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Nová generácia monoblokových tepelných čerpadiel: Vitocal 250-A

Nadčasový dizajn externých jednotiek nových tepelných čerpadiel dokonale zapadne 
do akéhokoľvek prostredia. Precízne spracovanie až do najmenších detailov a nová 
farba Vitographit vytvárajú moderný a vysokokvalitný vzhľad. S výstupnou teplotou 
až 70 °C sa ideálne hodí na modernizáciu s použitím mimoriadne ekologického 
chladiva R290 (propán).
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Hotel Galeria THERMAL Bešeňová

v spolupráci

so Stavebnou fakultou 
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s FAST VŠB 
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Mediálni partneri:
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JE PRIESTOROVÁ REGULÁCIA TEPLOTY PRI PODLAHOVKE 
SKUTOČNE UŽITOČNÁ?

Ako funguje priestorová regulácia?

Princíp je teoreticky mimoriadne jednoduchý. V každej obytnej 
miestnosti je osadený regulátor, ľudovo označovaný aj termos-
tat. Regulátor ovláda elektrický pohon osadený na rozdeľova-
či, s ktorým je spravidla káblovo prepojený. Ak je v miestnosti 
chladno, pohon je otvorený a do miestnosti prúdi vykurovacia 
voda do rúrkových okruhov podlahovky. V momente, keď už 
je v miestnosti dostatočne teplo, regulátor pohon uzavrie. Ako 
býva zvykom, „pes je i tu zakopaný“ v detailoch. Podlahovka je 
totiž veľmi zotrvačný systém, ktorý dlho nabieha a vypína sa, 
bežné termostaty preto spôsobia vysoké výkyvy teplôt, čo je 
pravý opak tepelnej pohody. Šikovne naprogramovaný regulá-
tor, ako napríklad Nea Smart 2.0 od Rehau, s týmto javom po-
číta, preto výkyvy teplôt elegantne žehlí pomocou špeciálne 

vyvinutého PWM algoritmu, a navyše sa postupne učí a sám 

sa zdokonaľuje. 

Ani vy nechcete rozladené vykurovanie? 

Každý odborník na vykurovanie potvrdí, že základom dobrej 
regulácie podlahovky je vhodná ekvitermická krivka nastavená 
na zdroji (plynovom kotli, tepelnom čerpadle a pod.). Zároveň je 
potrebné presne nastaviť množstvo prúdiacej vykurovacej vody 
do konkrétneho okruh, t.j. miestnosti, aby ho bolo dostatok na 
vykúrenie, avšak nie prebytok. Toto hydraulické vyregulovanie 
stanovuje projekt spolu s maximálnou vykurovacou teplotou. 
Podľa našich skúseností však samotná ekvitermika a základne 

hydraulické vyregulovanie podlahovky nestačia. Dôvodom 
je, že sa často realizácia odchýli od projektu, prípadne projekt 
ne existuje vôbec. Odhadnúť potom správne nastavenie ekvi-
termiky a hydrauliky je potom sizyfovská úloha na niekoľko vy-
kurovacích sezón. Priestorová regulácia toto fi nálne nastavenie 
zvláda vynikajúco, navyše ušetrí ďalšie náklady na prevádzku 
vykurovania. 

NEA SMART 2.0 – tá správna voľba pre podlahovku 

aj stropné chladenie 

Smart home je niečo, čo so sebou prináša komfort i funkčnosť. 
Tento modulárny systém koncipovaný pre plošné vykurovacie 
a chladiace systémy od malých obytných stavieb až po stredne 
veľké komerčné budovy v sebe spája oba tieto prívlastky. 

Okrem toho, že sa vám postará o správne nastavenie vykurova-
cieho systému, vďaka svojej inteligentnej technológii Geofen-

cing zabezpečuje aj energetickú efektívnosť a úsporu až 20 % 
energie. Funkcia Amazon Alexa zasa prináša možnosť nastave-
nia teploty komfortne cez hlasové ovládanie. 

NEA vás dostane aj svojim nadčasovým dizajnom v dvoch fareb-
ných prevedeniach. V nenápadnej bielej alebo elegantnej čier-
nej. 

Ak dnes stavebník buduje rodinný dom, prípadne kúpi nový hotový rodinný dom, je extrémne vysoká šanca, že v ňom 

bude zabudované podlahové vykurovanie. A je to správne, pretože tepelnú pohodu vytvorenú podlahovkou ťažko 

dosiahne iným spôsobom vykurovania, najmä nie radiátormi. O podlahovke zároveň panuje mnoho mýtov, ktoré žiaľ 

súvisia s nesprávnym prevedením, alebo ešte častejšie s nesprávnym nastavením. Nedokúrené miestnosti alebo naopak 

prekúrené priestory, prípadne nekontrolovateľné rozdiely v interiérových teplotách, horúci pocit na nohách alebo 

nepríjemný pocit „kŕčových žíl“, sú všetko neduhy, ktoré možno do významnej miery vyriešiť k spokojnosti priestorovou 

reguláciou. 
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Samotné uvedenie do prevádzky pri jednoduchých inštaláciách 
a následná manipulácia je intuitívna a ľahko si ju osvojíte. Pre tie 
zložitejšie systémy sú vám na celom území SR k dispozícii autori-
zovaní servisní partneri REHAU.

Centrálny prvok regulácie tzv. base alebo základňa disponuje 
hybridnou technológiou pre káblové aj bezkáblové riešenie, 
dokonca aj v rámci tej istej inštalácie. Nastavenie požadovanej 
teploty alebo zmenu prevádzkového režimu môže užívateľ ovlá-
dať priamo regulátorom. Pre ďalšie nastavenia lepšie poslúži 
aplikácia pre smartfón alebo tablet (Apple aj Android) dostupná 
všade, kde je internetové pokrytie. Pridanou hodnotou celého 
systému je teda možnosť ovládania pomocou aplikácie takmer 
odvšadiaľ. 

Hlavné výhody, ktoré prináša priestorová regulácia

Kontrolujte teplotu vo všetkých obytných miestnostiach pomo-
cou nových dizajnových regulátorov Nea SMART 2.0

Získate nad podlahovkou výrazne lepšiu kontrolu 
a presne nastavíte teplotu v každej miestnosti. 

Vyžehlí nedostatky v základnom hydraulickom nas-
tavení podlahového vykurovania. 

Ušetríte ďalších 10 % nákladov na vykurovanie pri 
minimálnej investícii naviac. 
 
 Okrem vysokej pridanej hodnoty pri vykurovaní je 
pre chladenie takmer povinná. Tu už je presné ria-
denie teploty a snímanie vlhkosti po miestnostiach 
nevyhnutné pre komfortnú a bezpečnú prevádzku 

bez orosenia. 

Zabudli ste na priestorovú reguláciu pri výstavbe? 
Bezkáblové riešenie vhodné aj pre dodatočné za-

budovanie a rekonštrukcie.

Radi vás podporíme vo vašich projektoch!

www.podlahovka.sk, www.rehau.sk

REHAU s.r.o., 
Kopčianska 82A, 850 00 Bratislava
tel: +421 2 682 091 21, e-mail: instalacie@rehau.com

ZATĚSNĚNÍ POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ TOPENÍ, PITNÉ VODY, 
CHLAZENÍ, KANALIZACE, PLYNOVODŮ, KOLEKTORŮ
Bez hledání, kopání či bourání, za plného provozu a komfortně

Za plného provozu topného systému, může BCG zatěsňovat bez 
omezení komfortu. Bez hledání, kopání, bourání ve vašem domě, 
dokážete provést opravu s pomocí instalatéra-topenáře a ti šikov-
nější i sami svépomocí.

Nejdůležitějším aspektem je správná volba kapaliny BCG. Musí 
umět velikost úniku a musí ji být dostatek na objem vody v sys-
tému.

Se vším vám poradí, spočítá, zajistí, vymyslí i dostatečně vysvětlí 
na info lince společnosti BCG Technik s.r.o., která zajišťuje distribu-
ci produktů BaCoGa a UNIPAK v celé ČR a SR na tel.: 602252509.

Kapalina vytvoří na netěsném místě zátku, na kterou se dává i do-
životní záruka, zátka vydrží 1200 °C a není dál rozpustná. Problém 
není ani se systémy, kde jsou nemrznoucí směsi, inhibitory, lihové 
či jiné náplně. BCG řeší i plynovody, soláry a rozvody pitné vody.

Již od r. 1979 je systém BCG těsnících kapalin jediným patentovaným originálním produktem, který umí řešit netěsnosti 

na potrubních systémech, s únikem média nad 1000/24 hod.



PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 6/2021

www.voc.sk/plynar-vodar-kurenar-klimatizacia8

Teraz s novou elektronickou platformou 

pre bezproblémové služby 

Spoločným znakom všetkých zariadení novej generácie tepel-
ných čerpadiel je, že vychádzajú z inovatívnej elektronickej 
platformy, ktorá sa okrem iného používa aj v plynových konden-
začných kotloch rodiny Vitodens. Nová elektronická platforma 
je navrhnutá pre bezproblémové prepojenie s energetickými 
systémami, akými sú systém skladovania elektrickej energie 
 Vitocharge VX3, vetracie systémy Vitoair a digitálne služby. Vďa-
ka aplikácii ViCare si zákazník užíva rýchly a ľahký prístup k svoj-
mu vykurovaciemu systému kedykoľvek. 

