotla nestačí. 

Pri voľbe zdroja tepla, či už ide o rekonštrukciu alebo novostavbu, 
je nevyhnutné zvážiť viacero podmienok a kritérií, ktoré by mohli 
výber a fungovanie zdroja ovplyvniť. Nutné je posúdiť vybranú 
stavbu, jej spotrebu tepla; posúdiť opatrenia, ktoré môžu výrazne 
ovplyvniť spotrebu tepla objektu; porovnať možnosti dostupných 
zdrojov tepla a následne vybrať optimálne riešenie, prípadne sú-
bor riešení, ktoré by mohli byť použité pri rekonštrukcii vybrané-
ho bytového domu. 

Posudzovaný objekt

Posudzovaný obytný dom je trojpodlažný, samostatne stojaci 
a nachádza sa v ňom 5 veľkometrážnych bytov s priemernou 

podlahovou plochou 110 m2 (Obr. 1). Jeho celková plocha má 
2 608 m2. Lokálne ústredné vykurovanie sa využíva na vykurova-
nie, ale aj na ohrev teplej vody. V budove sú inštalované pre mož-
nosť sledovania priebehu spotrieb energií a ich vyhodnocovania: 
merač plynu (m3) pre plynový kotol, merač tepla dodaného do 
vykurovania (kWh), merač tepla dodaného na ohrev teplej vody 
(kWh), vodomer na meranie množstva dodanej teplej vody (m3) 
(Obr. 2). Stavebným materiálom pri výstavbe domu bola tehla. 
Obytný dom prešiel v roku 2017 zateplením vonkajšej fasády, za-
teplením strechy, hydraulickým vyregulovaním a tiež boli vyme-
nené pôvodné drevené okná za plastové. 

Postup riešenia

V prvom kroku boli vypočítané priemerné týždenné teploty roku 
na základe nameraných teplôt za roky 2007 – 2018, teda za 12 ro-
kov prevádzky. Tiež bola vypočítaná priemerná týždenná spotre-
ba tepla na základe nameraných dát na meračoch a celková prie-
merná ročná spotreba tepla v rokoch 2007 – 2016, teda budovy 
v pôvodnom stave = 79 367 kWh.

V druhom kroku pomocou programu PROTECH boli vypočítane 
tepelné straty objektu a stanovené možné zníženie tepelných 
strát úpravou konštrukcií = 50,5 %. 

Pri zvolených úpravách, ktoré boli v roku 2017 realizovateľné je 
očakávané zníženie tepelných strát o 41,6%.

Porovnala sa priemerná ročná spotreba energií dvoch období a to 
rokov 2017 – 2016, teda pôvodného stavu budovy a 2018-2019, 
kedy už na budove prebehli vybrané opatrenia za účelom obnovy 
budovy. Spotreba energií vykazovala 33 % zníženie medzi rokmi 
2016 a 2018 po prepočte na dennostupne a zníženie spotreby po-
čítaných z priemerov rokov 2007 – 2016 a 2018 – 2019 o 38,2 %.

VOĽBA ENERGETICKÉHO ZDROJA PRE VYKUROVANIE

Ing. František Vranay, PhD., Ústav pozemného staviteľstva, Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach, 

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

Témou príspevku je problematika možností vykurovania obytných domov a aplikácia simulačných metód 

a viackriteriálneho rozhodovania na vybranom obytnom dome. Cieľom je na základe dát a poznatkov realizovať voľbu 

vykurovacieho systému a zdroja vykurovania pri rekonštrukcii bytového domu v Košiciach, na základe posúdenia 

stavebných špecifi kácií a realizovaných opatrení za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy.

Obr. 1  Pohľad na južnú a severnú fasádu riešenej budovy

Obr. 2  Kotolňa so zapojením meračov tepla na vykurovanie 
a prípravu teplej vody
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Je teda možno konštatovať, že konštrukčné opatrenia priniesli 
zníženie spotreby energie, ale vzhľadom na malý počet meraní 
od realizácie týchto opatrení, nie je možné stanoviť aké vysoké 
úspory to skutočne prinieslo. Preto sa v ďalšej časti zameriam na 
vytvorenie simulácie, na základe ktorej by tieto prínosy mohli byť 
zhodnotené.

Simulácie

Využitá je simulácia Monte Carlo, ktorá vychádza z nameraných 
hodnôt ročnej spotreby a pre jej výpočet je využité prostredie 
programu MS Excel. Pri simulácii ročnej úspory spotreby tepla 
vychádzam z odčítaných, teda nameraných týždenných spotrieb 
tepla za roky 2017 – 2016 a 2018 – 2019. To sú náhodné veličiny 
tohto modelu a defi nované sú dlhodobým priemerom a smero-
dajnou odchýlkou. Spotreba tepla je nepriamo úmerná vonkajšej 
teplote, ktorej hodnoty pre sledované obdobie sú k dispozícii a tá 
najčastejšie používa normálne rozdelenie. 

Celková priemerná ročná spotreba tepla objektu v pôvodnom 
stave je 79 527 kWh so smerodajnou odchýlkou 1 670 kWh. Maxi-
málna spotreba je 84 708 kWh, najnižšia 74 317 kWh. 

Po realizovaní konštrukčných úprav je hodnota priemernej ročnej 
spotreby objektu 49 060 kWh, kedy maximálna spotreba dosahu-
je 55 262 kWh a minimálna 42 716 kWh. 

Pre takto nadobudnuté hodnoty je možné presnejšie určiť reálny 
prínos realizovaných konštrukčných opatrení na priemernú ročnú 
spotrebu tepla. Tá sa znížila o 38,1 %. Táto hodnota najlepšie od-
haľuje prínos doteraz realizovaných opatrení za účelom obnovy 
budov, vzhľadom na to, že na rozdiel od energetických bilancií 
a hodnôt tepelných strát zohľadňuje aj ďalšie vplyvy na spotrebu 
okrem samotných konštrukčných parametrov sledovanej budovy. 
Výsledky sú zhrnuté v tabuľke 1.

Na základe týchto dát je možné stanoviť náklady na energiu spo-
jenú s vykurovaním a ohrevom teplej vody. Tie by sa po realizácii 
konštrukčných opatrení mali pohybovať v intervale 2 103 až 2 720 
eur/rok. To však nemusí byť nevyhnutne pravdou, keďže cena 
plynu závisí nielen od jeho dodávateľa, ale aj od odoberaného 
množstva, a teda so zmenou množstva spotrebovaného plynu, 
ktorý je používaný v objekte, sa môže zmeniť aj tarifa za m3 plynu. 
Pre lepšiu možnosť porovnania dopadov v tejto DP zmenu tarifu 
neuvažujem. 

Voľba zdroja tepla

Zvažovanými opatreniami pre zníženie spotreby tepla pre vyku-
rovanie a ohrev teplej vody sú opatrenia týkajúce sa samotného 
vykurovania, a to hydraulické vyregulovanie, výmena rozvodov 
a výmena zdroja tepla.

Pri rozhodovaní o výbere zdroja tepla kľúčovú rolu zohráva mno-
ho faktorov, ako napríklad ceny paliva, ktoré sa na výrobe tepla 
podieľajú a premietajú sa do prevádzkových nákladov, realizačné 
náklady, životnosť zdroja, a pod.. Predtým ako pristúpim k voľbe 
zdroja považujem za potrebné vytvorenie analýzy toho, aké pali-
vo je pre vykurovanie obytného domu rentabilné. A teda či je po-
trebné pre sledovanú budovu uvažovať zmenu paliva alebo len 
výber novšieho, účinnejšieho plynového kotla.

Kritériami s najvýraznejším dopadom na voľbu sú tie spojené 
s nákladmi, či už realizačnými alebo prevádzkovými. 

Prevádzkové náklady

Pre porovnanie cien boli zvolené najbežnejšie palivá používané 
na Slovensku. Graf na Obr. 3 uvádza porovnanie ročných nákla-
dov na spotrebu tepla v sledovanej budove podľa druhu paliva, 
ktorých ceny sú k dispozícii pre roky 2016 a 2018:

Rok 2016 bez zateplenia pri ročnej spotrebe tepla uprave-
nej dennostupňami 82,8 MWh
Rok 2018 so zateplením pri ročnej spotrebe tepla uprave-
nej dennostupňami 52,6 MWh

Tabuľka 1 Úspory ročnej spotreby tepla skúmanej budovy

Obr. 4 Porovnanie ročných nákladov na UK a TUV podľa druhu paliva rok 2018

Obr. 3 Porovnanie ročných nákladov na UK a TUV podľa druhu paliva rok 2016
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Graf zobrazuje porovnanie vývoja cien palív pre sledovaný obyt-
ný dom medzi rokmi 2016 a 2018 prepočítaných dennostupňa-
mi, aby bolo možné medziročné porovnanie a tiež zobrazuje, 
aký dopad na náklady na palivo malo zateplenie domu, ktoré 
prebehlo v roku 2017. 

Z tabuľky 2 je zrejmé, že ako najvýhodnejšie sa javí byť v roku 
2018 splyňovanie dreva pri jeho cene 0,0287 EUR/kWh a účin-
nosti spaľovania 83 %, avšak nevýhodou tohto paliva je obťažná 
manipulácia s ním a vysoké nároky na skladovanie. Pri spaľovaní 
drevených peliet sa javí výhodné na prevádzkové náklady, s vy-
sokou účinnosťou a riadeným spaľovaním. Technológia je však 
nákladná. Stále priaznivé je spaľovanie plynu, s automatizáciu 
spaľovania a s minimom nárokov na obsluhu. O niečo drahšie, 
ale na obsluhu trocha náročnejšie, sa v tom roku javilo byť tepel-
né čerpadlo voda-voda, tepelné čerpadlo vzduch-voda. Najme-
nej výhodná by bola výroba tepla elektrinou, ktorá je približne 
2,5-krát drahšia ako plyn a odoberanie tepla od SCZT s cenou 
2,1-krát vyššou ako je cena plynu, ktorý sa v budove vtedy vy-
užíval. Výhodou sledovaného objektu je vlastná kotolňa, kto-
rá umožňuje vlastníkom voľnosť pri voľbe zdroja vykurovania 
a ohrevu teplej vody. 

Cena balíčkov za teplo z elektrických zdrojov El KOMPLET a AKU 
sa zmenila, ale napriek tomu v porovnaní s tepelnými čerpadla-
mi a plynovými kotlami sú celkové náklady stále 2 – 2,5-krát vyš-
šie. Pri ostatných typoch paliva pozorujeme len zanedbateľné 
nákladové zmeny.

Ak by sme výber zdroja zvažovali po zateplení, najvýhodnejšie 
sa z pohľadu ceny palív javí byť tepelné čerpadlo voda-voda 
a tepelné čerpadlo vzduch-voda. Nízke náklady na prevádzku sú 
aj pri kondenzačnom kotly, 
bežnom kotly a splyňova-
nom dreve. 

Realizačné náklady

Realizačné náklady, resp. 
náklady na investíciu a in-
štaláciu zdroja tepla sa 
výrazne líšia v závislos-
ti od paliva, ktoré je pre 
vykurovanie a ohrev TV 
využívané. Pri sledovanej 
budove je výhodou, že 
plynová prípojka je do bu-

dovy už nainštalovaná, a teda 
pri voľbe plynového kotla by 
odpadli náklady na zavedenie 
plynu do budovy, zatiaľ čo in-
štalácia tepelného čerpadla 
voda-voda by so sebou niesla 
aj nevyhnutné náklady na sta-
vebné zásahy, vrátane zem-
ného vrtu, ktoré sú spojené 
aj s ďalšou administratívnou 
náročnosťou. 

Realizačné náklady kvôli veľ-
kým cenovým rozpätiam jed-
notlivých zdrojov rozdeľujem 
nasledovne: 5-veľmi vysoké 

realizačné náklady spojené s ďalšími stavebnými zásahmi a ad-
ministratívnou náročnosťou, 4-vysoké realizačné náklady spoje-
né s ďalšími administratívnymi nákladmi, 3-stredne vysoké reali-
začné náklady spojené s administratívnou náročnosťou, 2-nízke 
realizačné náklady, 1-veľmi nízke realizačné náklady, bez staveb-
ných úprav a s minimálnou administratívnou náročnosťou.

Voľba zdroja tepla podľa druhu paliva 

Tabuľka 3 zobrazuje kritériá pre výber zdroja tepla podľa druhu 
použitého paliva, kedy za jednotlivé varianty volím druh paliva 
bežne používaný v SR pre vykurovanie a ohrev teplej vody. Krité-
ria sú hodnotené vzhľadom na náklady, keďže tie majú pri rozho-
dovaní najväčší vplyv. 

Voľba konkrétneho zdroja tepla

V súčasnosti je v sledovanej budove inštalovaný plynový kotol, 
ktorý v roku 2016 vyprodukoval 82 845 kWh tepla:

72 684 kWh (88 %) šlo na vykurovanie, kedy koefi cient 
účinnosti závisí od vonkajšej teploty a pohybuje sa od 89 
– 97 %, čo sa dá interpretovať tak, že čím nižšia je teplota 
vonku, tým viac tepla kotol musí vyrobiť, a teda so stúpa-
júcou vonkajšou teplotou rastie aj účinnosť kotla,
10 161 kWh (12 %) na ohrev teplej vody, pričom zdrojová 
voda privádzaná do obytného domu má 11° – 15°C, teda 
koefi cient účinnosti priemerne dosahuje 93 %.

Do kotla bolo podľa stavu plynomeru dovedených 88 509 kWh 
plynu, z čoho plynie tepelná strata na výrobe tepla, ktorá pred-
stavuje 5 664 kWh (6,4 %) a celková účinnosť systému je teda 
93,6 %. 