Vitocal 250-A, 250-AH a 252-A: 

monoblokové tepelné čerpadlá pre modernizáciu

Tepelné čerpadlá vzduch/voda v existujúcich budovách? Mo-
dernizácia vykurovacích systémov nie je s novým Vitocal 25X-
A žiadny problém. Tepelné čerpadlá ľahko dosahujú výstupné 
teploty 70 °C dokonca aj pri vonkajších teplotách -10 °C. To zna-

mená, že existujúce radiátory je možné naďalej používať jedno-
ducho a efektívne. Prestavba na podlahové vykurovanie nie je 
potrebná.

Nástenné a kompaktné riešenia

Vitocal 250-A je navrhnutý ako obzvlášť priestorovo úsporné 
nástenné tepelné čerpadlo, zatiaľ čo Vitocal 252-A je stacionár-
na kompaktná jednotka s integrovaným zásobníkom teplej 
vody s objemom 190 litrov. Hybridná verzia Vitocal 250-AH je 
navrhnutá ako doplnok existujúceho vykurovacieho systému. 
Tepelné čerpadlo pokrýva základné zaťaženie a existujúci kotol 
sa zapne iba v prípade, že sú vonkajšie teploty obzvlášť nízke. 
Všetky varianty sú k dispozícii s výkonom 10 a 13 kilowattov 
(pri A7/ W35). Ich nová platforma so 7-palcovým farebným do-
tykovým displejom umožňuje jednoduché a pohodlné ovláda-
nie priamo na jednotke alebo ľahko prostredníctvom aplikácie 
ViCare.

NOVÁ GENERÁCIA TEPELNÝCH ČERPADIEL VIESSMANN
Kompaktná a účinná s chladivom, ktoré berie ohľad na klímu

Nová generácia tepelných čerpadiel Vitocal vzduch/voda s chladivom obzvlášť šetrným k životnému prostrediu je prvou 

voľbou pre každého, kto modernizuje svoj vykurovací systém alebo kupuje nový. Poháňané ekologickou elektrickou 

energiou vyrábajú teplo na vykurovanie, chladenie a výrobu TÚV bez produkcie CO2. Sú vysoko účinné: s COP (výkonové 

číslo) viac ako 5,4 (pre A7/W35) generujú viac ako päťnásobok využiteľnej energie z jednej kilowatthodiny elektrickej 

energie a tepla z vonkajšieho vzduchu.

Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla vzduch/voda Vitocal 250-A
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Ochrana klímy ekologickým chladivom

Ekologické chladivo R290 (propán) s obzvlášť nízkou hodnotou 
GWP 3 (potenciál globálneho otepľovania) sa považuje za ob-
zvlášť šetrné chladivo k životnému prostrediu. Na porovnanie, 
široko používané chladivo R410A má hodnotu GWP cca 2 000. 
Externé jednotky nových monoblokových tepelných čerpadiel 
obsahujú kompletný chladiaci okruh. Dodávajú sa kompletne 
naplnené a hermeticky uzavreté.

Výhody pre obchodných partnerov

Inštalácia a projektovanie sú rovnako jednoduché ako 
u nástenného plynového kotla
Výrazne rýchlejšia inštalácia internej jednotky
O zhruba 50 percent menej komponentov na inštaláciu 
v porovnaní s konvenčnými jednotkami
Inovatívny hydraulický systém Hydro Auto Control
Nízke hodnoty emisií hluku umožňujú ľubovoľné umiest-
nenie
Servisné spojenie bez pripojenia WiFi

Vysoké výstupné teploty 70 °C (pri vonkajších teplotách 
až -10 °C)
Jednotná prevádzková a servisná aplikácia pre všetky 
zdroje tepla (od plynového kondenzačného kotla po te-
pelné čerpadlo)
Udržateľné a šetrné k životnému prostrediu vďaka pou-
žitiu ekologických chladív
Možno ho rozdeliť na jednoduchú prepravu v stiesne-
ných priestoroch (Vitocal 252-A)

Technické údaje

Výkon: 10 a 13,0 kW (pri A7/W35)
Hodnota COP (výkonové číslo): >5,4 (pri A7/W35)
Maximálna teplota vykurovacej vody: 70 °C (až -10 °C)
Emisie hluku: 34 dB (A) (hladina akustického tlaku externej jed-
notky vo vzdialenosti 4 m pri voľne stojacej inštalácii v režime 
s redukciou hluku)

Vonkajšia jednotka:
Rozmery (šírka x výška x dĺžka (hĺbka)): 1145 x 1386 x 600 mm
Hmotnosť: 210 kg

Vitocal 250-A:
Rozmery (šírka x výška x dĺžka (hĺbka)): 450 x 920 x 360 mm
Hmotnosť: 45 kg

Vitocal 252-A:
Rozmery (šírka x výška x dĺžka (hĺbka)): 600 x 1900 x 600 mm
Hmotnosť: 180 kg
Objem zásobníka: 190 l

Uvedenie na trh 

Nová generácia tepelných čerpadiel bude k dispozícii od 1. 1. 
2022. 

Tepelné čerpadlá vzduch/voda v monoblokovom vyhotovení
Zdroj: Viessmann

Nové monoblokové tepelné čerpadlo Vitocal 252-A  Zdroj: Viessmann
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Rýchlosť poklesu priemerného GWP

Pokles priemerného GWP v spotrebe chladív nahrádzajúcich 
únik je logicky pomalší ako v spotrebe chladív do nových náplní, 
ktorý je ovplyvňovaný výrobcami nových zariadení intenzívne 
prechádzajúcich na prírodné chladivá, propán, CO2, amoniak 
a syntetické chladivá s nízkym GWP. V spotrebe chladív sa dosi-
ahli vyššie hodnoty v roku 2017. V roku 2020 sa dosiahol približ-
ne 57-percentný pokles priemerného GWP v porovnaní s rokom 
2015 (červená čiara). V kilogramov to bol len 40 % pokles.

Pokles priemerného GWP za zničené chladivo po roku 2015 mier-
ne kolíše. Výrazne závisí od množstiev ODP chladív R12 a R22, 
ktoré výrazne klesli a tiež od násobného nárastu cien spaľovania 
nepoužiteľných chladív.

Základom pre zníženie únikov chladiva pri väčších opravách, ale-
bo pri vyraďovaní zariadení z prevádzky je odber a uskladnenie 
chladiva s následnou buď recykláciou alebo odovzdaním na 
regeneráciu prípadne zničenie.

Úniky chladív pri normálnej prevádzke sú cca 1,5 % a tak ostat-
né úniky je možné vztiahnuť na poruchy, havarijné stavy a pri 
vyraďovaní zariadení z prevádzky. Je dôležité väčším únikom 

SPOTREBA CHLADÍV S VYŠŠÍM SKLENÍKOVÝM EFEKTOM 
RÝCHLO KLESÁ
Slovensko plní tzv. phase-down nastavený v nariadení č. 517/2014/EÚ

doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., SZ CHKT Šamorín

V roku 2020 sme na Slovensku zaznamenali v nákupe chladiva približne 57-percentný pokles priemerného potenciálu 

skleníkového efektu, teda výrazne vyšší, ako bol plánovaný. Je to pravdepodobne preto, lebo v počiatočnom roku tzv. 

phase-downu podľa nariadenia č. 517/2014/EÚ, teda v roku 2015, bol výrazne vyšší nákup chladiva a tvorili sa zásoby 

vzhľadom na nábeh systému prideľovania kvót na nákup HFC chladív. 

Elektronický systém evidencie, zberu a spracovania údajov SZ CHKT s programom Leaklog bol organizáciou OECC so 

sídlom v Japonsku publikovaný v knihe príkladov správnej prevádzkovej praxe vydanej na konferencii ku klimatickým 

zmenám COP26 v Glasgowe.

Obr. 1   Pokles priemerného GWP predaného chladiva v SR v roku 2020 
o 57 %, percentuálne porovnaný voči roku 2015 bol výrazne vyšší ako 40 % 

pokles vyjadrený v kilogramoch. Tak sa plní cieľ chladiť podľa potreby pri 
súčasnom znižovaní priemerného GWP používaných chladív

Obr. 2   Úniky chladív sa dajú znížiť najmä zhodnocovaním chladiva

Obr. 3   Najviac sa – v porovnaní s východiskovým rokom 2015 – zhodnotilo 
v percentuálnom vyjadrení chladív R22, R404A, R502 a prekvapujúco aj 
R410A v roku 2010. Na druhej strane je po roku 2018 preukázaný trend 

zhodnocovania chladiva R404A a jeho využitia pri retrofi toch a recyklácii 
na dopĺňanie za úniky u toho istého prevádzkovateľa. Naopak zhodno-
covanie chladiva R134a kleslo vzhľadom na prechod výrobcov aut na 

chladivo R1234yf. Vyrovnanú úroveň si udržuje zhodnocovanie izolačného 
plynu SF6.
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predchádzať pravidelnými kontrolami tesnosti podľa 
nariadení EÚ, ako aj tým, aby chladivo bolo vždy pred 
opravou či vyradením z prevádzky zo zariadenia 
odobrané a uskladnené, čiže zhodnotené.

Rozhodujúcim predpokladom na zhodnocovanie 
chladív je ekologická zodpovednosť prevádzkova-
teľov a servisu. Ich spoločná zodpovednosť je rozho-
dujúca pre správne nakladanie s chladivom. 

Ďalšími predpokladmi sú:
1. Právna zodpovednosť
2. Ekonomika zhodnocovania
3.  Dostupnosť technológií na recykláciu 

a regeneráciu
4.  Dostupnosť rýchlych a lacných testov na 

zisťovanie kvality chladiva
5.  Systém evidencie, administrácie pohybu zhodnoco-

vaného chladiva a fl iaš
6.  Ekonomika spaľovania nevyužiteľných chladív. 
7. Spaľovanie nepoužiteľných chladív drahé.

Porovnanie poklesu priemerného GWP uniknutého 

chladiva z existujúcich náplní a chladív v nových 

náplniach

Pokles priemerného GWP uniknutého chladiva z existujúcich 
náplní je logicky pomalší ako pokles priemerného GWP chla-
dív v nových náplniach. Chladivá do nových zariadení vyberajú 
výrobcovia, ktorí sa väčšinou zameriavajú na alternatívne chladi-
vá s nižším GWP.

Pokles priemerného GWP chladív v nových náplniach

Schéma funkcií programu Leaklog

Systém bol vybraný do Resource book OECC vydanej k COP 26 
v Glasgowe.

Medzi významnými činmi, ktoré boli vyzdvihnuté v publikácii na 
konferencii COP 26 v Glasgowe bol aj náš systém zberu a spraco-
vania údajov o pohybe chladív umožňujúci sprístupnenie elek-
tronického záznamníka Leaklog nielen servisnej organizácii, ale 
aj prevádzkovateľovi.

LITERATÚRA:
[1]  Tomlein P.: Electronic Logbook. IIR congress Montreal 2019.
[2]   Tomlein P.: Tepelné čerpadlá a chladivá znižujú CO2 ekviva-

lent. Konferencia: Ochrana ovzdušia. Kongres Studio, 2021
[3]  www.szchkt.org, www.leaklog.org 
[4]   www.kgh-kongres.rs www.greencooling initiative.org/publi-

cations2017 
[5]   Resource book UNFCCC vydanej OECC k COP 26 Glasgow, 

https://www.oecc.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/11/
Final-Draft-Resource-Book-for-LCM-of-fl urocarbons_COP26.
pdf

SZ CHKT – Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čer-
padlá reprezentuje 800 členov, 1500 certifi kovaných fi riem takmer 
5000 odborníkov s osvedčením, s celkovým obratom 1 566 089 80 €, 
s 12 000 zamestnancami. Zabezpečuje akreditované školenie pre 
inštalatérov tepelných čerpadiel

SV IIR – Slovenský výbor pre spoluprácu s medzivládnou organizá-
ciou – Inštitútom chladenia, so sídlom v Paríži.

Obr. 4   Pokles priemerného GWP uniknutého chladiva 
voči roku 2015 je v roku 2020 viac ako 35 %

Obr. 5   Pokles priemerného GWP chladív v nových náplniach 
voči roku 2015 je v roku 2020 viac ako 70 %

Obr. 6   Program Leaklog inštalovaný na PC, web serveri 
s komunikáciou cez mobily, tablety, štítky s QR kódom s odkazom na záznamník 

s aktuálnymi informáciami

Ilustračný obr.
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Otázka: Ako sa spájajú plastové predizolované potrubia?

Plastové predizolované potrubia vynikajú nielen v tom, že nie je 
potrebné vykonávať toľko spájaní oproti oceľovým potrubiam, 
ale aj rýchlosťou inštalácie spoja lisovaním. Lisovanie pri štan-
dardných PE-Xa potrubiach prebieha tak, že na samotnú rúrku 
pre médium sa nasunie násuvná objímka, následne rúrka expan-
duje – roztiahne sa, vloží sa do nej spojka (alebo iná tvarovka, 
napr. prechod na vonkajší závit, koleno, T-kus a pod.) a pomocou 
lisovacieho zariadenia sa presunie násuvná objímka nad tvarov-
ku, čím sa vytvorí tesný spoj medzi potrubím a tvarovkou na jed-
nom konci potrubia, následne sa to zopakuje na druhom.

U systémov predizolovaných plastových potrubí NRG FibreFlex 
a NRG FibreFLex Pro, s inovatívnou termoplasticky zosilnenou 
rúrkou pre médium sa využíva lisovanie novej generácie. Pri 
tomto spôsobe lisovania nie je nutné expadnovať potrubia, pre-
to je spájanie ešte o 25 % rýchlejšie. Tesnosť lisovaného spoja je 
zabezpečená vzájomným spojením tvarovky, rúrky pre médium, 
polymérovej vsuvky a násuvnej obímky jedným úkonom. Týmto 
odpadá aj nutnosť meniť nástavec na náradí z expanderu na li-
sovacie čeľuste.

Na obr. 1 môžeme vidieť časti z ktorých sa skladá koncové napo-
jenie – navarovací prechod, pozostáva z tvarovky, polymérovej 
vsuvky a násuvnej objímky. Tento spoj je tesný a je inštalovaný 
za studena, jedným úkonom.

Otázka: Aký je rozdiel medzi zverným a lisovaným 

prechodom (spojom)?

Pri zverných prechodoch (spojoch) nie je nutné použiť špeciál-
ne náradie a potrubie nie je radiálne expandované tak ako pri 
bežných PE-Xa potrubiach. Výhoda zverného prechodu (spoju), 
hlavne pre A-B prepojenie je jednoduchá montáž bez nutnosti 
použitia špeciálneho náradia na lisovanie. Zverné tvarovky od-

porúčame používať výhradne na koncoch potrubí ako pripo-
jovací prvok na vnútorný rozvod (zverné prechody na vonkajší 
závit). 

Otázka: Aké sú možnosti realizácie potrubia 

v existujúcich kanáloch?

V miestach, kde nie je možné vybudovať tepelné rozvody v zemi 
je možné umiestniť predizolované potrubia do existujúcich be-
tónových kanálov. Existujúce betónové kanále sa delia na prie-
chodné a nepriechodné.

Pri vťahovaní do existujúceho nepriechodného kanála dbáme 
v prvom rade na vyčistenie dna od ostrých predmetov, hlavne 
od konzol a závesov potrubia, aby sme zamedzili poškodeniu 
nových predizolovaných potrubí.
 
V projekte Bratislava-Nové Mesto bola veľmi zaujímavá realizá-
cia, vťahovali sa predizolované plastové potrubia do exitujúcich 
kanálov. Bolo otvorených len pár častí týchto kanálov na trase. 
Vo vnútrobloku sa nakoniec otvorilo len 40 m trasy pre montáž-
ne práce. Tento projekt sme zobrali ako výzvu a snažili sa pri spieť 
k čo najmenšiemu narušeniu okolia obyvateľov bytového areá-
lu. 

K vťahovaniu odporúčame použiť „punčochu“ – ochranná sieť 
pripevnená k začiatku predizolovaného potrubia, ktorá potrubie 

Spoločnosť NRG fl ex s.r.o. predstavuje ďalšiu časť rubriky, kde sa s vami pravidelne delí o skúsenosti s častými problémami 

pri realizáciách, odpoveďami na vaše otázky a vysvetľovaním pojmov, s ktorými sa v technickej praxi stretáva. V rámci 

otázok by sme sa chceli zamerať na konkrétne otázky k spôsobu montáže a ich špecifík. Vaše otázky a postrehy nám 

môžete posielať na dotazy@nrgfl ex.cz čím nám pomôžete v tvorbe ďalších bodov rubriky, ktorá bude zverejnená 

v budúcich číslach. Ďakujeme.

Rubrika pre projektantov a energetikov

Obr. 1  Napojenie navarovacieho prechodu pomocou lisovania novej gene-
récie bez expandovania v potrubiach NRG FibreFlex Pro

Obr. 2  Zverné prechody na vonkajší závit
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jednoducho zabezpečí a ochráni počas vťahovania. Takto sa roz-
nesie ťažná sila a nie je potrubie namáhané tak, ako keď sa „ťahá“ 
za rúrku pre médium. Je to spôsob podobný aký sa používa aj 
na mikrotunelovanie a vťahovanie aj pri kábloch. Túto ochrannú 
pomôcku máme k dispozícii a je možné si ju zapožičať. Toto je 
súčasťou servisu, ktorý poskytujeme pri realizácii stavieb. Zabez-
pečujeme zaškolenie priamo v mieste montáže, kde dokážeme 
navrhnúť technické riešenie tak, aby boli potrubia namontované 
v súlade s predpismi a prinášali dlhodobý úžitok.

Otázka: Aké sú požiadavky na prichytenie plastových 

potrubí pri montáži na stenu? 

Odporúčané je zabezpečiť podopretie po celej dĺžke potrubí, 
ktoré sú umiestené na stene alebo pod stropom. Ak to nie je 
možné, tak by potrubia mali byť upevnené vhodnými objímkami 
s gumovou vložkou. 

Je nutné dbať na to, že fi xačné objímky musia byť dimenzované 
na váhu potrubia aj s obsahom vykurovacieho média. Vzdiale-
nosť fi xačných objímok musí byť podľa dimenzie vo vzdialenosti 
1 – 3 m.