Po zateplení budovy došlo k miernemu zvýšeniu účinnosti sys-

Tabuľka 2 Prehľad uvažovaných energií použitých v bilancii za rok 2018

Tabuľka 3: Výber zdroja tepla podľa použitého paliva
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Posúdená bola aj ďal-
šia skupina možných 
opatrení, ktoré by 
mohli priniesť úsporu 
– opatrenia týkajúce 
sa vykurovacieho sys-
tému, kedy k vyregu-
lovaniu došlo bezpro-
stredne po dokončení 
vonkajšej obnovy bu-
dovy; výmena rozvo-
dov zvažovaná nebola, 
kvôli náročnosti na 
realizáciu; čiže usku-
točnila sa iba výmena 
zdroja tepla.

Boli posúdené primárne zdroje tepla a vybrané na základe zvo-
lených kritérií 3 najlepšie, v poslednom kroku bol odporúčaný 
konkrétny zdroj tepla, ktorý je možne do budovy inštalovať. 

Zatiaľ čo u kondenzačných kotlov je primárnym zdrojom tep-
la fosílne palivo, u tepelných čerpadiel je týmto zdrojom voda, 
resp. vzduch, teda obnoviteľný zdroj. Hoci sa nezaoberám mož-
nosťami získania dotácií z EÚ, na základe výsledkov a nadobud-
nutých poznatkov o danej problematike sa javí rozumné pred 
defi nitívnou voľbou inštalácie nového kondenzačného kotla zis-
tiť možnosti získania dotácií z európskych investičných a štruk-
turálnych fondov. To by som odporúčal aj vzhľadom na vývoj 
cien povoleniek CO2 a ich mnohonásobne zvyšujúcu sa cenu za 
posledné roky, ktorá sa nevyhnutne premietne do cien energií. 
Pri voľbe primárnej energie v tomto príspevku vývoj cien povo-
leniek CO2 neuvažujem, porovnávané je len množstvo vyprodu-
kovaného CO2. A pretože kým kondenzačný kotol a vzduchové 
čerpadlo vyprodukujú približne rovnaké množstvo emisií CO2, 
pri tepelnom čerpadle voda-voda je to o takmer štvrtinu menej, 
čo môže v dlhodobom horizonte významne ovplyvniť prevádz-
kové náklady.
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Článok vznikol pri riešení projektu VEGA 1/0202/15 Bezpečné a udr-
žateľné hospodárenie s vodou v budovách tretieho milénia a nad-
väzujúceho VEGA 1/0217/19 Výskum hybridnej modrej a zelenej 
infraštruktúry ako aktívnych prvkov ‘špongiového’ veľkomesta
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tému na 94,1 % čo bolo spôsobené požiadavkou na nižšiu teplo-
tu vykurovacej vody. 

Kotol v roku 2018 musel vyprodukovať len 52 589 kWh so stra-
tou 3 317 kWh, čo predstavuje 5,9 %. Pri zvažovaní výmeny sú-
časného kondenzačného kotla za iný, by určitou výhodou bola 
existujúca plynová prípojka a veľká dostupnosť plynových kot-
lov na trhu. Avšak stále sa jedná o fosílne palivo. Ťažisko nosičov 
energie sa ale s ohľadom na závislosť na nerastných zdrojoch, 
aj s ohľadom na životné prostredie presúva od uhlia, zemného 
plynu a ropy k obnoviteľným zdrojom energií. Aj keď je obsluha 
plynového kotla takmer bez obslužná, kotol vyžaduje pravidel-
né revízne správy a manipulácia s plynom môže byť aj v súčasnej 
dobe rizikom.

„Ambicióznym cieľom EÚ je dosiahnuť 20 % podiel obnoviteľných 
zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe. Energia z obno-
viteľných zdrojov je ale mnohokrát nákladnejšia a aj drahšia. Prá-
ve využitím možností čerpania dotácií z európskych investičných 
a štrukturálnych fondov je reálne dosiahnuť zníženie nákladov na 
jej zriadenie a prevádzku až na úroveň tradičných zdrojov energií.“ 
[3]

Na základe výsledkov viacerých použitých metód, ktoré vznikli 
pri riešení Diplomovej práce za mojich konzultácií [2] je možné 
zhodnotiť, že najlepšou voľbou by pre sledovanú budovu bola 
inštalácia kondenzačného kotla „Protherm Panter 30 KKO“, kto-
rý bol zhodnotený ako najlepší variant všetkými použitými me-
tódami (WSA, PROMETHEE a TOPSIS), prípadne použitie kotla 
„ATAG Q385“, ktorý vyšiel ako druhý najlepší variant, tiež na zá-
klade všetkých použitých metód (Tab. 4). V porovnaní s nimi sú 
značne nevýhodné tepelné čerpadlá, či už ide o TČ voda-voda 
alebo vzduch-voda, ktoré sa umiestnili na posledných miestach 
stanoveného poradia variantov. Teda ich výber pre predmetnú 
budovu sa na základe posudzovaných kritérii nedoporučuje.

Záver

Na základe informácií o konštrukciách budovy bol realizovaný 
teoretický výpočet o možnostiach zníženia energetickej nároč-
nosti a spotreby tepla sledovanej budovy. Na základe namera-
ných hodnôt teplôt a spotreby bol pomocou programu MS Excel 
nasimulovaný prepočet spotreby energií pred a po realizova-
ných konštrukčných opatreniach.

Tabuľka 4: Celkové poradie variantov
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Značka Vaillant je jednou z prvých spoločností, ktoré zavádzajú 
ekologické chladivo do tepelných čerpadiel – s cieľom chrániť 
klímu. Príkladom tejto snahy je inovované monoblokové tepel-
né čerpadlo aroTHERM plus typu vzduch/voda, naplnené prírod-
ným chladivom R290 pre zníženie uhlíkovej stopy.

Novostavby i modernizácie

Prírodné chladivo R290 umožňuje zariadeniu podať nadprie-
merný výkon a zároveň byť extrémne ohľaduplným k životnému 
prostrediu. Výsledkom je komfort, ktorý je udržateľný – spoľah-
livé vykurovanie počas chladnejších mesiacov, teplá voda v do-
mácnosti po celý rok a chladenie interiérov v lete. To všetko do-
káže tepelné čerpadlo aroTHERM plus (3 – 12 kW, A+++), vhodné 
na inštaláciu v nových rodinných domoch, ako aj na výmenu 
vykurovacích systémov v starších nehnuteľnostiach. Môže sa 
kombinovať s podlahovým vykurovaním i s radiátormi – vďaka 
vysokej výstupnej teplote.

Inštalácia za jeden deň

U majiteľov rodinných domov i realizačných fi riem určite zavá-
ži fakt, že ho možno nainštalovať bez významných stavebných 
úprav už za jeden jediný deň. Aj vďaka tomu nie sú náklady na 
inštaláciu príliš vysoké. Systém pozostáva z vonkajšej jednotky, 
teda monoblokového tepelného čerpadla umiestneného v ex-
teriéri – väčšinou pri vonkajšej stene domu, na streche garáže či 
v záhra de. Druhú časť zvyčajne tvorí vnútorná, kompaktná jed-
notka uniTOWER plus (s integrovaným 185 l zásobníkom teplej 
vody) alebo závesný hydraulický modul bez zásobníka. Ak sú 

nároky domácnosti na teplú vodu vyššie (alebo je prítomný aj 
solárny ohrev teplej vody), vhodný je závesný hydraulický mo-
dul v kombinácii s externým stacionárnym zásobníkom uniSTOR 
(s objemom 300 až 2000 l). Systém možno ovládať aj na diaľku 
prostredníctvom aplikácie v smartfóne či tablete, so systémo-
vým regulátorom sensoCOMFORT, internetovým modulom 
 sensoNET a aplikáciou sensoAPP.

NOVINKA NA TRHU: TEPELNÉ ČERPADLO S PRÍRODNÝM CHLADIVOM

Pýtate sa, kam smerujú inovácie v oblasti technológii na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody? Cieľom 

výrobcov je dosiahnuť najvyššiu energetickú účinnosť, čoraz väčšiu váhu však získava trvalá udržateľnosť.

Regulátor sensoCOMFORT, tepelné čerpadlo aroTHERM plus 
a modul uniTOWER

Monoblokové tepelné čerpadlo aroTHERM plus
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Ekologické chladivo

Prírodné chladivo R290 sa bežne používa v mnohých oblastiach 
nášho každodenného života, napríklad v chladničkách, klima-
tizáciách či v sprejoch na vlasy. V porovnaní s inými používaný-
mi chladivami má jasné výhody. Umožňuje zariadeniu dosiah-
nuť nadpriemerný výkon, vysokú teplotu prívodu a potrebné 
je o 75 % menej náplne. Zároveň má mimoriadne nízke číslo 
GWP 3 (Global Warming Potential), čo znamená, že má nízky 
potenciál spôsobovať globálne otepľovanie. Tepelné čerpadlo 
aroTHERM plus je jedným z prvých produktov s týmto ekologic-
kým chladivom – ďalšie budú nasledovať v budúcnosti. Výhoda-

mi tohto zariadenia sú aj jeho dizajnové prevedenie a minimálna 
hlučnosť. Vďaka systému SoundSafe patrí k najtichším tepelným 
čerpadlám na trhu. Je preto vhodné aj do husto zastavaných 
štvrtí. V tichom režime vo vzdialenosti 3 m dosahuje úroveň iba 
28 dB (A), čo je porovnateľné so zvukom ventilátora v počítači. 
Elegantný dizajn zariadení aroTHERM nedávno získal prestížne 
ocenenie Red Dot Design Award.

www.vaillant.sk

Hydraulický modul, regulátor sensoCOMFORT, tepelné čerpadlo 
aroTHERM plus a externý zásobník uniSTOR

Vnútorná jednotka uniTOWER plus

•
•
•
•

•
•
•
•
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Kvalitný vzduch chráni zdravie a majetok

Systém komfortného riadeného vetrania zaručí dostatočný prísun 
čerstvého vzduchu do interiéru bez prievanu, a vďaka novej ge-
nerácii entalpických výmeníkov, dokáže optimalizovať aj vlhkosť 
v interiéri. Konštantne vysoká kvalita vzduchu v miestnosti a re-
latívna vlhkosť vzduchu pôsobí blahodárne na zdravie. Relatívna 

vlhkosť vzduchu v interiéri nižšia ako 30 % môže viesť k vysušova-
niu dýchacieho ústrojenstva, negatívne ovplyvňuje zdravie, spá-
nok a sústredenie. Nepriaznivo ovplyvňuje tiež stavebné drevené 
konštrukcie, napomáha zosychaniu drevených podláh, nábytku, 
kobercov. Aj vysoká vlhkosť v interiéri dokáže napáchať veľa škôd. 
Pokiaľ nie sú konštrukcie obvodových stien vhodne navrhnuté 
a vykonané, môže dochádzať k hromadeniu vlhkosti v konštrukcii 
a výskytu pliesní. Systém riadeného vetrania je teda efektívnou, 
zdravou a energeticky úspornou alternatívou k otváraniu okien, 
ktorá tiež umožňuje výrazne šetriť náklady na vykurovanie. 

Entalpický výmenník – strážca optimálnej vlhkosti

Entalpický výmenník vytvára príjemnú klímu v interiéri a vysokú 
kvalitu vnútorného vzduchu vďaka spätnému získavaniu tepla 
a vlhkosti. V zime udržuje teplo a vlhkosť v interiéri, zabraňuje 
nadmernému vysúšaniu vzduchu a ohrieva privádzaný chladný 
vonkajší vzduch. V lete odvádza teplý a vlhký vzduch predtým, 
ako je čerstvý vzduch privedený do domu. Vytvára tak optimálnu 
vnútornú klímu po celý rok.

Maximálna hygiena, jednoduchá údržba, 

úspora nákladov

Entalpický výmenník Zehnder je, vďaka inovatívnej patentovanej 
konštrukcii s polymerovými membránami, jednoducho čistiteľný 
prepláchnutím vodou. Mnohonásobne sa tak zvyšuje jeho život-
nosť bez znižovania účinnosti rekuperácie. Špeciálna vrstva Mic-

PRESVEDČIVÉ VÝSLEDKY RIADENÉHO VETRANIA 
S ENTALPICKÝM VÝMENNÍKOM
Unikátny entalpický výmenník vetracích jednotiek Zehnder vytvára príjemnú optimálnu klímu v interiéri po celý rok 

– vďaka rekuperácii tepla a tiež vlhkosti. V zime zabraňuje nadmernému vysúšaniu vzduchu, zosychaniu drevených 

výrobkov a ohrieva privádzaný chladný vonkajší vzduch. To najlepšie pre spokojnosť zákazníkov.

Entalpický výmenník vo vetracej jednotke Zehnder ComfoAir Q
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roban® neprepúšťa pachy, nečistoty, mikróby a plesňové spóry 
všetkého druhu a zachováva tak vysoko hygienické prostredie. 
Priepustnou membránou je umožnený prenos iba vodnej pare 
medzi odvádzaným a privádzaným vzduchom. Mikroorganizmy 
membránou neprejdú, pretože sú väčšie ako molekuly vodnej 
pary. Prenos vodnej pary tiež znižuje rosný bod v entalpickom 
výmenníku. Použitie predohrevu, alebo protimrazovej ochrany, je 

teda nutné až pri vonkajších teplotách okolo –6 °C a nižších. Čo 
vedie k vyššej energetickej účinnosti bez zníženia komfortu v dô-
sledku zníženého prívodu vzduchu. Zákazníci tak získajú optimál-
nu vnútornú klímu a zároveň ušetria náklady na elektrickú ener-
giu. Entalpický výmenník, vďaka spätnému získávaniu vlhkosti, 
odstraňuje tiež potrebu odvodu tzv. kondenzátu. Znižuje tým čas 
aj náklady na inštaláciu a zvyšuje fl exibilitu pri umiestnení vetra-
cej jednotky. Entalpický výmenník Zehnder vyžaduje minimálnu 
údržbu. Dá sa z vetracej jednotky ľahko vybrať a prepláchnuť 

vodou. Tým zabezpečiť dlhodobo vysokú účinnosť rekuperácie. 
Entalpický výmenník je možné kedykoľvek dokúpiť a komfortnú 
vetraciu jednotku Zehnder ním dovybaviť. 

Prečo riadené vetranie s rekuperáciou tepla a vlhkosti 

Entalpický výmenník zabezpečuje ešte väčšiu energetickú účin-
nosť pri stabilne vysokom prívode vzduchu – stupeň účinnosti 
rekuperácie je až 86 % tepla a vlhkosti až 73 % (hodnoty pre jed-
notku Zehnder ComfoAir Q 350TR s entalpickým výmenníkom). 
V porovnaní s bežným výmenníkom tepla dokáže predávať z od-
vádzaného vzduchu do privádzaného čerstvého vzduchu aj vy-
soký podiel (až 60 – 70 %) vzdušnej vlhkosti, a tak pasívne, bez 
dodatočnej elektrickej energie, pomáhať optimalizovať relatívnu 
vlhkosť vzduchu v rodinnom dome. 

Riadené vetranie Zehnder s rekuperáciou tepla a vlhkosti ponúka 
širokú paletu výrobkov a individuálne riešenie vhodné pre každý 
rozpočet. Komplexný stavebnicový systém riadeného vetrania 
s malým počtom zladených súčastí umožňuje časovo nenáročnú 
inštaláciu, šetrí čas, náklady a uspokojí aj najnáročnejšie požiadav-
ky. Vetracie jednotky Zehnder vďaka inovatívnej konštrukcii, vyso-
kej účinnosti rekuperácie tepla až 95 % a nízkej spotrebe elektrickej 
energie splňajú najprísnejšie energetické štandardy. Sú certifi kova-
né renomovanou nezávislou organizáciou Passive House Institute.

Pokiaľ by ste chceli svoj systém komfortného riadeného vetrania 
Zehnder rozšíriť o entalpický výmenník, od 1.7. do 31.10. 2020 
môžete využiť špeciálnu predajnú akciu a zaobstarať si entalpic-
ký výmenník za zníženú cenu o 33 %. 

Bezplatný odborný návrh

Pokiaľ zvažujete alebo riešite systém riadeného vetrania, spoloč-
nosť Zehnder ponúka profesionálnu podporu, odborné poraden-
stvo a vypracovanie bezplatného odborného návrhu systému 
vetrania. Nie je nič jednodušie ako vyplniť krátky formulár a získať 
bezplatný návrh systému riadeného vetrania Zehnder.

Viac informácií:  Zehnder Group, 
M +421 (0) 948 150 818, T +420 383 136 222, 

info@zehnder.sk, www.zehnder.sk
• Designové radiátory • Komfortné vetranie 

• Stropné systémy pre vykurovanie a chladenie

Princíp fungovania entalpického výmenníku – rekuperácia vlhkosti

Jednoduchá údržba entalpického výmenníka
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1. Úvod – popis objektu

Hotel je situovaný na stredisku Lúč, v obci Vinné v tesnej blízkosti 
vodnej nádrže Zemplínska šírava. Budova je 5-podlažná, skladá 
sa z 2 podzemných podlaží a 3 nadzemných podlaží. Kapacitne 
má 85 hotelových izieb pre hostí, čo tvorí 170 lôžok. Kongreso-
vá miestnosť je navrhovaná s kapacitou 100 ľudí, aj s vlastným 
barom. Lobby bar pre hostí je situovaný v hlavnej hale hneď vedľa 
recepcie. Na prvom podlaží sa nachádza hotelová reštaurácia 
s podávaním raňajok pre hostí, ktorí budú ubytovaní v tejto časti 
hotelového komplexu. Vizualizácia pohľadov je na Obr. 1 a 2.

2. Riešenie profesií TZB 

2.1 Zdravotechnické inštalácie

Profesia zdravotechniky nie je hlavnou témou práce, ale k procesu 
obnoviteľných zdrojov a ekologického riešenia budovy prispieva. 
Riešením je využitie dažďovej vody zo spevnených plôch v oko-
lí stavby a strechy na splachovanie toaliet. Akumulácia týchto 
vôd je sústredená samostatne na jedno miesto, kde sa postupne 
združujú všetky dažďové zvodné potrubia. Akumulačná nádoba 
na dažďovú vodu zároveň z časti poslúži aj ako požiarna voda 
potrebná na ochranu budovy a ľudí. Akumulovaná voda je odlú-
čená od ropných látok a putuje pomocou výtlačného čerpadla do 
budovy, kde je vhodne prefi ltrovaná na hygienickú potrebu – pre 

určenie ako voda na splachovanie hygienických zariadení/WC, 
pisoár) (Obr. 3). V bilancii je započítaná aj bazénová odpadová 
voda z objektu SO-01 reštaurácia a vodný svet, nakoľko celý kom-
plex ma tvoriť harmóniu.

2.2 Vzduchotechnika

Profesia vzduchotechniky je veľmi úzko spätá s touto témou. 
Vzduchotechnické jednotky, ktorými sa vetrá budova sú rekuper-
ačné. Účinnosť navrhnutých rekuperačných jednotiek bola cca 
60 %, to znamená, že chladič a ohrievač sú navrhnuté na 40 % 
potreby tepla, ktoré je odvetrané a naspäť privádzané. V dnešnej 
dobe aj keď sú na trhu rekuperačné jednotky s oveľa vyššou účin-
nosťou, tento návrh je navrhnutý s väčšou bezpečnosťou a rezer-
vou. Celá táto profesia ovplyvňuje potrebu tepla pre samotnú 
budovu (Obr. 4).

2.3 Ústredné vykurovanie 

Profesia vykurovania je hlavnou témou tejto práce. Vykurovanie 
a chladenie má najväčší vplyv na konečnú potrebu energie pre 
riešenú budovu. Osadenie stavby do terénu, rovnako ako aj pooto-
čenie budovy na svetové strany, zohráva veľkú úlohu v tepelných 
stratách ako aj v tepelných ziskoch. V celej budove je navrhnuté 
podlahové vykurovanie. Návrh a dimenzovanie výkonu podla-

NÁVRH A VYUŽITIE SOLÁRNYCH SYSTÉMOV V BUDOVE HOTELA

Ing. Michal Gorás, doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., Ústav pozemného staviteľstva, Stavebná fakulta, Technická univerzita 

v Košiciach, Vysokoškolská 4, Košice

Témou príspevku je využitie solárnych systémov a výber najvhodnejšieho variantu pre vykurovanie hotela v rámci riešenia 

diplomovej práce. V závere je porovnanie iného typu zdroja tepla a fi nančná bilancia prevádzky na rok, bez použitia 

navrhnutého solárneho systému a aj s použitím solárneho systému.

Obr. 1  3D Rez

Obr. 2  3D Pohľad

Obr. 3  3D ZTI

Obr. 4   3D VZT
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hového vykurovania bol vzájomne koordinovaný s podlahovým 
chladením. Systém podlahového vykurovania je dimenzované na 
teplotný spád 40°/30 °C. Najväčšia miestnosť v budove je zároveň 
aj jedna samostatná zóna. Jej tepelné zisky a straty majú veľký 
podiel na výslednej potrebe energií. Táto miestnosť – vnútorná 
hala má 2 svetlíky. Najväčší svetlík je plochý, s miernym sklonom 
pre odvodnenie a v letnej sezóne tvorí „plytký bazén“. Tento vod-
ný fi lm na svetlíku znižuje tepelnú zaťaž priestoru, pretože voda 
pohlcuje solárnu energiu. Táto voda na svetlíku by sa ale často 
prehrievala, preto sa počíta s cirkuláciou vody (Obr. 5).

Vrt, ktorý je hlavným zdrojom pre tepelné čerpadlo, má sekundár-
nu funkciu pre pasívne chladenie. Chladenie je v prevádzke len 
v letných mesiacoch, kedy tepelné čerpadlo nepotrebuje naplno 
využívať podzemnú vodu. Táto voda o teplote 10 °C až 12 °C je 
zdroj chladu pre pasívne chladenie. Dohrev tejto vody na 19 °C 
až 24 °C je primárne určený pre solárny systém. Tento variant je 
funkčný vtedy, keď je dostatok slnečnej energie, vtedy sú vyššie aj 
tepelné zisky budovy a zároveň dokážem budovu chladiť. Problé-
mom je pomalý nábeh podlahového systému, preto sú navrhnuté 
akumulačné nádoby na teplo, aby systém dokázal fungovať ešte 
pred tým, ako tepelné zisky dosiahnu maximum, ktoré prevýšia 
už požadovanú teplotu v miestnosti. Rozdelenie budovy do zón 
je potrebné preto, aby bol komfort zákazníkov čo najvyšší. Hlavný 
faktor na rozdelenie bola orientácia miestnosti na svetovú stranu 
a ďalší faktor bola vnútorná prevádzka miestnosti.

Zóny (Obr. 6 a 7):
Juho-východná zóna (žltá)
Juho-západná zóna (zelená)

Severná zóna (modrá)
Vnútorná zóna (červená)
Vnútorná Hala zóna (oranžová)
Kongresová miestnosť zóna (fi alová)

3. Potreba energie

Potreba tepla je dôležitý údaj, aby systém fungoval správne. 
Z hľadiska efektivity správneho výberu tepelného čerpadla sa 
nenavrhuje na 100 % tepelných strát, ale na percentuálne nižšiu 
hodnotu, a to maximálne na 70 % tepelných strát. Táto budova 
má tepelnú stratu 125 kW a tepelná bilancia pre tepelné čerpad-
lo bola navrhnutá na 80 % tepelných strát budovy, čo odpovedá 
hodnote 100 kW. Ako bivalentný zdroj poslúži elektrokotol, ktorý 
za celú ročnú prevádzku by sa mal pohybovať okolo 5 % ceny cel-
kovej energie na výrobu tepla.

4. Návrh solárnych kolektorov

Na základe analýzy je najvhodnejší posledný typ Solárny kolektor 
Regulus KTU 9R2. Navrhnutých je 98 kusov slnečného kolektora 
Regulus KTU 9R2 o ploche 210,7 m2. Sklon 45° pre celoročnú pre-
vádzku, v dvoch radoch. Ľavá strana v rade 56 kolektorov regulus 
KTU 9R2 pootočených na juhozápad od juhu o 22,5° a pravá stra-
na v rade 42 kolektorov regulus KTU 9R2 pootočených na juhový-
chod od juhu o 22,5° (Obr. 8).

Obr. 5  3D UK

Obr. 6  1PP UK

Obr. 7  1.NP UK

Obr. 8   Schematické rozmiestnenie kolektorov na streche



PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 5/2020

www.voc.sk/plynar-vodar-kurenar-klimatizacia24

Pre určenie celkovej získanej energie je potrebné urobiť celoročný 
výpočet v danom sklone 45°. V tabuľke 1 je porovnanie aj iných 
sklonov, ktoré viac či menej vyhovujú podľa ročného obdobia. 

5. Finančná bilancia 

Výsledok fi nančnej bilancie by mal byť zaujímavý pre stranu 
investora, tak aj pre stranu projektanta, aby čo najlepšiu kombiná-
ciu navrhnutého spôsobu vykurovania a výberu zdroja skĺbil do 
jednej myšlienky. 

5.1 Tepelné čerpadlo a jeho systém 

5.2 Plynový kotol a jeho systém

V tomto porovnaní je návrh systému zdroja tepla plynovým 
kotlom bez použitia solárneho systému a s použitím solárneho 
systému. Pre porovnanie bol vybraný kotol s účinnosťou 95 % aj 
keď, výrobca udáva vyššiu účinnosť, ale častokrát to tak nie je.

Tab. 1 Celková bilancia podľa sklonov kolektorov a porovnanie potreby 
energie, zachytenej energie a defi citu energie

Obr. 9  Priebeh potrebnej energie a dodanej energie solárnym systémom

Tab. 2  Bilancia s vybraným sklonom 45°

Tabuľka 3  Potreba tepla celkovo pre tepelné čerpadlo a bivalentný zdroj

Tabuľka 4   Tepelné čerpadlo a solárny systém

Tabuľka 5 Cena elektriny ročná na prevádzku tepelného čerpadla 
a bivalentného zdroja

Tabuľka 6  Cena elektriny ročná tč+bz a využitého solárneho systému

Tabuľka 7  Porovnanie systémov bez solárneho systému 
a so solárnym systémom

Tabuľka 8  Cena plynu a elektriny ročná

Tabuľka 9  Cena plynu a elektriny ročná s použitím solárneho systému

Tabuľka 10 Porovnanie systémov bez solárneho systému 
a so solárnym systémom
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5.3 Porovnanie medzi zdrojmi tepla

Porovnanie ročnej prevádzky dvoch zdrojov tepla. Číselne hodno-
ty sú uvedene v € koľko vychádza prevádzka celého systému pre 
vykurovanie a chladenie.

6. Cenové porovnanie návratnosti

Celková návratnosť systému je najdôležitejší faktor pre investor 
pri výbere zdroja tepla. V tomto porovnaní je zahrnutá cena len 
samostatného zdroja a celý systém ostáva podľa návrhu. Ceny sú 
uvedene bez DPH.