Medzi úspešne realizované projekty v roku 2020 patrí realizo-
vaný rozvod, kde bolo inštalovaných 2 685 m nových potrubí 
v dimenzii d25 až d110 v priechodných energokanáloch v areáli 
nemocnice. 

Pre vykurovanie boli použité potrubia NRG HeatFlex s rúrkou 
pre médium PE-Xa a pre teplú vodu inovatívne termoplasticky 
zosilnené rúrky pre médium NRG FibreFlex do max. 95 °C/10 bar 
s tenšou rúrkou pre médium. Toto riešenie výrazne zlepšilo 
manipuláciu v energokanáloch, hlavne pri väčších dimenziách, 
ktoré by v prevedení PE-Xa SDR7,4 (max 95 °C/10 bar) boli asi 
nerealizovateľné, prípadne by bolo nutné využiť násobne viac 
predizolovaných kolien.

Potrubia nahradili dožívajúce oceľové a pozinkované rúry, ktoré 
boli v nevyhovujúcom stave.

Otázka: Je možnosť inštalácie aj na potrubných mostoch? 

Je plášť UV stabilný?

Áno, je možné použiť predizolované potrubia, ktoré majú v pláš-
ti UV stabilizujúce prímesy.

Dávame do pozornosti oceľové potrubia systému NRG RADPOL 
UV PROTECT, ktoré sú vhodné pre vonkajšie inštalácie aj na po-
trubné mosty. Tento predizolovaný potrubný systém je odolný 
voči pôsobeniu UV žiarenia, atmosférickým podmienkam a che-
mickým latkám. 

Vonkajší plášť potrubia NRG RADPOL UV PROTECT je mož-
né vyrobiť v akejkoľvek farbe z palety farieb RAL vo všetkých 
komponentoch rozvodných sietí. Potrubia UV PROTECT COLOR 
majú plášť zo špeciálne upraveného HDPE, ktorý je odolný voči 
UV žiareniu a tiež proti mechanickému poškodeniu, pôsobeniu 
chemických látok a zmenám okolitých teplôt. Zabezpečujú plnú 
tesnosť po dobu najmenej 30 rokov prevádzky.

NRG RADPOL UV PROTECT je alternatívou k bežne používaným 
SPIRO potrubiam. Výhodou je vyššia tesnosť voči vode a väčšia 
mechanická odolnosť. Taktiež sú doizolovania lepšie prispôso-
bené na tesné a vodotesné spoje.

RADPOL vyrába kompletný systém predizolovaných potrubí 
v plnom rozsahu priemerov do DN 630 mm. Prvky potrubného 
systému UV PROTE COLOR v rozsahu priemerov plášťa do DN/ 
DA 400 mm je možné objednať tiež s inovatívnou difúznou ba-
riérou RADPOL vyrobenou na báze EVOH.

S akýmikoľvek otázkami nás neváhajte kontaktovať. Konkrétne 
situácie posúdime a navrhneme vám optimálne riešenie.
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priemer�otvoru�D12mm,�������������������
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SANHYGA 2021

Medzinárodnú konferenciu zdravotnej techniky pripravila Slo-
venská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) v spoluprá-
ci s Katedrou TZB SvF STU v Bratislave a Slovenskou komorou 
stavebných inžinierov (SKSI). Na SANHYGE 2021 odznelo pre-
zenčne 24 odborných prednášok z oblasti hygieny a kvality 
pitnej vody, zásobovania budov vodou, kanalizačných systé-
mov, využitia zrážkovej a sivej vody a tiež prednášky z oblasti 
technologických zariadení v zdravotnej technike. Konferencie 
sa zúčastnili prednášatelia zo slovenských a českých univerzít, 
z Rakúska a tiež reprezentanti renomovaných fi riem zaoberajú-
cich sa realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a zariadení, 
ako napr. f. Grundfos, Wilo, Hutterer a Lechner, ACO, Pipelife, 
Schell a Uponor. 

Účastníci konferencie ocenili vysokú úroveň odborných pred-
nášok a tiež príjemné prostredie a komfort kúpeľného hotela 
Esplanade, kde sa tento jubilejný 25. ročník konferencie konal. 
Každoročne sa na spoločenskom večeri odovzdáva cena SSTP 
prof. Hrdinu za prínos v oblasti zdravotnej techniky. Oceneným 
odborníkom za rok 2020 bol Ing. Karol Macháč, projektant pre 
oblasť zdravotnej techniky, vykurovania aj vzduchotechniky, 

jeden z prvých absolventov odboru TZB na Stavebnej fakulte 
SVŠT v Bratislave, kde ukončil štúdium v roku 1984. Je autorom 
projektov nielen doma, ale aj v zahraničí, kde určitý čas pôsobil. 
Medzi známe projekty patria napr. objekt Panorama City 1, Bu-
siness Centrum Einsteinova a iné. Ing. Karol Macháč dlhoročne 
spolupracuje s katedrou TZB SvF STU ako oponent záverečných 
diplomových prác , poskytuje preddiplomovú prax študentom 
prvého ročníka TZB vo svojej projekčnej fi rme. 

Zároveň to bola príležitosť zablahoželať pani docentke Jane Pe-
ráčkovej, PhD., k jej jubileu a tiež excelentnému nadviazaniu na 
organizáciu Sanhygy po jej zakladateľovi, pánovi profesorovi 
Valáškovi.

Obom srdečne blahoželáme!

Za prípravný výbor
prof. Ing. Zuzana Vranayová, CSc. a doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. 
/ Odborný garant konferencie

V dňoch 18. – 19. 10. 2021 sa na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch v hoteli Esplanade konal jubilejný 25. ročník medzinárodnej 

vedecko-technickej konferencie SANHYGA 2021 Vodovody – Kanalizácia – Plynovody. Konferencia sa mala konať v roku 

2020, avšak v dôsledku pandémie sa nemohla realizovať prezenčne a presunula sa až na jeseň roku 2021.



www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn 15

PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 6/2021

ZDIGITALIZUJTE SI VÁŠ SERVIS

Čo je Foxii a pre koho je určené

Foxii je online softvér na plánovanie servisov a ich realizáciu. Je 
vhodný pre všetky fi rmy, ktoré majú výjazdové montáže, inštalá-
cie a servisy. K svojim dátam máte prístup 24/7 cez mobil, tablet, 
alebo počítač. 

Plánovanie

Technikom môžete naplánovať servis na mape alebo cez kalen-
dáre. Máte tak neustály prehľad o ich vyťaženosti. Foxii si poradí 
aj s pokračujúcimi servismi, kedy sa technik musí na servis vrátiť 
o niekoľko dní, napríklad kvôli chýbajúcemu náhradnému dielu. 
Zobrazením výjazdov na mape viete plánovať ideálnu cestu. 

Realizácia servisu

Technik vidí svoje servisy na mobile alebo v tablete. Navigácia 
navedie technika na miesto servisu. Pre každý typ servisu, ktorý 
robíte, môžete dať technikovi presný zoznam úloh, ktoré musí 
odškrtať. Počas servisu môže technik mobilom fotiť. Fotografi e sa 
tak stávajú súčasťou servisného protokolu, ktorý na záver zákaz-
ník podpíše priamo na tablete alebo mobile. Zbavíte sa tak papie-
rovej evidencie a servisné protokoly môžete rýchlo vyhľadávať. 
Do servisného listu môže dávať technik aj použité náhradné diely 
a spotrebný materiál. 

Pravidelné servisy a SMS

Foxii upozorňuje na pravidelné servisy zariadení. Servisný interval 
môžete nastaviť iný pre každé zariadenie. Zákazník je upozornený 
na pravidelný servis emailom alebo cez SMS. Rovnako je možné 

nastaviť aj upozorňovanie zákazníka, že dnes alebo zajtra príde 
servisný technik. 

Cenníky a sklady

V rámci Foxii môžete používať cenníky náhradných dielov. Servis-
ný technik tak pridáva do servisu použité náhradné diely, spot-
rebný materiál a jazdné z vybraného cenníka. Každý technik môže 
mať svoj vlastný sklad náhradných dielov, z ktorého vie odpisovať 
diely iba cez systém. Získate tak kontrolu nad skladovými zásoba-
mi, ktoré má technik. 

Servisná história a reporty

Kedykoľvek sa dostanete k servisnej histórii každého zariadenia. 
Technik si pri servise môže pozrieť, čo sa na zariadení servisovalo 
v minulosti. Z Foxii je možné robiť exporty dát a štatistiky. Výplaty 
technikom teda môžete robiť z Excelového exportu o vykonaných 
činnostiach. 

Prepojenie na ekonomické systémy a programovanie na mieru

Foxii vám môžeme prepojiť s vašim skladovým alebo ekonomic-
kým systémom, ako Omega, Pohoda, MRP alebo Money. Ak máte 
špeciálne nároky na funkcionalitu, Foxii je vždy možné doprogra-
movať podľa svojich požiadaviek, a vytvoriť vám tak systém pres-
ne na mieru. 

Viac informácií nájdete na www.sprava-servisov.sk. Ukážku 
softvéru a demo si môžete vyžiadať na 0948 118 919 alebo na 
info@webgaleria.sk. 

So servisným softvérom Foxii už nemusíte organizovať vaše servisné výjazdy v Exceli alebo na papieroch. Digitalizáciou 

montážnych a servisných zásahov sa zbavíte papierovej evidencie a získate prehľad o servisnej histórii vašich zariadení. 
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ENBRA SLOVAKIA PRICHÁDZA S NOVÝM PRÉMIOVÝM RADOM 
TEPELNÝCH ČERPADIEL

ENBRA SLOVAKIA zaradila do svojho portfólia nový produktový 
rad. Ponúka absolútnu špičku medzi split tepelnými čerpadla-
mi – jednotky Mitsubishi Zubadan a ORCA. „Našim zákazníkom 
chceme ponúknuť najlepšie riešenie na trhu. Tým sú jednoznačne 
jednotky ENBRA Zubadan, ktoré sú v porovnaní so širokou konku-
renciou najúčinnejšie,“ uviedla obchodná riaditeľka spoločnosti 
ENBRA SLOVAKIA, Katarína Rusková. 

Tichá prevádzka a najvyššia energetická trieda

Vonkajšie jednotky umožňujú extrémne tichú prevádzku vďaka 
novému ventilátoru a obvodu kompresora. Tichý chod pritom 
neznamená nižší vykurovací výkon. Vonkajšie jednotky Mitsu-
bishi Electric sú totiž v porovnaní s konkurenciou najvýkonnejšie 
a sú schopné pracovať aj v extrémnych klimatických podmien-
kach. Nový rad tepelných čerpadiel tak spĺňa parametre najvyš-
šej energetickej triedy. Pri vykurovaní má účinnosť triedy A +++, 
pri ohreve úžitkovej vody A +. 

Dva varianty vonkajších jednotiek

Súčasťou nového produktového radu sú dva varianty vonkajších 
jednotiek. Už spomínaný ENBRA Zubadan je určený pre vysoké 
výstupné vykurovacie teploty a dosahuje stopercentný tepelný 
výkon až do -15 °C. Vstrekovanie chladiva umožňuje prevádzku 
tepelného čerpadla pri teplotách až do -28 °C, čo ho predurčuje 
do chladnejších klimatických regiónov. Táto možnosť je optimál-
na napríklad pre staršie a nedokonale izolované budovy, budovy 
s veľkou vykurovanou plochou, prípadne radiátory a ohrev úžit-
kovej vody. Variant ENBRA Power Inverter je vhodnejší pre nízke 

výstupné teploty. Najviac ho ocenia používatelia nových a dobre 
izolovaných budov alebo tí, ktorí majú podlahové vykurovanie 
v miernejších klimatických regiónoch.

Veľkou prednosťou vonkajších jednotiek je aj úspora miesta. 
Zaberajú podstatne menej miesta ako konkurencia, napríklad 
potrebný priestor pred samotným vonkajším zariadením je len 
1 000 milimetrov. V porovnaní s iným radom má základňa nový 
dizajn. Vďaka nemu je jednotka výrazne spoľahlivejšia, lepšie sa 
totiž odvodňuje. Zároveň má optimalizované riadenie odmrazo-
vania a optimalizovaný výmenník tepla, ktorý zabraňuje tvorbe 
ľadu na vonkajšej jednotke.

Ovládanie cez internet

Nový rad tepelných čerpadiel ENBRA Split je možné ovládať aj 
prostredníctvom internetu odkiaľkoľvek, či už z kancelárie, au-
tomobilu alebo z dovolenky v zahraničí. Slúži na to jednoduché 
webové rozhranie dostupné cez každý internetový prehliadač. 
Používateľ tak môže čerpadlo ovládať prostredníctvom smartfó-
nu či počítača. 

Jednoduché nastavenie cez dotykový displej

Tepelné čerpadlá majú zabudovanú dotykovú obrazovku s pod-
state identickým používateľským rozhraním ako web. Ovládanie 
je preto veľmi komfortné. Používateľ má pri ovládaní celý rad 
možností, od nastavenia požadovanej teploty na základe von-
kajšej či izbovej, nastavenie denného a nočného vykurovacieho 
intervalu pre jeden, dva alebo tri vykurovacie cykly, voľby pred-
defi novaných vykurovacích programov alebo tiež premenovanie 
vykurovacieho okruhu. Je určite jednoduchšie pamätať si „príze-
mie“ než „vykurovací okruh 2“. A v neposlednom rade je určite 
výhodou aj ovládanie dotykového panelu v slovenskom jazyku. 

Viac informácií na 
www.enbra.sk

Split variant, ktorý teraz ponúka vo svojom sortimente spoločnosť ENBRA SLOVAKIA je absolútna špička medzi tepelnými 

čerpadlami. Vonkajšie jednotky ENBRA Zubadan a ENBRA Power Inverter, ktoré vyrába fi rma Mitsubishi sú doplnené 

o vynikajúce vnútorné jednotky od ORCA. Táto kombinácia jednotiek sa úspešne presadzuje i na veľmi náročnom 

nemeckom a rakúskom trhu. Prémiový rad tepelných čerpadiel vyniká nielen najvyšším výkonom na trhu, ale aj extrémne 

tichým chodom. V porovnaní s konkurenciou zaberá minimálny potrebný priestor pre umiestnenie vonkajšej jednotky 

a stopercentný vykurovací výkon dosahuje aj pri veľmi nízkych vonkajších teplotách.
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ALTERNATÍVY STENOVÝCH SÁLAVÝCH SYSTÉMOV PRE BUDOVY

1. Úvod

Fenomény dnešnej doby, ktoré predstavujú globálne otepľova-
nie, nárast populácie, ekonomický a technický rozvoj zvyšujú 
spotrebu energie potrebnej na chladenie budov. Preto je možné 
očakávať rastúci trend z hľadiska návrhu a inštalácie chladiacich 
systémov. Vytvorí sa tak obrovský tlak na energetickú infraštruk-
túru a výrazne sa zvýšia dopady na životné prostredie. Je teda 
nevyhnutné optimalizovať návrh chladiacich systémov. Inštalá-
cia sálavých systémov na báze vody môže pomôcť tieto nega-
tívne účinky zmierniť. Sálavé systémy možno totiž veľmi dobre 
kombinovať s kvalitnými obnoviteľnými zdrojmi energie, ako sú 
tepelné čerpadlá a solárne kolektory. Výhodou je i to, že tieto 
systémy možno využiť na vykurovanie ako i chladenie obytných 
priestorov. V Európe s miernym a suchým podnebím v dobre 
izolovaných budovách stačí len malá časť sálavého povrchu na 
vytvorenie tepelnej pohody v obytnom priestore. Preto stenové 
sálavé systémy predstavujú potenciálne uskutočniteľné riešenie 
pre nové ako i existujúce budovy. Vďaka svojim výhodám by ste-
nové sálavé systémy mohli byť vhodnejšie ako bežne používané 
sálavé podlahy a stropy [9].

2. Prehľad stenových energetických systémov 

V tejto časti sa zaoberáme ponúkanými typmi sálavých systémov 
fi rmami, ich inštaláciou a možnosťami použitia v praxi. Stenové 
sálavé systémy, ktoré sú v tejto kapitole opisované sú vybraté 
vzhľadom na ich dostupnosť na trhu v SR. 

Firma REHAU s. r. o. ponúka stenový energetický systém pre ste-
nové vykurovanie/chladenie formou:
a) Suchá inštalácia

Vlastnosti suchej inštalácie: Systémy suchej inštalácie pre stenu 
slúži na vykurovanie i chladenie. Je určený pre bytové i nebytové 
priestory. Tento systém pozostáva zo stenových prvkov z pásovo 

vyrábaných, jadrovo impregnovaných sadrokartónových dosiek 
vystužených vláknami podľa normy DIN 18180/DIN EN 520. Tie-
to stenové prvky sú tvorené rúrkami RAUTHERM S z výroby pri-
pravenými o rozmeroch 10,1 x 1,1 mm v rozostupe pokládky VA 
45 mm. Jeden stenový prvok má rozmery 2 000 x 625 a 1 000 x 
625 mm [1].

Deklarovaná výhoda použitia tohto systému je v možnosti in-
štalácie v miestnostiach aj s nízkou konštrukčnou výškou vďa-
ka hrúbke dosky 15 mm. Vďaka suchej inštalácii je výnimočne 
vhodný aj ako sanačný systém. Povrch dosiek je pripravený na 
maľovanie v závislosti od kvality použitého tmelu bez čakania na 
vyschnutie omietky [1].

b) Mokrá inštalácia:

Vlastnosti mokrej inštalácie: Systémy mokrej inštalácie pre stenu 
je vhodné na vykurovanie i chladenie budov. Je taktiež určený 
pre bytové i nebytové priestory. Inštalácia tohto systému pred-
stavuje jednoduché položenie a bezpečné upevnenie rúr RAUT-
HERM SPEED na surové steny alebo strop. Rozostupy rúrok pri 
mokrej inštalácie môžu predstavovať 2,5 cm alebo násobky tejto 
hodnoty. V obtokových častiach sa použije dvojitý držiak [1].