6.1 Plynový kotol a tepelné čerpadlo porovnanie

Porovnáva sa nákup plynového kotla a tepelného čerpadla. 
Výsledkom je návratnosť investície.

Pri tomto porovnaní návratnosť investície do tepelného čerpadla 
oproti kotlu je už po 3 rokoch.

6.2 Plynový kotol so solárnym systémom a tepelné čerpadlo 

so solárnym systémom

Taktiež sa porovnáva nákup plynového kotla so solárnym systé-
mom a tepelného čerpadla so solárnym systémom.

Pri tomto porovnaní návratnosť investície do tepelného čerpadla 
oproti kotlu je už po 4,5 roku.

Záver

Cieľom príspevku bolo poukázať, že niekedy tá najjednoduch-
šia cesta, akou je plynový kotol nemusí byť najlepšia. Dnes sú už 
požiadavky z hľadiska legislatívy na budovy vysoké, aby okrem 
iného spadali aj do patričnej kategórie energetického hodnote-
nia. Komplikovaný a objemný tvar budovy má nevhodný faktor 
tvaru, čo nepriaznivo vplýva na výsledné energetické hodnote-
nie. Preto hneď na začiatku navrhovania technického zariadenia 
budovy ako aj samotnej technológie je potrebné zvážiť všetky 
vhodné možnosti s využitím aj obnoviteľných zdrojov energie. 
Pri navrhovaní spôsobu vykurovania, chladenia, ohrevu vody je 
potrebné vziať do úvahy aj ekonomické zhodnotenia vhodné pre 
užívanie stavby, s čo najmenšími investíciami pre realizáciu, ako 
aj pre prevádzku. V konečnom dôsledku porovnania sme pouká-
zali na to, že obnoviteľný zdroj pri vhodnom výbere vykurovania, 
ako je podlahové vykurovanie a podlahové chladenie je vhodná 
investícia pre ušetrené prevádzkové náklady. 
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Tabuľka 11  Porovnanie rôznych systémov bez solárneho systému 
a so solárnym systémom
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Vitocal 300-G: s modernou reguláciou výkonu 

pre maximálnu účinnosť

S modernou invertorovou technológiou predstavuje nová gene-
rácia čerpadiel Vitocal 300-G jedno z najúčinnejších riešení pre 
novostavbu a zároveň je najlepšou voľbou pre výmenu starších 
tepelných čerpadiel zem/voda. Chladiaci okruh s regulovaným 
výkonom prispôsobuje vykurovací výkon aktuálnej potrebe tep-
la v dome. Vďaka tomu dochádza, na rozdiel od bežných tepel-
ných čerpadiel, predovšetkým v prevádzke s čiastočným zaťaže-
ním k výraznému zníženiu množstva cyklov štart/stop, a preto 
môžeme v rámci celého roka počítať s vyššou účinnosťou. Nový 
Vitocal 300-G sa dodáva v troch veľkostiach výkonu s rozsahom 
modulácie od 1,7 do 8,6 kW, od 2,4 až do 11,4 kW a od 3,8 do 
15,9 kW.

Vitocal 200-G: osvedčená technika za atraktívnu cenu

Tepelné čerpadlo zem/voda Vitocal 200-G je cenovo zaujímavá 
alternatíva k zariadeniam zo série 300. Prispôsobeniu výroby 
tepla aktuálnej potrebe tepla napomáha akumulačná nádoba. 
Vitocal 200-G je dostupný v piatich výkonoch od 5,8 do 17,4 kW.

Nízke náklady na energie vďaka vysokej účinnosti

Ako u Vitocal 300-G, tak u Vitocal 200-G zabezpečuje patentova-
ný RCD systém (Refrigerant Cycle Diagnostic System) veľmi pres-
né regulovanie chladiaceho okruhu cez elektronický expanzný 
ventil. Preto tepelné čerpadlá v každom prevádzkovom stave 
pracujú optimálne a vždy s maximálnou účinnosťou. Energetic-
ky úsporné vysoko účinné čerpadlá pre primárny a sekundárny 
okruh navyše znižujú spotrebu elektriny a náklady na energie.

Veľmi tiché

Aby bolo možné tepelné čerpadlá bez problému prevádzkovať 
blízko obytných priestorov, má modul chladiaceho okruhu veľmi 
účinnú protihlukovú izoláciu. Kryt v novej farbe vitopearlwhite 
úplne oddeľuje priestor chladiaceho okruhu a hydrauliky od 
okolia, a znižuje tak s trojdimenzionálnom potláčaním vibrácií 
prevádzkový hluk na minimum. S akustickým výkonom od 33 do 
maximálne 46 dB (A) (podľa ErP pri B0/W55 °C) je Vitocal 300-G 
jedným z najtichších tepelných čerpadiel zem/voda. Aj  Vitocal 
200-G patrí, s hladinou akustického hluku najviac 49 dB (A), 
k veľmi tichým zariadením.

VYSOKO ÚČINNÉ A PROGRESÍVNE VYKUROVANIE 
POMOCOU TEPLA ZO ZEME
Je najvyšší čas začať intenzívnejšie chrániť ovzdušie! Aktívne môže k tomu prispieť každý z nás. Kto chce pri výrobe 

tepla znížiť alebo dokonca úplne zamedziť tvorbe CO2 emisií škodlivých pre ovzdušie, pre toho sú ideálnym riešením 

vysoko účinné tepelné čerpadlá zem/voda Vitocal 300-G a Vitocal 200-G. Ak pracujú 100 % s ekologickou elektrinou, 

vyrobia teplo na vykurovanie a na ohrev pitnej vody prakticky bez tvorby CO2. A to s vysokou účinnosťou: z jednej 

kilowatthodiny elektriny vyrobí asi päťnásobok užitočnej energie.

Nové tepelné čerpadlo zem/voda Vitocal 200-G od Viessmann je cenovo zaujímavá alternatíva k zariadeniam série 300.
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Pohodlie za každého ročného obdobia s vetraním bytu 

a funkciou „natural cooling”

Veľmi vysoký komfort bývania a obsluhy poskytuje kombinácia 
tepelných čerpadiel so systémom pre kontrolované vetranie 
bytu s rekuperáciou Vitovent. Obe zariadenia sa dajú pohodlne 
riadiť cez reguláciu tepelného čerpadla alebo diaľkovým ovláda-
ním, ktoré sa dodáva ako príslušenstvo.

Za horúcich letných dní môžu tepelné čerpadlá Vitocal 300-G 
a Vitocal 200-G miestnosti i chladiť. Box „natural cooling”, ktorý 
je v ponuke ako príslušenstvo, odvádza teplo z miestností do 
zeme. Dochádza tak k veľkej úspore energie, pretože kompresor 
tepelného čerpadla je pri tom vypnutý.

Jednoduchá obsluha, aj na diaľku cez aplikáciu ViCare

Obsluha tepelného čerpadla aj vetracieho systému prebieha 
jednoducho a intuitívne cez Vitotronic 200. Nastavenie možno 
rýchlo meniť podľa navádzania v menu. Dialógy s textovými 
hláseniami a jednoznačná grafi ka sú zárukou zrozumiteľnosti. 
Zákazník si môže zvoliť tiež komfortnú obsluhu cez aplikáciu 
 ViCare. Potrebuje k tomu, okrem bezplatnej aplikácie, iba inter-
netové rozhranie Vitoconnect, ktoré je v ponuke ako príslušen-
stvo.

Cez online monitorovanie s digitálnym servisným nástrojom 
 Vitoguide sa môže odborný servisný partner kedykoľvek in-
formovať o stave zariadenia, včas rozpoznať príslušné poruchy 
a potrebu servisu a ak je to potrebné opraviť vopred nastavené 
teploty, vykurovacie charakteristiky a časy.

Úspora miesta a jednoduchá montáž

Tepelným čerpadlám Vitocal 300-G a Vitocal 200-G stačí pre in-
štaláciu plocha menšia ako 0,5 m2, a sú teda veľmi vhodné do 
zúžených priestorov. V kompaktnom kryte sú už integrované 
obehové čerpadlá primárneho a sekundárneho okruhu a 3-cest-
ný prepínací ventil.

Pre jednoduchú dopravu na miesto a montáž zariadení sa dá 
v prípade potreby modul chladiaceho okruhu ľahko odpojiť od 
krytu a prepraviť zvlášť. Pomocou hydraulických a elektrických 

konektorov sa potom zase rýchlo nainštaluje. Pre jednoduchú 
údržbu sú komponenty, ktoré sú dôležité pre vykonanie servisu 
prístupné spredu.

Výhody pre odborných partnerov:

ľahká doprava na miesto inštalácie vďaka rýchlej demon-
táži modulu chladiaceho okuhu cez nástrčné spoje,
všetky dôležité komponenty z hľadiska prevedenia servi-
su sú prístupné spredu,
malé množstvo náhradných dielov vďaka vysokej unifi -
kácii,
jednoduché systémové napojenie cez zladené príslu-
šenstvo pre vetranie, chladenie, akumulačné zásobníky 
pitnej a vykurovacej vody,
integrovaný prietokový ohrievač vykurovacej vody.

Výhody pre užívateľov:

monovalentná prevádzka pre vykurovanie miestnosti 
a ohrev pitnej vody,
veľmi nízke prevádzkové náklady vďaka chladiacemu 
okruhu s regulovaným výkonom, s inovatívnou inver-
torovou technológiou a RCD systémom pre maximálnu 
sezónnu účinnosť SCOP (Vitocal 300-G),
tichá prevádzka aj pri inštalácii blízko obytných priesto-
rov vďaka inovatívnemu protihlukovému konceptu,
kompaktné rozmery a malá inštalačná plocha, 
vysoký komfort obsluhy: vykurovanie, chladenie, teplá 
voda a vetranie cez integrovanú reguláciu Vitotronic,
lepšie využitie vlastnej elektrickej energie z fotovoltic-
kého zariadenia veľkou moduláciou výkonu tepelného 
čerpadla (Vitocal 300-G),
možnosť prevádzky cez internet vďaka Vitoconnect (prí-
slušenstvo) pre obsluhu a servis cez aplikáciu ViCare a Vi-
toguide.

Technické údaje (Vitocal 300-G):

výkon: 1,7-8,6 kW, 2,4-11,4 kW a 3,8-15,9 kW (modulova-
ný),
výstupná teplota: až 65 °C,
COP: až 4,8 (podľa STN EN 14511 pri B0/W35 °C),
SCOP (Seasonal Coeffi  cient of Performance): až 5,3 (pod-
ľa STN EN 14825: priemerné klimatické podmienky/pou-
žitie pre nízke teploty),
akustický výkon: 33 až 46 dB (A) (podľa ErP pri B0/W55 
°C),
rozmery (dĺžka x šírka x výška): 680 x 600 x 975 mm,
energetická trieda: A +++.

Technické údaje (Vitocal 200-G):

výkon: 5,8 /7,5/10,4/13,0/17,4 kW,
výstupná teplota: až 65 °C,
COP: až 4,9 (podľa STN EN 14511 pri B0/W35 °C),
SCOP (Seasonal Coeffi  cient of Performance): až 5,3 (pod-
ľa STN EN 14825: priemerné klimatické podmienky/pou-
žitie pre nízke teploty),
akustický výkon: maximálne 49 dB (A) (podľa ErP pri B0/
W55 °C),
rozmery (dĺžka x šírka x výška): 680 x 600 x 975 mm,
energtická trieda: A ++.

Nová generácia tepelných čerpadiel Viessmann Vitocal 300-G v ušľachtilej 
farbe vitopearlwhite je vďaka modernej invertorovej technológii pri tepel-

ných čerpadlách zem/voda najúčinnejším riešením pre novostavbu.
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VIADRUS, najväčší a najstarší český výrobca vykurovacej techniky 
z liatiny, je fi rma s viac ako 130-ročnou tradíciou, vlastnou zlie-
várňou, výskumom a vývojom. Medzi hlavné prednosti najnov-
ších kotlov tejto značky patria o. i. vysoká účinnosť, desaťročná 
záruka na liatinový výmenník, nízka spotreba paliva, jednoduché 
ovládanie a veľmi priaznivá cena. Všetky tiež spĺňajú najprísnejšie 
emisné predpisy – 5. emisnú triedu a Ekodizajn. Životnosť kotlov 
VIADRUS sa počíta v desiatkach rokov. Je to dané práve liatinou, 
ktorá je vysokovýhrevná, akumuluje teplo dlho aj po vyhasnutí. 
Kotol tak šetrí vaše náklady na vykurovanie a vďaka jeho dlhej 
životnosti sa vám investícia do obstarania kotla čoskoro vráti. 

Prvým modelom, ktorý stál pri zrode radu U22, bol kotol  VIADRUS 
U22 Economy. Tento univerzál na drevo aj uhlie a vlajková loď 
produktového portfólia je dostupná vo 
výkonových variantoch 15, 21, 25, 30, 34, 
38 a 41 kW, vyhovuje všetkým aktuálnym 
aj budúcim legislatívnym požiadavkám. 
Splnenie podmienok piatej emisnej trie-
dy fi rma dosiahla aj vďaka vlastnému pa-
tentu, spaľovacej komore ViaBurn, ktorá 
umožňuje čistejšie a úspornejšie horenie. 
Model U22 Economy je možné použiť ako 
náhradu dosluhujúcich kotlov na tuhé pa-
livá v starších „samotiažnych“ vykurovacích 
systémoch. 

V júni tohto roku sa v bohumínskom pod-
niku VIADRUS začala výroba dvoch nových 
členov rodiny U22 – automatického kot-
la na drevné pelety U22 Economy Pellet 
a splynovacieho kotla výlučne na kusové 
drevo s názvom E22 Economy. Prvý me-
novaný kotol je dostupný vo výkonových 
verziách 16, 23 a 30 kW, jeho veľkou výho-
dou je predovšetkým vysoká účinnosť až 
92,1 %, automatická prevádzka, možnosť 
ohrevu teplej vody či nový kompaktnejší 
typ zásobníka na pelety. „Vykurovanie je bezobslužné, kotol si sám 
pelety prikladá, automaticky sa zapaľuje aj vypína. Peletové kotly 
majú tiež vyššiu účinnosť, takže v nich spálite menej paliva. Výhrev-
nosť kvalitných peliet a hnedého uhlia je porovnateľná,“ uvádza ge-
nerálny riaditeľ spoločnosti VIADRUS Petr Teichmann. Výmenník 
kotla vznikol na základe typu VIADRUS U22 Economy a garantuje 
tak vysokú trvanlivosť podporenú desaťročnou zárukou. 

Druhá novinka, model E22 Economy, je derivátom úspešného 
kotla na tuhé palivá U22 Economy, oproti ktorému má navyše 
elektronické ovládanie a odťahový ventilátor pre zvýšenie ko-
mínového ťahu. Je určený na ekologické spaľovanie kusového 

MODERNÉ LIATINOVÉ KOTLY VIADRUS RADU U22 
PONÚKAJÚ RIEŠENIA PRE KAŽDÉHO
Zháňate spoľahlivý, cenovo dostupný a k životnému 

prostrediu šetrný kotol? Vyskúšajte výrobky tradičnej 

českej značky VIADRUS. V novom rade kotlov U22 nájdete 

variant na drevo a uhlie, ďalej kotol na drevo s podporou 

komínového ťahu a elektrickým ovládaním aj verziu na 

pelety s automatickou prevádzkou.

dreva a je možné ho s výhodou použiť pri výmene za starší kotol 
Hercules U26 vďaka zhodným pripájacím rozmerom vykurovacie-
ho systému.  VIADRUS E22 Economy je dostupný vo výkonových 
verziách od 16 do 30 kW. „Kotol je osadený liatinovou ulitou a špič-

kovým odťahovým ventilátorom nemeckej 
fi rmy EBM. Vďaka tomu odoláva atmosféric-
kým vplyvom a je vhodný ku komínom s niž-
šou účinnou výškou. V domácnostiach, ktoré 
používajú nové kotly v 5. emisnej triede a zá-
roveň staré komíny, môže dochádzať ku kon-
denzácii spalín v komínových cestách. Kotol 
s odťahovým ventilátorom tento nežiaduci 
jav odbúrava, pretože zlepšuje prirodzený 
ťah komína,“ dodáva Petr Teichmann. 

Liatinové kotly VIADRUS s desaťročnou 
zárukou majú certifi káciu Strojárenského 
skúšobného ústavu v Brne, rešpektovanej 
skúšobnej, inšpekčnej a certifi kačnej orga-
nizácie so širokou medzinárodnou pôsob-
nosťou. Ich reálna životnosť je však 20 až 30 
rokov. To všetko je potrebné vziať do úvahy, 
ak sa chystáte kúpiť si nový zdroj vykurova-
nia. Na trhu existuje množstvo výrobcov 
ponúkajúcich lacné plechové kotly. Tie však 
často nemajú certifi káciu preverených skú-
šobní a navyše vám kotol z tenkého nekva-
litného plechu rozhodne nebude slúžiť tak 

dlho ako ten liatinový – už za desať rokov totiž môže dôjsť k jeho 
prepáleniu. Nákupom lacného plechového kotla tak vo výsledku 
neušetríte. Dajte preto prednosť kvalite, spoľahlivosti a tradícii. 

Pre podrobnejšie informácie navštívte www.viadrus.cz.

Model E22 Economy je určený na ekologické 
 spaľovanie kusového dreva
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„WC Geberit ONE je skutočne priekopnícke. Naši odborníci ho vyví-
jali ako integrovaný celok a výsledok je premyslený do najmenších 
detailov,“ hovorí Zuzana Sehnalová, produktová manažérka spo-
ločnosti Geberit. „Dizajn tohto WC pôsobí elegantne a jednoliato 
– všetky proporcie, línie a tvary sú vzájomne zladené.“ 

Dokonalá čistota

Po odklopení WC krytu vás prekvapí nezvyčajný vzhľad asymet-
ricky tvarovanej misy, ktorú nelemuje žiadny splachovací okraj. 

Jej špeciálna geometria a technológia TurboFlush zabezpečia 
veľmi efektívne a tiché spláchnutie. Sedadlo možno poľahky od-
pojiť jedným pohybom ruky, a to kryt a sedací kruh spolu alebo 
samostatne. Po oddelení sedadla je plocha pod ním aj vnútro 
keramiky dobre prístupné a celé WC možno jednoducho a po-
hodlne vyčistiť. K dokonalej čistote prispieva aj trvácna keramic-
ká glazúra KeraTect® s extrémne hladkým povrchom, ktorý efek-
tívne bráni usadzovaniu nečistôt, vodného kameňa a baktérií. 

Výnimočný dizajn 

Závesné keramické WC Geberit ONE je vkusné a proporčne vy-
vážené. Upevnenie na stenu je dokonale skryté dokonca aj pre 
školené oko. Sedadlo s dizajnovým krytom v bielom alebo po-
chrómovanom prevedení je vyrobené z vysoko kvalitného plas-
tu a presne lícuje s keramikou. Kryt WC aj sedací kruh sú vybave-
né mechanizmom pozvoľného sklápania, ktorý bráni hlučnému 
dopadu na keramiku. 

Technológia splachovania TurboFlush

Bezokrajové asymetrické vnútro WC misy je súčasťou technoló-
gie splachovania TurboFlush a je ďalšou inováciou, ktorú môže-
te nájsť na WC Geberit ONE. Pri splachovaní v asymetrickej mise 
vteká voda zboku a špirálovitým pohybom opláchne celé jej 
vnútro. Vďaka optimalizovanej dráhe vody je splachovanie nie-
len mimoriadne tiché, ale aj veľmi účinné. 

GEBERIT UDÁVA NOVÉ ŠTANDARDY V KÚPEĽNI
Toaleta Geberit ONE dokáže vyhovieť dnešným aj budúcim požiadavkám

Geberit ONE defi nuje nové štandardy a ukazuje prelomové možnosti, spojenia technologického know-how 

a prvotriedneho dizajnu, pod ktorým je podpísaný oceňovaný dizajnér Christoph Behling.

Asymetrická misa s technológiou splachovania TurboFlush zabezpečí tiché 
a efektívne spláchnutie.
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Táto technológia sa osvedčila už na sprchovacích WC Geberit 
AquaClean Mera, ktoré predstavujú špičku v segmente elektro-
nických bidetovacích WC. Ak je pre vás očista vodou dôležitá, 
dobrá správa je, že WC misa Geberit ONE je kombinovateľná so 
sprchovacími WC sedadlami Geberit AquaClean Tuma Classic 
a Tuma Comfort.

Revolučná inštalačná technológia

V zadnej časti keramiky je špeciálne vyvinutý nosný rám na ukot-
venie do steny, ktorý umožňuje meniť konečnú výšku WC ako 

počas inštalácie, tak aj kedykoľvek neskôr bez nutnosti staveb-
ného zásahu. Toaleta sa dá oproti štandardnej výške závesných 
WC zvýšiť o 3 cm alebo znížiť o 1 cm – podľa individuálnych pot-
rieb a preferencií pohodlného sedenia.

Montáž toalety zvládne jeden inštalatér. Inštalácia WC misy pre-
bieha zhora cez otvory na montáž sedadla a vďaka špeciálne 
vyvinutému upevneniu EFF3 prebieha podstatne jednoduchšie 
a rýchlejšie (EFF – Easy Fast Fix). 

Geberit ONE sa upevňuje na osvedčené inštalačné prvky Geberit 
Duofi x pre ľahké konštrukcie alebo Geberit Kombifi x pre muro-
vané steny.

Zvýšenie komfortu v budúcnosti

Funkčné prednosti a podmanivý dizajn toalety Geberit ONE 
ideálne dopĺňa systém odsávania zápachu Geberit DuoFresh 
s nočným posvietením alebo bezdotykové ovládanie splachova-
nia Sigma80. Aby ste si ich mohli dopriať odporúčame priviesť 
elektrinu do zabudovaného inštalačného prvku už dnes. Elek-
trická predpríprava otvára dvere zvyšovaniu komfortu a budete 
pripravení aj na budúce inovácie kúpeľňových zariadení. 

www.geberit.sk/one

Sedadlo a kryt sedadla sa dajú jednoducho odpojiť 
pre jednoduché čistenie.

Špeciálny nosný rám umožňuje meniť výšku inštalácie WC misy 
aj dodatočne bez stavebných úprav.

Vďaka špeciálne vyvinutému upevneniu EFF3 prebieha montáž 
podstatne jednoduchšie a rýchlejšie.
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Až 90 % života strávime v uzavretých priestoroch. Ako teda za-
bezpečíme, aby mali koncoví užívatelia vo svojich domovoch 
vždy primerane teplo, dobrú kvalitu vzduchu aj optimálnu vlh-
kosť? Potrebujeme dokonale zosúladené a efektívne vykurova-
nie a vetranie.

Vykurovacie systémy WOLF

Spoľahlivé, moderné a energeticky úsporné plynové konden-
začné kotly, solárne zariadenia alebo tepelné čerpadlá vytvárajú 
teplo domova a zároveň prinesú efektívne riešenia v podobe 
zníženej energetickej náročnosti – a to aj v tej najtuhšej zime.

Zariadenia WOLF môžu užívatelia zapnúť tesne pred odchodom 
z práce a prísť rovno do príjemne vyvetraného a vyhriateho do-
mova! Umožňuje to jednoduchá aplikácia WOLF SmartSet! Cez 
ňu ovládate všetky vaše zariadenia na diaľku prostredníctvom 
smartfónu, tabletu či počítača. Celý proces vykurovania a vet-
rania si užívateľ nastavuje podľa svojich potrieb a má nad ním 
dokonalý dohľad.

Vetracie systémy WOLF

Vetranie prostredníctvom otvorených okien, spôsobuje veľký 
únik tepla, vyššiu hlučnosť a prašnosť vnútorných priestorov. 
Znižuje sa tým celkový komfort v domácnosti. Priebežná výme-

na vzduchu s vetracími systémami s rekuperáciou vzduchu 

WOLF zamedzí vzniku plesní, odstraňuje rôzne zápachy, fi ltruje 
prach a peľové častice a ušetrí užívateľom dokonca až 20 % ná-
kladov na energie!

Kedy je výhodné optimálne vetranie?

Túžite mať v miestnostiach vždy čerstvý a zdravý 
vzduch.
Trpíte alergiami.
Máte malé deti, alebo často varíte.
Máte huňatých domácich miláčikov.

Výnimočnou výhodou systémov a zariadení WOLF je, že jedným 
zariadením riadi a nastavuje užívateľ všetko naraz - plynové kon-
denzačné kotly, tepelné čerpadlá, solárne kolektory, zásobníky 
aj vetracie jednotky. Tie si zároveň môže nakombinovať presne 
tak, ako potrebuje. Všetky produkty z oblasti vykurovania a  vet-
rania WOLF sú medzi sebou kompatibilné.

NOVINKA – Vetranie s rekuperáciou CWL-2 Excellent

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-

ZDRAVÉ A KOMFORTNÉ BÝVANIE S VYKUROVANÍM A VETRANÍM

Optimálne vnútorné prostredie v interiéri je viac ako len správne nastavenie teploty a vlhkosti vzduchu - je to 

predovšetkým kvalita nášho života. Vďaka kombinácii riadeného vetrania a efektívneho vykurovanie je možné 

dosiahnuť zdravé bývanie s výnimočným komfortom pre koncových užívateľov. Ovládanie a nastavovanie týchto 

zariadení jedným ovládacím modulom a pokojne aj na diaľku – je už len cenným benefi tom navyše.
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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!

Ako sa dajú produkty WOLF nakombinovať?

Pre byt či menší rodinný dom bez technickej miestnosti

Ak nie je k dispozícii technická miestnosť, najlepším riešením je 
kompaktný nástenný kotol s vrstvovým zásobníkom Wolf CGW-2 
v kombinácii s vetracou jednotkou s rekuperáciou Wolf CWL-F-

150. Oba produkty je možné umiestniť na stenu alebo strop, čo 
je pri malom priestore výhodou.

Pre rodinný dom s technickou miestnosťou

Ak aj je k dispozícii technická miestnosť, zariadenia WOLF neza-
berú veľa priestoru. Napríklad zostava TOWER je uceleným rie-
šením na ploche len 0,96 m2, čo predstavuje veľkosť europalety. 
Navyše na svoju prevádzku využíva obnoviteľný zdroj energie 
– vzduch. Ide o kombináciu splitového tepelného čerpadla 

Wolf BWL-1S(B) so zásobníkovým ohrievačom vody a vetracou 

jednotkou Wolf CWL-T Excellent.

Do všetkých riešení pre rodinné domy alebo iné objekty je na-
vyše možné zapojiť aj solárne kolektory na ohrev vody a pripojiť 
ich k podlahovému, stenovému alebo stropnému vykurovaniu či 
chladeniu Gabotherm®.