Ing. Martin Šimko, PhD., Ing. Barbora Junasová, Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 11, 810 05 Bratislava

e-mail: martin.simko@stuba.sk, barbora.junasova@stuba.sk

Tento príspevok popisuje rôzne typy stenových sálavých systémov z hľadiska konštrukčného vyhotovenia ako 

i praktického využitia v obytných priestoroch. Stenové sálavé systémy je možné využívať tak v zimnom období ako 

i v letnom období. V zimnom období plnia funkciu nízkoteplotného vykurovania a v letnom období plnia funkciu 

vysokoteplotného chladenia. Stenové sálavé systémy, ktoré ponúkajú rôzny výrobcovia, sa líšia tak z materiálového ako 

i konštrukčného vyhotovenia. Stenové sálavé systémy z hľadiska inštalácie je možné rozdeliť na systémy s tzv. suchou 

inštaláciou a stenové systémy s tzv. mokrou inštaláciou. Rúrky stenového sálavého systému možno inštalovať na stenu do 

vnútornej omietky, do konštrukcie steny alebo do sadrokartónových dosiek, ktoré vytvárajú systémy stenových prvkov. 

Niektoré štúdie porovnávajú vplyv umiestnenia rúrok v konštrukcii steny, typ použitých materiálov a taktiež vplyv hrúbky 

tepelnej izolácie na výkon stenového sálavého systému na tepelnú pohodu užívateľa v miestnosti.

Obr. 1 Systém suchej inštalácie od spoločnosti REHAU [1] Obr. 2 Systém mokrej inštalácie od spoločnosti REHAU [1]
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Deklarovaná výhoda systému s mokrou inštaláciou je v rýchlom, 
fl exibilnom a jednoduchom položení rúrok. Vykurovacie polia 
majú variabilné možnosti napojenia. Možnosť použitia pri rôz-
nych geometrických tvaroch miestností. Pri použití systému je 
možnosť jednovrstvového vyhotovenia omietky [1].

Firma UPONOR® ponúka produkty stenového vykurovania 
a chladenia formou:
a) Mokrá inštalácia Fix 14

Tento spôsob vyhotovenia predstavuje použiteľné riešenie 
s rôznymi typmi omietky. Pre stenové systémy vykurovania ap-
likované priamo na stenu odporúčame použiť systém FIX wall 
Heating – mokrý podomietkový systém od spoločnosti Uponor 
– ako rýchly a jednoduchý variant systému. Táto konštrukcia 
steny umožňuje bezpečné a stabilné spojenie medzi omietkou 
a stenou. Vykurovacie potrubia sú zapustené do stien, čím sa 
dosiahne dokonalý prenos tepla do vykurovaného priestoru. Ide 
o ideálny systém pre nové budovy ako i budovy vyžadujúce čias-
točnú rekonštrukciu [2].

Deklarované výhody mokrej inštalácie:
jednoduchá inštalácia len s niekoľkými komponentmi,
predstavuje taktiež bezpečné uchytenie medzi omiet-
kou a stenou,
možno ju využiť s rôznymi typmi omietky vrátane hline-
nej omietky,
je možné použiť kompozitnú rúrku Red alebo PE-Xa Red 
(rozmer 14 alebo 16 mm) [2].

b) Systém Siccus (suchý) systém 

Použitie suchého systému Uponor Siccus do steny, je vhodný 
všade tam, kde je požiadavka na vytvorenie konštrukcie bez 
mokrých procesov  za krátky čas a to v obytných ako aj neby-
tových objektoch. Tento druh inštalácie spĺňa aj protipožiarnu 
odolnosť. Uponor Siccus je ľahký a obsahuje len tri komponen-
ty; tepelne vodivú hliníkovú lamelu, vykurovacie potrubie, PE 
fóliu. Konštrukcia s nízkou hmotnosťou umožňuje rýchlu regu-
láciu teploty. Teplo vodivé lamely sú upevnené na montážnych 
profi loch (CD profi l), v ktorých sú vedené vykurovacie potrubia. 
Hliníkové teplovodivé lamely sú fl exibilné na použitie, ľahko re-
zateľné a predmontované s Uponor potrubiami PE-Xa a MLC po-
trubia v hliníkovej teplovodivej lamely [2].

Deklarované výhody Uponor Siccus pre steny:
rýchla inštalácia,
nízka hmotnosť,
dokonalý prenos tepla,
špeciálne navrhnutý panel pre univerzálne použitie,
rýchly reakčný čas [2].

c) Uponor Renovis (suchý) systém pre renovácie

Uponor Renovis panel predstavuje tzv. suchý systém stenového 
alebo stropného vykurovania či chladenia. Uponor Renovis pa-
nel pozostáva zo: sádrovej dosky hr. 15 mm s jadrom vystuže-
ným vláknami. V doske je integrovaná rúrka Uponor PEXa 9,9 x 
1,1 mm. Rozostup rúrok je 50 mm.

Deklarované výhody Uponor Renovis: 
pevné uchytenie rúrok,
možná integrácia zariadení ventilácie, osvetlenia alebo 
iných elektrických zariadení,
inštalácia na všetky povrchy stien,
príjemný komfort pri nízkoteplotnom vykurovacom sys-
tém [2].

Firma UNIVENTA s.r.o. ponúka produkty stenového vykurovania 
a chladenia:
a) Princíp nekonečnej rúrky 

Vykurovací systém v ste-
ne tvorí bezpečnostná 
štvorvrstvová vykuro-
vacia rúrka UNIVENTA 
Radia-Noxy stáleho 
priemeru (14 x 2,0 mm; 
16 x 2,2 mm), ktorá je 
na stenu uložená vodo-
rovne, meandrovitým 
spôsobom. Samostat-
né rúrky jednotlivých 
vykurovacích okruhov 
sú napojené z jedného 
spoločného rozdeľovača [3]. 

Obr. 3 Systém mokrej inštalácie od spoločnosti UPONOR [2]

Obr. 4 Systém Siccus od spoločnosti UPONOR [2]

Obr. 5  Systém Uponor Renovis [2]

Obr. 6 Princíp nekonečnej rúrky od spoloč-
nosti UNIVENTA [3]
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b) Princíp registra 

Vykurovací systém v ste-
ne je zložený z rúrok mi-
nimálne dvoch rôznych 
priemerov. Hlavné prí-
vodné a vratné potrubie 
je medzi sebou prepoje-
né systémom väčšieho 
počtu tenkých rúrok, 
ktoré tvoria vykurovací 
systém [3]. 

Firma INFRACLIMA s.r.o. ponúka stenový systém z kapilárnych 
rohoží: 
Kapilárne rohože majú taktiež potenciál v kombinácii s vhod-
ným zdrojom tepla/chladu znížiť náklady na prevádzku. Zdroj 
chladu by mohlo predstavovať tepelné čerpadlo ale i nainštalo-
vaný zemný výmenník/kolektor, ktorý by v kombinácií s kapilár-
nymi rohožami mohli dokázať plnohodnotne vychladiť priestory 
v lete i pri vyšších teplotách. Tým sa zároveň vytvorí príjemné 
prostredie v interiéri, pričom v prevádzke budú iba dve obehové 
čerpadlá o príkone len 20 W až 40 W (spolu). Pre porovnanie kom-
presor na tepelnom čerpadle pre chladenie má príkon 1 500 W 
až 3 000 W.  Nie je teda potrebná údržba, menenie fi ltrov. Kapi-
lárne rohože využívajú princíp veľkoplošného chladenia vodou 
cirkulujúcou v systéme. Systém pracuje na princípe odoberania 
prebytočného tepla z miestnosti.  Kapilárne rohože majú hustú 
sieť kapilár s rozostupom 1,5 až 3 cm. Kapilárne rohože spájajú 
výhody rýchlej klimatizácie a sálavého spôsobu odvádzania pre-
bytočného tepla [4].

Kapilárne rohože  sa vyrábajú z recyklovateľných materiálov, čo 
významne šetrí životné prostredie. Vďaka nízkym prevádzkovým 
teplotám vody v systéme je životnosť kapilár prakticky neobme-
dzená [4].

Deklarované výhody stenového sálavého systému kapilárnych 
rohoží:

vykurovanie aj chladenie,
zdravé bývanie,
zvyšovanie výkonnosti pracovníkov v administratíve,
ekologický výrobok,
prakticky neobmedzená životnosť,
celoročné udržiavanie tepelno-vlhkostnej mikroklímy 
[4]

Spoločnosť HARREITHER ponúka produkty stenového chlade-
nia a vykurovania:
a) Hitherm – stenový register pre vykurovanie a chladenie 

– mokrý proces

Tento systém je možné vymeniť za aktívne klimatizačné steny. 
Vďaka vysokej ohybnosti jednotlivých registrov možno jedno-
duchým spôsobom hospodárne a pohodlne vykurovať aj zakri-
vené povrchové plochy [5]. 

Dôkladne vyhotovené polyfúzne zvary spájajú navzájom jednot-
livé registre a zaisťujú bezproblémovú a bezpečnú vykurovaciu 
a chladiacu prevádzku [5]. 