S WOLFom môžete aj vy poskytovať zákazníkom moderné a zau-
jímavé riešenia na mieru pre jednotlivých zákazníkov kombi-

náciou produktov tak, aby bol ich výkon optimalizovaný a priná-
šal im maximálny komfort. K plynovým kondenzačným kotlom, 

tepelným čerpadlám a vetracím systémom navyše poskytuje-

me 5-ročnú záruku WOLF bez dodatočných podmienok! 

Detailnú ponuku a parametre produktov nájdete na webovej 
stránke slovensko.wolf.eu.

ZDRAVÉ A KOMFORTNÉ  
VNÚTORNÉ PROSTREDIE.
S RIADENÝM VETRANÍM WOLF.

WWW.SLOVENSKO.WOLF.EU

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.

inz-CWL-173x133-10-2020-SK.indd   1 02.10.2020   7:19
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1. Úvod – Popis simulovaného objektu

Pre simuláciu sme použili objekt administratívnej budovy s predsa-
denými pavlačami po obvode s výnimkou severnej strany. Objekt 
je osadený na križovatke ulíc Popradská a Trieda KVP v Košiciach.

Pri koncepte budovy bolo uvažované so zahrnutím prvkov zelenej 
architektúry. Vo fasádnej časti v časti pavlačí sa nachádza vertikál-
na zeleň vo forme trvácich tráv, popr. ich alternatívou. Strešná kon-
štrukcia je navrhnutá ako zelená extenzívna strecha (Obr. 1 – 4).

 

2. Popis systémov TZB

2.1. Zdravotechnické inštalácie 

V objekte je navrhnutý vodovod (pitná, úžitková voda), splašková 
a dažďová kanalizácia. Plyn v objekte navrhnutý nie je.

2.1.1. Zásobovanie vodou

Na verejný vodovod je na pozemku navrhnuté pripojenie vodo-
vodnou prípojkou HDPE PE100 SDR17 PN10 75 x 4,5. Dimenzia 
bola navrhnutá výpočtom, ktorý zahŕňal zariaďovacie predme-
ty a taktiež hydranty. Delenie nastáva až v objekte. Na jej kon-
ci bude umiestnená betónová vodomerná šachta s rozmermi 
1400 x 2000 x 1800 mm.

2.1.2. Príprava a rozvod TV

Teplú vodu budú zabezpečovať prietokové ohrievače. Navrhnuté 
sú dva typy. Jeden pre hygienické zázemie, rovnaký pre miestnosť 
sprchy (umiestnený na 2., 3. a 4. podlaží a bude napájať aj drez, 
výlevku a umývadlo v miestnosti upratovačky). Druhý bude samo-
statný pre zázemie kaviarne.

2.1.3. Dažďová kanalizácia

Dažďová kanalizácia je zložená z distribučných prvkov (dažďové 
zvody a kanalizačné potrubia), fi ltračno-sedimentačnej šachty, 
akumulačnej nádrže s objemom 23 m3 a vsakovacieho systému vo 

forme vsakovacích blokov v celkovom počte 192 ks. Objekt dispo-
nuje zelenou strechou s retenčnou schopnosťou, čo je zohľadnené 
aj vo výpočte dažďovej kanalizácie.

Dažďová voda je zachytávaná zo strechy, pavlačí a spevnených 
plôch (parkoviská a prístupové komunikácie). Voda zo spevnených 
plôch je riešená cez ORL – odlučovač ropných látok do vsakova-
cích blokov.

2.1.4. Splašková kanalizácia

Navrhovaná splašková kanalizácia bude vedená od zriaďovacích 
predmetov pripájacími, odpadovými a zvodovými splaškovými 
kanalizačnými potrubiami. Navrhované odpadové potrubia splaš-
kovej kanalizácie budú zvedené do suterénu, kde sa pospájajú 
a budú vyvedené z objektu min. 0,8 m pod úrovňou terénu. Sklon 
areálového potrubia DN150 je 2 %.

2.2. Vykurovanie

V objekte je navrhnuté teplovodné podlahové kúrenie. Zdrojom 
tepla je systém VRF so strednoteplotným hydro kit-om, ktorý je 
navrhnutý pre každé podlažie s vlastným VRF. Návrhom je docie-
lené samostatné ovládanie celého podlažia. Materiál potrubí pri 
okruhoch je HP (PV) 16 x 2,0 a pri prívodných potrubiach a stúpač-
kách HT (tyč).

2.3. Chladenie

Pokrytie tepelných ziskov zabezpečuje systém chladenia zložený 
z dvoch podsystémov, a to stropné chladenie a chladenie pomo-
cou kazetových jednotiek. Zdroj chladu je VRF systém.

2.3.1. Stropné chladenie

Tento druh chladenia zabezpečujú stropné panely HERZ 2000 x 
625 mm (A = 1,25 m2). Distribúciu zabezpečujú 4 rozdeľovače/zbe-
rače v rámci podlažia a potrubný systém plasthliníkových rúrok PE-
RT DN10 x 1,3; ktoré sú zapustené v cementovláknitej doske. Tie 
sú vzájomne prepojené Tiechelmannovým systémom DN 20 x 2. 
Celkovo je navrhnutých 314 panelov na podlaží. Tento typ chlade-

NÁVRH SYSTÉMOV TZB V ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVE – 
DYNAMICKÁ SIMULÁCIA NOČNÉHO VETRANIA

Ing. Ján Domanický, Ing. Martin Kováč, PhD., Ústav pozemného staviteľstva, Stavebná fakulta, Technická univerzita 

v Košiciach, Vysokoškolská 4, Košice

Cieľom príspevku je analýza porovnanie a vplyvu nočného vetrania na zníženie energetickej náročnosti budovy, konkrétne 

zníženie elektrickej energie potrebnej na chladenie. Výsledkom je predpokladaná úspora energie v kWh a taktiež celková 

percentuálna úspora. Pri riešení diplomovej práce sa predpokladalo, že pomocou nočného „predvetrania“ objektu nastane 

zníženie energetickej náročnosti budovy na chladenie, resp. elektrickej energie potrebnej na chladenie.

Obr. 1 – 4   Vizualizácie objektu

Obr. 5  Návrh vykurovania – typické podlažie
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nia je kvôli rôznym požiadavkám (prenájom a kaviareň) navrhnu-
tý iba v kancelárskych priestoroch, čiže v celkovom počte 942 ks 
v navrhovanom objekte. Zdroj chladu je VRF systém a hydro kit-y.
Nominálny výkon jedného panelu je 32 W/m2 pri navrhova-
nom teplotnom spáde 18/21 (ΔT = 3K). Navrhnuté je maximálne 
pokrytie stropu kancelárií. Celková tepelná záťaž objektu je QCH = 
187,08 kW. Stropné panely majú celkový výkon chladenia QSCH = 
37,68 kW (QSCH = 32 W/m2 x 942 ks x 1,25 m2). 

2.3.2. Chladenie pomocou kazetových jednotiek

Ako sekundárny zdroj chladenia je navrhnutý VRF systém spolu 
s kazetovými jednotkami. Vďaka stropnému chladeniu sú jednotky 
približne o 50 % menšie. Distribúcia je zabezpečená prostredníc-
tvom zdroja a trojrúrkového systému chladiva spolu s BS boxami, 
z ktorých pokračuje dvojrúrkový systém k samotným jednotkám.

2.4. Vzduchotechnika

Vzduchotechnický systém je navrhnutý iba na hygienickú výmenu 
vzduchu podľa STN EN 16798-1. Objekt disponuje VZT jednotkami 
v celkovom počte 7 ks. Dve sú centrálne s maximálnym prietokom 
15 000 m3/h, samostatná jednotka pre kaviareň s max. prietokom 
3 500 m3/h a 4 ks pre prenájom a oddychovú zónu s max. prieto-
kom 500 m3/h.

Distribúcia je zabezpečená pomocou hranatého potrubia a štrbi-
novými výustkami v kanceláriách a vírivými výustkami v ka viarni. 
V miestnostiach na prenájom budú koncové prvky upravené podľa 
požiadaviek nájomcu. V hygienických priestoroch (WC, sprcha) je 
navrhnuté ich podtlakové odvetranie.

Nasávacie potrubie zo VZT jednotky bude rozvetvené na streche, 
vďaka čomu vetva umiestnená na severnej strane fasády bude 
nasávať vzduch v letnom období chladnejší ako na streche. V prí-
pade zimného obdobia bude nasávať teplejší vzduch zo strechy. 
Distribúcia do átria bude zabezpečená dýzami. Odvod vzduchu 
bude na 4. NP. Týmto riešením je zabezpečené priečne vetranie 
celého átria.

3. Dynamická simulácia nočného vetrania

Zníženie energetickej náročnosti budovy je riešené na základe 
analýzy energetických tokov v danom objekte. Na túto analýzu bol 
používaný simulačný program DesignBuilder.

3.1 Metodika 

Použitá metodika pozostávala z 5 krokov a zhodnotenia výsled-
kov.

3.1.1. Vytvorenie energetického modelu

Na začiatok bol vytvorený model budovy. Prostredie je podobné 
ako v ostatných projekčných programoch. Daná je súradnicová 
sústava (osi x, y, z), pomocou ktorej sa orientujeme v priestore. 

Vyberieme si lokalitu, geometrickú šablónu a následne tvorbu 
blokov. Po zadaní prvého bodu sa pomocou myšky pohybujeme 
v smere osí. Po zadaní číselnej hodnoty sme vytvorili prvú stranu 
objektu.

3.1.2. Nastavenie aktivity

Pod týmto pojmom sa nemyslí aktivita, aká sa bude vykonávať, 
skôr spôsob aktivity budovy. To znamená, že sa tu nastavuje obsa-
denosť jednotlivých blokov a miestností (udáva sa v počte ľudí 
na m2). Ďalej je možné nastavenie teplôt vykurovania, chladenia, 
elektrické vybavenie (vo W/m2), tepelné zisky z jedál ale dokonca 
aj oblečenie, mimopracovná prevádzka a mnoho ďalších vlastnos-
tí. Obsadenosť a elektrické vybavenie bolo nastavené pre každú 
miestnosť zvlášť, nakoľko tieto parametre sú odlišné.

Jedným z dôležitých parametrov je nastavenie času, kedy aktivi-
ta bude realizovaná. Navrhovaná šablóna (angl. template), ktorá 
je nazvaná ako „Denný rozvrh DP“ je upravená tak, že obsadenosť 
je rovná pracovnému času. V tomto prípade počas dňa je „zapnu-
tá“ v čase od 8:00 do 18:00. Resp. uvažuje sa s tým, že obsadenosť 
budovy alebo miestností bude iba počas pracovných hodín.

Samostatne vieme detailnejšie nastaviť parametre okien a dverí. 
Môžu byť nastavené parametre ako materiál, počet vrstiev, zaskle-
nie a jeho výplň, členenie okien, tepelné vlastnosti okna, pohlti-
vosť slnečného žiarenia a pod.

3.1.3. Energetická technológia

Ďalším krokom a najdôležitejším je zadávanie energetického sys-
tému a jeho parametrov. Na začiatku bol zvolená šablóna pre VRF 
systém. Ďalšie parametre sú mechanické vetranie, vykurovanie 
a chladenie, ohrev teplej vody, prirodzené vetranie a iné. Parame-
tre sú nastavené po miestnostiach, nakoľko každá miestnosť má 
odlišné parametre, resp. iný objem či inú výmenu vzduchu. Keďže 
cieľom práce je nočné vetranie, tak tento krok bude bližšie prib-
lížený v dvoch odstavcoch, v ktorých bude poukázané na odlišné 
parametre v tomto kroku. Porovnávané sú dve alternatívy.

3.1.4. Nastavenie vetrania

3.1.4.1. Denné vetranie
Pri tomto druhu ide vetranie iba v pracovnom čase, teda v čase 
obsadenosti zamestnancami. Tento čas je navrhovaný od 8:00 
do 18:00. Každá miestnosť má samostatne vypočítanú hodnotu 
výmeny vzduchu v 1/h. 

3.1.4.2. Nočné vetranie
Navrhnuté je nočné vetranie, ktoré pozostáva z denného vetrania 
a prídavného vetrania v čase od 01:00 do 5:00 (4 hodiny). V tom-

Obr. 6  Koordinačný výkres chladenia typického podlažia + VZT

Obr. 7  Geometrický model administratívnej budovy
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to čase bude výmena vzduchu pre každú miestnosť dvojnásobne 
zvýšená.

3.1.5. Simulácia

Spustenie simulácie nastane po komplexnom nastavení parame-
trov budovy a jej technológií. Vyžaduje sa ešte nastavenie záve-
rečných parametrov, ako sledované obdobie, interval výstupu 
a počet výpočtových krokov počas hodiny. Časové obdobie bolo 
vybrané podľa mesiacov, kedy sa očakáva chladenie, resp. využí-
vanie pozorovaného vetrania. V práci bolo možné si individuálne 
zvoliť časový rozsah sledovaného obdobia. Výber spočíval v sledo-
vaní viacerých webových stránok zameraných na danú problema-
tiku, odporúčania z literatúry a pod.

V závere bolo obdobie ohraničené v zohľadnení exteriérových tep-
lôt podľa SHMÚ [1]. Sledovaná bola maximálna teplota za časové 
obdobie 1951 – 2019. Dôvodom tohto výberu bolo aktuálne zvy-
šovanie exteriérových teplôt a taktiež vplyv globálneho otepľova-
nia, keď sa tento jav má opakovať a zvyšovať.

Z grafu bolo vybrané obdobie od 1. mája do 30. septembra. Počet 
krokov v tejto simulácii v rámci hodiny je nastavený na hodnotu 
4 pre presnejšie zobrazenie sledovaných hodnôt. Nastavenie bolo 
ukončené spustením simulácie.

3.2. Výsledky simulácie

3.2.1. Vnútorná teplota

Tento porovnávaný jav je znázornený iba v teoretickej rovine, 
nakoľko sa neuvažuje, že navrhovaný objekt bude chladený.

3.2.2. Elektrická energia na chladenie

Hlavná úloha tejto práce je vypracovať porovnanie množstva spo-
trebovanej elektrickej energie na chladenie. Sledované je, či nasta-
ne jej zníženie. Ak áno, o aké percentuálne zníženie pôjde.

Pre lepšie vyjadrenie sú hodnoty znázornené aj v Tab.1 ako per-
centuálna úspora, ktorá poukazuje na vplyv nočného vetrania. 

Tab. 1  Percentuálna úspora

TYP VETRANIA ELEKTRICKÁ 
ENERGIA [kWh]

PERCENTUÁLNE 
POROVNANIE

Denné vetranie 25526 100 %
Nočné vetranie 19267 75,48 %

Rozdiel – úspora 6259 24,52 %

Použitím nočného vetrania sa potvrdilo zníženie elektrickej energie 
na chladenie. Úspora predstavuje takmer 1/4 celkovej elektrickej 
energie na chladenie bez prídavnej energie na VZT. Pred závereč-
ným zhodnotením je potrebné uvažovať s prídavnou energiou na 
prevádzku obidvoch ventilátorov VZT v čase 1:00 – 5:00 iba počas 
pracovných dní. Celkovo je v tomto období 108 pracovných dní. 

Tab. 2  Celková prídavná energia na prevádzku VZT počas nočného vetrania

POTRUBIE PRÍKON 
[KW] POČET HODÍN CELKOVÁ PRÍDAVNÁ 

ENERGIA [kWh]
Prívodné 1,7 108 dní * 4 h = 432 h 734,4
Odvodné 1,0 108 dní * 4 h = 432 h 432,0

∑ 1166,4

Pri zohľadnení tohto výsledku dostaneme celkovú úsporu elektric-
kej energie na chladenie.

Tab. 3 Výsledná úspora elektrickej energie

POPIS ELEKTRICKÁ 
ENERGIA [kWh]

PERCENTUÁLNE 
POROVNANIE

Denné vetranie 25526 100 %
Nočné vetranie 19267 75,48 %

Prídavná energia počas NV 1166,4 4,57 %
Celková úspora 5092,6 19,95 %

Celkovo úspora dosiahla hodnotu 19,95 %. Tento výsledok nezo-
hľadňuje osvetlenie. V absolútnom vyjadrení by stúpla spotreba 
elektrickej energie, avšak predpokladáme, že percentuálna úspora 
by sa pohybovala aj naďalej okolo cca 20 %.

4. Záver

Nočné vetranie malo preukázateľný vplyv na vnútornú teplotu 
a samotné chladenie objektu. Výsledné porovnanie jasne preukáza-
lo opodstatnenie nočného vetranie na množstvo elektrickej energie 
potrebnej na chladenie. Celkovo predstavuje takmer 1/5, teda 20 % 
celkovej energie na chladenie, čo pokladáme za pozitívny výsledok. 
V práci sme nezohľadňovali osvetlenie, ktoré by bolo v oboch prí-
padoch rovnaké, pri jeho uvážení očakávame minimálne odchýlky. 
Väčší vplyv by to malo na ekonomickú stránku.  Výsledky ostávajú 
zatiaľ v teoretickej rovine, nakoľko ich ovplyvňuje množstvo fakto-
rov a možné overenie by priniesla iba reálna aplikácia v praxi.

Príspevok bol vypracovaný za podpory projektu KEGA 047TUKE-
4/2020 Projektovanie budov vo svete udržateľných miest 

ZDROJE:
[1]  http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_operativneudaje1&id

entif=11968&rok=2020&obdobie=1981-2010&sub=1 (05.04.2020)
[2] https://designbuilder.co.uk//

Recenzovala: prof. Ing. Zuzana Vranayová, CSc.

Obr. 8  Maximálne a minimálne teploty vzduchu podľa SHMÚ [1]
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Obr. 9  Porovnanie teplôt C

25526

19267

6259

Denné vetranie
Nočné vetranie
Rozdiel

Obr. 10  Porovnanie 
elektrickej energie 

na chladenie





PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 5/2020

www.voc.sk/plynar-vodar-kurenar-klimatizacia38

Výrobca kotlov DEFRO ponú-
ka vo svojom portfóliu via-
cero typov kotlov. Pre každý 
objekt je dôležité, aký druh 
vykurovania má v projekte. Aj 
pri variante podlahové vyku-
rovanie + radiátory je možné 
ovládať okruhy vykurovania 
priamo z peletového kotla 
DEFRO.

Všetky kotly, ktoré sú v ponu-
ke spoločnosti pracujú v po-
dobnom režime na základe 
požiadaviek z regulácie TECH STEROWNIKI. Rozdiel medzi nimi je 
v umiestnení horáka a zásobníka na pelety. Technické vybavenie 
u každého modelu je iné. 

Štandardné kotly dokážu 
ovládať jeden mixovaný 
okruh a štyri čerpadlá – je 
to regulácia APC K SLIM, jej 
súčasťou nie je internetový 
modul pre vzdialenú kon-
trolu. Možnosť „rozbudovať“ 
túto reguláciu je len dopln-
kovým modulom.

Kotly s touto reguláciou 
nemajú odťahový ventilá-
tor, preto je potrebné splniť 
podmienky dostatočného 
komínového ťa hu. Medzi 
tieto kotly patrí kotol EKO 
EKOPELL, GAMMA, DELTA 
 EKOPELL, EKO SLIM.

Pokiaľ je projekt domu zloži-
tejší a inštalácia si vyžaduje 
reguláciu viacerých okruhov, 
sú tu kotly s reguláciou APC 
3. Tieto v štandarde ovláda-
jú dvakrát mixovaný okruh 
a až 6 čerpadiel, internetový 
modul je súčasťou a kotly 
spolupracujú s odťahovým 
ventilátorom.

V tejto kategórii kotlov 
sú kotly SMART EKOPELL, 
 KOMPAKT  EKOPELL, BETA, 
BIO SLIM.

Dôležitým faktorom pre výber vhodného peletového kotla od 
spoločnosti DEFRO je potreba danej inštalácie a požiadavky sa-

motného klienta ku komfortnému ovládaniu svojej kotolne a tep-
la produkovaného pre komfort domácnosti.

Viac informácií vám poskytneme na našich pobočkách, alebo 
kontaktujte nášho obchodného zástupcu.

MIRAD s.r.o. 
PREŠOV   POPRAD
Bardejovská 23  Hraničná 5300
    www.mirad.sk

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

KOTLY NA PELETY
Firma MIRAD ako výhradný dovozca kotlov DEFRO pre Slovenskú republiku 

predstavuje širokú ponuku kotlov DEFRO pre kotolne s automatickým režimom 

bez potreby stálej obsluhy.

ALFA II

BETA

DEFRO BIO SLIM

DELTA EKOPELL DEFRO Eko SLIM

GAMMA EKOPELL KOMFORT EKO EKOPELL

OMPAKT EKOPELL F SMART EKOPELL
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Defro Kompakt Ekopell 50kW

Jeho konštrukcia a celkové prevedenie znižuje obsluhu kotla na minimum. 
Kotol obsahuje AUTOMATICKÉ SAMOZAPÁLENIE peletiek a obsluhuje až 
4 čerpadlá, radiátory, podlahové kúrenie, ohrev TUV a cirkuláciu TUV. Dokáže 
riadiť servopohon aj v ekvitermickom režime. Všetky vodiče a potrebné čidlá 
sú súčasťou dodávky. Spaľovacia komora obsahuje keramické katalizátory, čo 
zaručuje kvalitnejšie spaľovanie a minimalizuje škodlivé emisie spôsobené 
horením. 

podľa normy
EN 303-5:2012

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

Výmenník tepla vyrobený z certifikovanej 
vysoko kvalitnej ocele

Vysoká tepelná účinnosť až do 93% vďaka 
zvýšenému využitiu tepla zo spaľovacích 
plynov

Ovládač APC 3 ADAPTIVE CONTROL obsluhujúci 
6 čerpadiel (ústredné kúrenie, teplá úžit. voda, 
obehové čerpadlo, podlahové čerpadlo) ovládanie 
2 zmiešavacích ventilov, náhľad a zmena nas-
tavení hlavného ovládača ONLINE cez zabudo-
vaný internetový modul s portom RJ-45

Kotol je spôsobilý pre namontovanie 
v uzavretom systéme 

Horák paletový s funkciou automatického 
čistenia v štandardnej výbave

Verzia F- verzia s automatickým čistením 
a odpopolnením (doplatok podľa aktuálneho 
cenníka)

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

Keramické katalyzátory stabilizujúce 
spaľovací proces 

Automatický systém 
zapaľovania paliva

Odvzdušňovací ventilátor eliminujúci 
problém s komínovým ťahom 
a stabilizujuci pracu kotla

Twin Spark system – paletový horák 
štandardne vybavený dvoma špirálami 
– možnosť dostupná pre všetky výkony

ZÁ
R

U
K

A

ROKOV

O C E Ľ

APC 3
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Počas roku 2020 sme dodávali potrubia na mnohé zaujímavé stavby, 
a čo je pre nás ako technikov vždy prínosné, boli sme postavení pred 
mnohé výzvy. Niektoré nám pripravili investori alebo progresívne 
mysliaci projektanti a za niektoré si môžeme sami – tie sú výsledkom 
našej snahy o skutočne maximalizáciu úspory tepla a investovaných 
prostriedkov. V našom prípade pri projektoch s dimenziami nad 
DN100/125 sa jedná o kombináciu fl exibilných plastových predizo-
lovaných potrubí a oceľových 12 m potrubí.

Z realizácií by sme spomenuli dodávku hybridného 
systému pre teplovod v obci Dukovany, komplexnú re-
konštrukciu rozvodov z biomasovej kotolne v Turčian-
skych Tepliciach/Rakovce a výmenu rozvodov v prie-
chodných technických kanáloch v Chebe.

Realizácia rozvodov tepla CZT Dukovany, 

2. etapa

Zaujímavým príkladom hybridného riešenia bol pro-
jekt v Českej republike v obci Dukovany, kde sa budo-
vala tepelná sieť v kombinácií oceľ – plast. Prvé etapy 
projektu v minulých rokoch boli realizované „klasicky“ 
s použitím oceľových 12 m potrubí. Pre túto poslednú 
etapu sa generálny dodávateľ rozhodol pre realizáciu 
v hybridnom prevedení. Predsa dopájanie rodinných 
domov v stiesnených uličkách nie vždy prebiehalo bez 
problémov a predstavovalo to určité obmedzenia pre 
obyvateľov. 

Hlavná rozvodná trasa predizolovaného oceľového potrubia pre 
ústredné vykurovanie je vedená v dimenzii DN 125. Ako pokračo-
vanie hlavnej trasy sa napája single – jednorúrové plastové potru-

bie NRG FibreFlex Pro dimenzie d110. Médionosná rúrka potrubia 
NRG FibreFlex Pro je vyrobená zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa, 
so sieťkou z aramidového vlákna a EVOH oranžovou kyslíkovou 
bariérou. Adhézna vrstva spolu so sieťkou z aramidového vlákna 
zabezpečuje vyššiu odolnosť médionosnej rúrky, ktorá je takto 
schopná krátkodobo zniesť teplotu média až 115 °C pri tlaku 10 
bar (na vyžiadanie sa dodáva aj v 16 barovom prevedení).

Ostatné pripojené odbočky a vetvenie siete bolo zrealizované 
v double verzií fl exibilného plastového potrubia – dve potrubia 
v spoločnej izolácií – dimenzie od 2 x d32 až po 2 x d75. Plastové 
predizolované potrubie umožní fl exibilné zmeny trasy pri obchá-
dzaní prekážok, ktoré sa môžu vyskytnúť pri výkopových prácach, 
napr. obchádzanie stromov, kríženie s existujúcimi sieťami či daž-
ďovou kanalizáciou a rešpektuje rôzne oporné múry a ploty. 

Pri plánovaní realizácie projektu na prelome rokov 
2019 a 2020 bol svet v poriadku a nevedeli sme 
o obmedzeniach. Žiaľ, pri začiatku realizácie v ap-
ríli 2020 naplno vypukla prvá vlna korony s opatre-
niami a uzavretím hraníc. V tej chvíli sme stáli pred 
nepríjemnou výzvou, ako zrealizovať dohodnuté 
zaškolenie montážnej skupiny a neohroziť čakaním 
na technikov harmonogram prác. Tu sa ukázala sila 
riešenia a jednoduchosť realizácie s plastovými fl e-
xibilnými potrubiami, keď sme boli schopní zaškoliť 
partiu šikovných montážnikov obchodno-technic-
kým zástupcom, ktorý chlapom ukázal, že je zdatný 
nielen v technickom poradenstve, ale dokáže sa 
postaviť aj k praktickým otázkam. Spätne musíme 
skonštatovať, že prvý deň-dva sa otvárali diskusie 
skúsených „oceliarov“ o tom, ako by to v oceli už 

HYBRIDNÉ RIEŠENIE V PRAXI – OVERENIE VÝHOD PRI NÁVRHU 
A REALIZÁCIÍ PROJEKTOV S PLASTOVÝM FLEXIBILNÝM POTRUBÍM

Prípadové štúdie, ktoré sme pripravili pre investorov dávajú „papierovo“ jasné výhody pre využitie plastových 

predizolovaných potrubí v maximálnej možnej miere. Vždy je ale zaujímavé aj overenie v praxi, kde sa často ukáže sila 

a krása tohto technického riešenia.
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Na obrázku je vidieť návrh kladačského plánu pre oceľové predizolované potrubie so spojmi 
každých 12 m a kolenami. 
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na rovnakom úseku s minimom spojov (iba v miestach odbočiek)
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mali hotové. Keď ale potom natiahli 150 m potrubia doslova za pár 
minút, tak v tej chvíli všetci na mieste uznali, že tie dlhé, na prvý 
pohľad možno neforemné kotúče majú svoje čaro. Od tretieho 
dňa išla pokládka a montáž od ruky a limitovali ju už iba výkopové 
práce. V rámci nášho servisu sa nám dokonca podarilo dostať na 
miesto aj technika priamo z Rakúska, ktorý svojim know-how ešte 
umocnil efekt z toho, ako vyťažiť pri montáži maximum.