Deklarované výhody stenového sálavého systému Hitherm:
systém odovzdáva do okolitého prostredia príjemné sá-
lajúce teplo bez vírenia prachu,
je ideálny pre použitie v hosťovských izbách alebo posil-
ňovniach,
vďaka ohybnosti má stenové kúrenie Hitherm mnoho-
stranné využitie pri inštalácii,
stenové vykurovanie Hitherm umožňuje extrémne nízku 
prívodnú teplotu,
oválny prierez rúrok umožňuje malú výšku inštalácie 
a hrúbku omietky cca 2,5 – 3 cm,
uloženie systému Hitherm umožňuje neobmedzené za-
riaďovanie priestorov,
hitherm systém je vyrobený z high-tech umelej hmoty 
s dlhou životnosťou [5].

b) Hitherm compact – stenový register pre vykurovanie 

a chladenie – suchý proces

Tento systém je tvorený sendvičovou štruktúrou: 

Systém Hitherm Compact má tieto deklarované výhody:
ideálny pre modernizácie: stratí sa v stenách,
v lete predstavuje tiché chladenie a v zime príjemné sá-
lavé teplo,
nebráni nástennej montáži obrazov a regálov,
klimatické steny možno realizovať aj dodatočne suchým 
stavebným postupom,
rýchla, jednoduchá a čistá montáž,
možnosť dodatočnej montáže,
použiteľný aj v šikmých podkroviach a na stropoch,
povrchové plochy pripravené na náter [5]. 

Obr. 7 Princíp registra od spoločnosti 
UNIVENTA [3]

Obr. 8 Kapilárne rohože od spoločnosti INFRACLIMA [4]

Obr. 9 Stenový register od spoločnosti HARREITHER [5]

Obr. 10 Stenový register od spoločnosti 
HARREITHER [5]

(1) Izolácia
(2)  Vysokovýkonný register
(3)  Špeciálna teplovodná hmota
(4)  Stavebné dosky na suchú montáž
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Firma HERZ ponúka plošné sálavé systémy určené taktiež i pre 
stenu. Ponúka [6]:

a) Plošné stenové sálavé systémy s mokrou inštaláciou:

Inštalácia mokrým spôsobom je možná na základe komponen-
tov, ktoré sú znázornené na obr. 11 [6].

b) Plošné stenové sálavé systémy so suchou inštaláciou

Tento druh inštalácie je možný na základe platní do ktorých sa 
vkladá potrubie s tým že výkon tohto systému je možné zvýšiť 
vložením teplovodivého plechu do platne viď obr. 12 [6].

Firma Viega ponúka stenový sálavý systém vo forme Fonterra 
Side-doska stenového vykurovania i chladenia. Tento systém 
teda umožňuje plniť funkciu vykurovania i chladenia a ide o su-
chú inštaláciu. Pozostáva zo sadro-vláknitej dosky a rúrky Fon-
terra PB d12, ktorá je do dosky integrovaná viď obr. 13 [7].

Firma ATRIA ponúka stenový sála-
vý systém pre vykurovanie, ktorý 
pozostáva z potrubia o priemere 10 
mm. Toto potrubie sa ukladá do fi -
xačných líšt, ktoré sa pripevňujú na 
hrubú stavbu (steny z tehly, či muri-
vo). Po uložení potrubia do fi xačnej 
lišty sa môže naniesť omietka viď 
obr. 14 [8].

Stenové vykurovanie sa reguluje 
pomocou hlavného rozdeľovača 
a následne pomocou menších roz-
deľovačov na to určených. Dĺžka 
jednej vetvy by nemala presiahnuť 
50 metrov a obe vetvy by mali byt približne rovnako dlhé. Tento 
systém stenového sálavého vykurovania sa montuje z inštalač-
ného svojpomocného systému kúrenia HEPWORTH. Pri tomto 

type kúrení nie je nutné používanie žiadne náradie. Každý spoj 
je možné viac násobne rozobrať a zasa spojiť [8].

Firma Gabotherm® ponúka stenový sálavý systém pre vykuro-
vanie i chladenie a to formou suchej i mokrej inštalácie viď obr. 
15 [9].

Tento stenový sálavý systém je možné napojiť na viacero zdrojov 
tepla – či už ide o plynové kondenzačné kotly, tepelné čerpadlá 
alebo aj solárne zariadenia. Základom systému s mokrou inšta-
láciou sú tieto komponenty: upínacia lišta pre rúrky a rúrky. Zá-
kladom systému so suchou inštaláciou sú tieto prvky: systémová 
doska, do ktorej sa ukladajú polybuténové rúrky podľa pripra-
veného nákresu. Rozdeľovače slúžia na pripojenie jednotlivých 
okruhov v tomto prípade stenového vykurovania alebo chlade-
nia a regulácia, ktorá je dôležitá pre konečného užívateľa na na-
stavovanie jednotlivých parametrov a ovládanie celého systému 
[9].

3. Záver

Článok sa venuje rôznym druhom v praxi používaných steno-
vých sálavých systémov a spôsobom ich inštalácie. Spoloč-
nosti ponúkajú formu mokrej alebo suchej inštalácie. Pri mok-
rých systémoch je výhoda použitia v miestnostiach s rôznymi 
geometrickými rozmermi, výhoda suchej inštalácie je prevažne 
v použití pri rekonštrukciách už existujúcich objektov. Ďalším 
používaným systémom sú kapilárne rohože, ktoré majú poten-
ciál vytvoriť homogénne tepelné prostredie vďaka možnosti ich 
inštalácie súčasne do podlahy, steny i stropu a rovnomernému 
rozloženiu povrchovej teploty. Stenové sálavé systémy sú vhod-
né na použitie s obnoviteľnými zdrojmi energie, ako sú tepelné 
čerpadlá pripojené k zemi a solárne kolektory, s relatívne vyso-
kým citeľným chladiacim výkonom. Výhoda spočíva i v tom, že 
tieto stenové sálavé systémy je možné používať na vykurovanie 
aj na chladenie. Pri používaní stenových sálavých systémov je 
potrebné zhodnotiť umiestnenie rúrok v stavebnej konštrukcii, 
pretože práve tento fakt má výrazný vplyv na ich výkon. Takisto 

Obr. 13 Sadro-vláknitá doska Fonterra Side s rúrkami Fonterra PB d12 [7]

Obr. 14 Inštalácia stenového 
sálavého systému od fi rmy 

Atria [8]

Obr. 11 Mokrá inštalácia od spoločnosti HERZ: zľava systémová doska 
TACKER, upínacia koľajnica pre rúrky, noppová platňa [6]

Obr. 12 Suchá inštalácia od spoločnosti HERZ: zľava platňa pre suchý sys-
tém RF120, platne z penového polystyrénu RENOVA 16 s dráźkami pre rúrky 

a teplovodivý plech pre platňu RENOVA 16 [6]

Obr. 15 Stenový systém od fi rmy Gabotherm 
zhora suchá a mokrá inštalácia [9]
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treba vziať do úvahy materiál konštrukcie steny, ktorý má vý-
razný vplyv na výkon a dynamiku stenového sálavého systému 
[10,11].
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ZATĚSNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ S BCG

Napečeniny zúží průměr, tím i průtok a hlavně se zvětší teplosměnná 
plocha k předání tepla. Tudíž solár ohřívá o poznání méně než když byl 
nový a čistý. Tento stav se dá obnovit kapalinou BCG SOR, která je určena 
pro čištění solárních systémů.

www.bcgcz.cz/domu/cistici-produkty/bcg-sor/

Daleko více však provozovatelé řeší únik a doplňování provozní kapaliny. 
S ohledem na špatně zvolené těsnící materiály ať v těsnění závitů, nebo 
šroubení, dochází ke stálému slzení spojů a nutnosti kapalinu doplňo-
vat. Tento problém řeší kapaliny BCG a to v podobě produktu BCG F.

www.bcgcz.cz/domu/zatesnovaci-prostredky-solar/bcg-f/

BCG F je kapalina těsnící, která se jen přidá do sol. sys. a trvale v ní zůstá-
vá. Sama si najde natěsná místa a následně je trvale utěsní tak,že není 
nutné další doplňování provozní kapaliny. BCG FS je provozní kapalina, 
která jistě splní nejvyšší požadavky provozovatele. Tato kapalina má ab-
solutně rozdílné parametry pro provoz solárů, proti běžně používaných 
kapalin,které soutěží jen cenou a né kvalitou.

www.bcgcz.cz/domu/ochranne-produkty/bcg-fs/

Servis a provoz solárních systémů zatím opomíjí veliká část uživatelů tohoto obnovitelného zdroje. Bohužel funkce a výkon 

solárního systému je vázána na jejich stav. Minimum provozovatelů provádí předepsané výměny provozní kapaliny, která 

se doporučuje max. po 5 letech měnit. Nedojde-li k výměně provozní kapaliny, nastává čas pro degradace glykolu a ten 

se následně napeče na stěny Cu trubek v solárních panelech.
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EFEKTÍVNE VYKUROVANIE V PRIESTOROCH 
URČENÝCH PRE PODNIKANIE

Vysoko efektívne riešenie pre haly, administratívne priestory, ga-
ráže, či dokonca kostoly je systém tepelného čerpadla vzduch-
vzduch. Tento systém je ideálny práve do priestorov, ktoré 
netreba vykurovať nepretržite, avšak po zapnutí vykurovania 
potrebujete teplo okamžite. Tepelné čerpadlo je ekonomickej-
šia a efektívnejšia alternatíva k elektrickému vykurovaniu, ktoré 
sa čoraz viac podpisuje na rastúcich prevádzkových nákladoch. 
Kým elektrické vykurovanie dokáže vyrobiť z 1 kW elektrickej 
energie 1 kW tepla, tepelné čerpadlá vedia z 1 kW elektrickej 
energie vyrobiť 2 – 5 kW tepla. Dnes sa však na rastúcich účtoch 
nepodpisuje už len vysoká spotreba a nízka energetická efektivi-
ta elektrického kúrenia, ale aj samotná cena elektrickej energie. 
Navyše ani prognózy na najbližšie obdobia s výraznejším znižo-
vaním trhovej ceny elektrickej energie nepočítajú.