Zaujímavosťou v rámci 
tohto projektu je aj zdroj 
tepla. Kto by pri jadrovej 
elektrárni očakával vyu-
žitie odpadného tepla je 
zatiaľ na omyle. Zdrojom 
tepla pre celú obec Du-
kovany sú aktuálne dva 
kotle VESCO-B na bioma-
su, každý o výkone 1,5 
MW. Celkovo je na cen-
trálny rozvod tepla podľa 
vyjadrenia zástupcu do-
dávateľa kotlov fi rmy TTS 
boilers napojených cez 
200 rodinných domov, 
ale aj miestny zámok, by-

tové domy, materská škola, hasičská zbrojnica a miestne fi rmy či 
supermarket.

Modernizácia rozvodov tepla CZT Horné Rakovce

Rozvodná tepelná sieť je situovaná do územia mesta Turčianske 
Teplice – miestna časť Horné Rakovce. Od zdroja tepla – kotolne, 
umiestneného v samostatnom objekte vedie trasa oceľového 
potrubia v dvoch vetvách dimenzie DN300 a DN100 k zásobova-
ným objektom a jednotlivým odberateľom tepla. Pôvodné po-
trubie bolo vedené v kanálovom uložení. 

Modernizáciou rozvodov tepla zabezpečíme požadované pre-
vádzkové stavy, zamedzíme únikom tepla do okolia a tým doká-
žeme ušetriť nemalé investície. Zaistia sa optimálne požiadavky 
pre prevádzkovateľa a taktiež pre koncového užívateľa.

Prevádzkové podmienky:

Maximálny prenášaný výkon ÚK 4 560 kW
Menovitý teplotný spád okruhu 80/60 °C zima, 60/40 °C 
leto

Investor si zvolil výhodný systém hybridného riešenia, kde mohol 
využiť výhody oboch systémov predizolovaných potrubí. Predi-

zolované oceľové potrubia boli osadené do nových výkopov pre 
dimenzie od DN100 po DN300. Alarm systém a kompenzátory za-
bezpečujú bezproblémový chod a kontrolu oceľového rozvodu. 
Oceľový systém NRG PREMIO antidifúzna bariéra je prvý komplex-
ný systém s EVOH antidifúznou bariérou v 3-vrstvovom prevede-
ní. Ide o kompletný systém, kde sú v prevedení s antidifúznou 
bariérou nielen samotné potrubia, ale aj kompletné príslušenstvo 
– kolená, T-kusy a doizolovania. Iba takto je zabezpečená ochrana 
PUR peny pred difundovaním a tým aj dlhodobo stabilné para-
metre tepelných strát.

Pre odbočky z hlavnej trasy a jednotlivé domové prípojky do 
DN100 sú navrhované plastové predizolované potrubia s kyslíko-
vou bariérou. Pre tento konkrétny projekt boli navrhnuté single 
– jednorúrové potrubia NRG AustroPUR. Médionosná rúrka je 
tvorená zosieťovaným polyetylénom PE-Xa s červenou EVOH kys-
líkovou bariérou zaizolovaná do izolácie PUR a vrch plášťa je tvo-
rený paralelne zvlneným HDPE. Toto riešenie poskytuje najnižšie 
tepelné straty spomedzi fl exibilných systémov a to pri najväčšej 
možnej fl exibilite PUR penou izolovných systémov. Vysoká fl exibi-
lita je zabezpečená práve kombináciou PUR izolácie s vrstvou PE 
peny a paralelne korugovaného plášta.

Cheb – výmena rozvodov v priechodných 

technických kanáloch

Na niektorých miestach sa ukázali technické kanály ako ideálne 
riešenie na vedenie podzemných potrubí a káblov. V prípadoch, 
ak sú potrubia hlboko pod zemou môže mať zmysel zachovanie 
kanálov a realizovať výmenu priamo v nich. Bežné riešenie v tom-
to prípade je výmena za 6 alebo 12 m tyče, ktoré sú na miesto 
montáže dopravené buď ako predizolované alebo sa izolujú pria-
mo na mieste. Takéto riešenie je časovo náročné a pri izolovaní 
na mieste nie je možné dosiahnuť dnes bežných tepelných strát 
predizolovaných potrubí.

V minulosti sme sa podieľali na príprave niekoľkých projektov, 
kde sa využívali existujúce betónové kanály, bez nutnosti otvo-
renia výkopu v celej dĺžke. Minulý rok nás oslovil projektant, ktorý 
má dlhoročné skúsenosti s návrhom a realizáciou výmen rozvo-
dov v existujúcich technických kanáloch. Priznávame, že mnohé 
z jeho presných otázok, ktoré mal odžité pri výmenách s použi-
tím dodatočne izolovaných oceľových alebo PPR tyčí nás na prvé 
počutie zaskočili. Po dôkladných konzultáciách s výrobným závo-
dom a prepočtoch projektanta sme ale spoločne pripravili návrh 
pre realizáciu pilotného projektu v Chebe. 

V rámci realizovaného projektu sa v lete spravila výmena takmer 
400 m potrubia v dimenzii d63 a d110. Dôsledná príprava projek-
tantom sa vyplatila a obe, z kotolne vychádzajúce vetvy, sa poda-
rilo vtiahnuť v rámci jedného dňa bez nutnosti využiť „rezervné“ 
spojky. Takéto riešenie dokáže výrazne zrýchliť výmenu a minima-
lizovať dobu odstávky. Zaujímavý bol hlavne rozsah výkopov, kde 
boli nachystané montážne otvory vo vstupoch do šácht a okrem 
nich len jeden otvor, v dĺžke približne 3 metre. 

Predpokladaný postup prác bol navrhnutý tak, že sa vybúra 
existujúca šachta a tak vznikne montážny otvor MO5. Následne 
po ukončení diela sa šachta opäť uvedie do pôvodného stavu. 
Montážne otvory MO3 a MO4 dokonca neboli ani použité. Po-
trubie pre oba úseky sa natiahlo do technického kanála z otvo-
reného priestranstva na úseku 3 – 4. Projektant pôvodne pred-
pokladal, že bude potrubie d63/DA126 rozdelené na dve časti 

Pohľad na budovu kotolne v Dukovanoch

1,5 MW kotol VESCO-B od TTS boilers
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pri lome L6, následne spojené lisovacou spojkou a doizolované. 
Podľa teoretických prepočtov bol síce predpoklad, že by sa to 
mohlo dať natiahnuť vcelku, ale pre istotu sa počítalo so spoj-
kou. Realita prekonala očakávania a skutočne sa podarilo potru-
bia natiahnuť v jednom kuse. Tak ako je vidieť aj na priloženom 
schematickom výkrese, jedná sa o tri za sebou nasledujúce 90° 
lomy, ktoré sa podarilo prekonať ohybom potrubia bez použitia 
kolena. Celému procesu pomohla aj príprava na mieste, kde sa 
lomové body „zaoblili“ osadením odrezaných kanalizačných rúr 
vďaka čomu sa výrazne znížilo trenie ako aj možné potenciálne 
poškodenie potrubia pri vťahovaní. Pri vetve smerom k divadlu 

s dimenziou d110 / DA182 bola manipulácia o niečo zložitejšia, 
stále ale pomerne bez problémov realizovateľná. Treba brať 
v úvahu naozaj pomerne stiesnený montážny otvor, cez ktorý sa 
potrubie vsúvalo do technického kanála. Ako po realizácii skon-
štatoval projektant Ing. Rudolf Netík: „Nebolo to jednoduché, ale 
šlo to bez nutnosti rozdelenia potrubia na dve časti.“ A k tomu ešte 
dodal: „V technickom kanáli som bol aj osobne a pomáhal potru-
bie nasúvať. S pár ľuďmi sa to dalo zvládnuť.“

Každý spôsob realizácie má svoje výhody a pri zvolenom po-
stupe prác v centre Chebu sa ukázalo to, že je možné zrealizo-

vať výmenu potrubí skutočne veľmi 
efektívne a rýchlo s minimálnymi 
zásahmi a obmedzeniami pre oby-
vateľov. To, že dané riešenie je po-
užitím potrubí NRG FibreFlex Pro 
s maximálnym zaťažením 115 °C 
a 10 bar ešte aj výrazne efektívnej-
šie, ako boli iné zvažované varianty, 
je iba posledným argumentom pre-
to, aby sme sa pri výmenách a rea-
lizácii rozvodov dokázali zamyslieť 
a hľadať pre daný projekt skutočne 
optimálne riešenia.
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Kladačský plán a vyznačnie montážnych otvorov pri vťahovaní potrubí do existujúceho technického kanála v Chebe

Vážení priaznivci konferencie Meranie a rozpočítanie tepla,Vážení priaznivci konferencie Meranie a rozpočítanie tepla,

absencia programu tohto odbornou verejnosťou rešpektovaného a obľúbeného podujatia na webe SSTP Vám naznači-absencia programu tohto odbornou verejnosťou rešpektovaného a obľúbeného podujatia na webe SSTP Vám naznači-
la, že epidemiologická situácia zasiahne aj do konania jubilejného 20. ročníka.la, že epidemiologická situácia zasiahne aj do konania jubilejného 20. ročníka.

Je nám neskutočne ľúto, že sa podujatie neuskutoční v plánovanom termíne 15. – 16. 10. 2020, ale opatrenia prijaté Je nám neskutočne ľúto, že sa podujatie neuskutoční v plánovanom termíne 15. – 16. 10. 2020, ale opatrenia prijaté 
Úradom verejného zdravotníctva vylučujú uskutočnenie konferencie.Úradom verejného zdravotníctva vylučujú uskutočnenie konferencie.

Veríme, že konferencia sa bude môcť uskutočniť v novom termíne, možno na inom mieste, po zlepšení epidemiologic-Veríme, že konferencia sa bude môcť uskutočniť v novom termíne, možno na inom mieste, po zlepšení epidemiologic-
kej situácie a uvoľnení dnes platných opatrení. Zodpovednosť za zdravie všetkých účastníkov nás vedie k takémuto kej situácie a uvoľnení dnes platných opatrení. Zodpovednosť za zdravie všetkých účastníkov nás vedie k takémuto 
postupu. postupu. 

Uskutočnenie podujatia formou webinára, alebo za účasti obmedzenej na 50 účastníkov by nemalo zmysel pre odbor-Uskutočnenie podujatia formou webinára, alebo za účasti obmedzenej na 50 účastníkov by nemalo zmysel pre odbor-
nú verejnosť, prednášateľov, ani fi rmy podnikajúce v tejto oblasti. Silnou stránkou podujatia je práve osobný kontakt nú verejnosť, prednášateľov, ani fi rmy podnikajúce v tejto oblasti. Silnou stránkou podujatia je práve osobný kontakt 
zúčastnených, vzájomný dialóg, konfrontácia názorov. zúčastnených, vzájomný dialóg, konfrontácia názorov. 

Všetkých potenciálnych účastníkov, vrátane partnerov, generálnych partnerov a prednášateľov, budeme včas informo-Všetkých potenciálnych účastníkov, vrátane partnerov, generálnych partnerov a prednášateľov, budeme včas informo-
vať o novom termíne a mieste konania. Stále je otvorený priestor pre fi rmy v odbornom programe ako i tých partnerov, vať o novom termíne a mieste konania. Stále je otvorený priestor pre fi rmy v odbornom programe ako i tých partnerov, 
ktorí vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v posledných týždňoch boli opatrní s prihlásením na podujatie.  ktorí vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v posledných týždňoch boli opatrní s prihlásením na podujatie.  
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* Porovnanie medzi predizolovanými oceľovými tyčami NRG PREMIO a fl exibilným plastovým potrubím 
NRG FibreFlex Pro. Ide o štúdiu zámeny materiálu pri rekonštrukcii rozvodov tepla a uvedené čísla 
sa vzťahujú na zobrazenú schému.



Vysoká efektívnosť – 
nízke náklady
Nové tepelné čerpadlá zem/voda 
Vitocal 200-G a Vitocal 300-G – tichá prevádzka 
a vysoký komfort teplej vody

 Viessmann, s.r.o.

Ivanská cesta 30/A, 821 04  Bratislava

Predstavujú modernú a cenovo výhodnú alternatívu 
pre novostavby a modernizácie s množstvom výhod: 
 _ Kompaktné rozmery a malá inštalačná plocha
 _ Vysoký komfort obsluhy – vykurovanie, chladenie, teplá voda 

a vetranie prostredníctvom integrovanej regulačnej jednotky Vitotronic
 _ Zvýšené využívanie vlastnej elektrickej energie z fotovoltických 

zariadení
 _ S možnosťou pripojenia na internet cez Vitoconnect (príslušenstvo) 

pre obsluhu a servis prostredníctvom bezplatnej aplikácie ViCare

Nechajte si poradiť u svojho odborného partnera fi rmy 
Viessmann alebo na www.viessmann.sk
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