Nie je čerpadlo ako čerpadlo

Ako sa líšia typy tepelných čerpadiel, líšia sa aj ich vlastnosti 
a tým aj spôsob použitia. Pre trvalo vykurované priestory sa vo 
všeobecnosti odporúčajú tepelné čerpadlá vzduch- voda, ktoré 
dokážu dodávať do vykurovacieho systému konštantne teplo 
a zabezpečovať trvalú tepelnú pohodu pri nízkych nákladoch. 
Do priemyselných, či kancelárskych priestorov však už príliš 
vhodné nie sú, keďže ich spustenie trvá pomerne dlho a takéto 

priestory potrebujú spravidla teplo prakticky hneď po spustení 
vykurovania. 

Tento problém riešia tepelné čerpadlá vzduch-vzduch, ktoré 
mnohí poznajú pod pojmom klimatizácia. Princíp tepelného 
čerpadla však pri klimatizáciách môže fungovať aj reverzne, čo 
umožňuje jednotkám efektívne vykurovať interiéry. Rýchly ná-
stup klimatizačnej jednotky tak pri prechodných obdobiach mô-
žete využívať aj doma, kým sa naštartuje vykurovací systém, no 

veľmi výhodné riešenie tento systém predstavuje práve pre ad-
ministratívne a priemyselné priestory, športové haly, prípadne 
dokonca aj chaty, či akékoľvek priestory, kde sa, v prípade potre-
by, vyžaduje ich rýchle vykúrenie. Medzi ďalšie výhody riešenia 
patrí relatívne rýchla a jednoduchá inštalácia a dobrá návratnosť 
investície. 

Vysoká variabilita systému

Pri plánovaní vykurovacieho systému do priestorov pre komerč-
né využitie je potrebné zohľadniť veľkosť a členitosť priestoru. 
Na základe dispozícií viete potom zvoliť vhodné vnútorné jed-
notky, ktoré môžu byť podstropné, nástenné, kazetové, kanálo-
vé, či stojanové. Jednotky by mali mať nízku spotrebu elektrickej 
energie, čo pomôže znížiť dĺžku návratnosti. Vo všeobecnosti 
platí, že má investor na výber širokú škálu možností a to od rôz-
nych technológií pri vonkajších jednotkách, až po rôzne typy 
vnútorných jednotiek s rôznymi výkonmi a vlastnosťami. 

Nástenné jednotky sú známe hlavne z domácností, mávajú spra-
vidla nižší výkon, ktorý je však úplne postačujúci pre menšie 
priestory, ako napríklad uzavreté kancelárie. Okrem výkonu sa 
sleduje ešte dizajn a rozmery. Podstropné, kanálové, kazetové 
a stojanové jednotky môžu mať vyšší výkon a nástenné, a preto 
sa bežné používajú v otvorených priestoroch, či menších auto-
servisoch. Zaujímavým riešením je to 4-smerná kazetová jednot-
ka s komfortnou distribúciou vzduchu tesne pod stropom, bez 

Nájsť vhodné riešenie pre vykurovanie kancelárskych a administratívnych priestorov, či výrobných hál je, na prvý pohľad, 

náročný proces. Nestačí sledovať len obstarávacie náklady, treba myslieť aj na prevádzkové náklady a tiež dostupnosť 

náhradných dielov, či autorizovaných technikov v prípade poruchy. Ak vyberiete správe riešenie, investícia sa vráti 

relatívne rýchlo. 
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ofukovania pobytovej zóny. Jednotku viete nastaviť do 4, 3 alebo 
2 smerov vyfukovania vzduchu a rovnako viete nastaviť aj hori-
zontálne smerovanie vzduchu. Výsledkom je tak väčšia tepelná 
pohoda a to tak pri chladení, ako aj pri kúrení. Kanálové jednot-
ky sú zas najlepšie riešenie pre klimatizáciu v prostredí, v ktorom 
sú kladené vysoké nároky na diskrétnosť technológií. Viditeľná 
časť klimatizácie pozostáva iba z mriežky pre nasávanie a výfuk 
vzduchu.

Pri veľkých priestoroch ponúka skvelé riešenie kanálová vyso-
kotlaková jednotka. Medzi jej hlavné prednosti totiž patrí vy-
soko-efektívne vykurovanie. Upravený vzduch distribuuje do 
konkrétnych miestností pomocou fl exibilného potrubia. Do haly 
je možné umiestniť viacero jednotiek s maximálnym výkonom 
25 kW. Vysoký výkon a tlak až 150Pa túto jednotku predurčuje 
na riešenie vykurovania a chladenia pomocou jednej centrálnej 
jednotky. 

Na variabilite systému sa podieľajú aj vonkajšie jednotky. Ponú-
kajú rôzne výkony a kombinovateľnosti. V závislosti od použi-
tých technológií môžu niektoré plnohodnotne vykurovať a chla-
diť aj pri extrémnych teplotách. Samozrejmosťou by mala byť 
možnosť multisplitového použitia, pri ktorom je možné pripojiť 
až 4 vnútorné jednotky na jednu vonkajšiu jednotku (samozrej-
me závisí od výkonu a typu jednotiek). Práve takto sa dajú opti-
málne vykurovať a klimatizovať veľké miestnosti alebo obchody. 
Výhodou je, že sa dá klimatizovať len jedna zóna, pričom jeden 
ovládač ovláda súčasne všetky jednotky.
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Úvod

Inovácia obsahu vyučovaných predmetov je refl exiou na aktuál-
ne celospoločenské témy v oblasti ochrany životného prostredia, 
znižovania spotreby energie, znižovania emisií skleníkových ply-
nov, zlepšenia životných podmienok v budovách s ohľadom na 
zdravie, komfort a produktivitu práce obyvateľov budov. Výsled-
kom sú záverečné práce študentov, a to hlavne diplomové práce, 
ktoré na spomínané požiadavky reagujú a sú implementované do 
návrhu ekologických, zdravých a energeticky efektívnych budov. 
Dnes už projektovanie budov nie je len o návrhu zatepľovacieho 
systému, alebo o návrhu vykurovacích telies či podlahového vy-
kurovania. To dobre vieme a preto dôraz kladieme na komplex-
né riešenie kritických detailov stavebnej konštrukcie z hľadiska 
stavebnej fyziky, na uplatňovanie zelenej architektúry v rôznych 
jej formách, na efektívny návrh systémov vykurovania, chladenia 
a vetrania budov z hľadiska energetického a ekonomického. Po-
zornosť venujeme efektívnemu návrhu obnoviteľných zdrojov 
energie, ktoré sú pomerne ekonomicky náročným prvkom v sys-
témoch HVAC. Predmetom záujmu je u nás aj oblasť ekologické-
ho hospodárenia s dažďovou vodou 
a odpadové hospodárstvo budov. 
Kvalita života obyvateľov budov je 
daná aj kvalitou vnútorného prostre-
dia v budovách, kde trávime viac ako 
90 % času z nášho života. Najnovšie 
poznatky z interakcie medzi ukazo-
vateľmi kvality vnútorného vzduchu 
a použitými systémami HVAC resp. 
stavebnými materiálmi, sú sprostred-
kované študentom priamo našimi ko-
legami z Ústavu environmentálneho 
inžinierstva, ktorí sú do pedagogic-
kého procesu na Ústave pozemného 
staviteľstva integrovaní. Ich skúse-
nosti sú založené na výskume envi-
ronmentálne vhodných stavebných 
materiálov a multikriteriálnej analýze 
kvality vnútorného prostredia budov. 
K tomuto komplexnému procesu 
výučby napomáha aj aktuálne rieše-
ný grantový projekt KEGA (Kultúrna 
a edukačná grantová agentúra), ktorý 
nesie názov: PROJEKTOVANIE BUDOV 
VO SVETE UDRŽATEĽNÝCH MIEST.

O projekte

Projekt, evidovaný v databáze KEGA 
projektov pod označením KEGA č. 

047TUKE-4/2020 je trojročným projektom so začiatkom riešenia 
v roku 2020. Momentálne sa tak nachádza už v druhej polovici 
svojho riešenia. Základnou myšlienkou projektu je edukačným 
spôsobom podporiť aktuálnu transformáciu a inováciu študij-
ných predmetov na Ústave pozemného staviteľstva (riaditeľka 
ústavu prof. Ing. Zuzana VRANAYOVÁ, PhD.), a to komplexným 
prístupom k navrhovaniu nových trvalo udržateľných budov 
a k transformácii existujúcich budov na už spomínané trvalo 
udržateľné budovy v rámci prípravy ich obnovy. Projekt tak rea-
guje na strategické dokumenty, akými sú AGENDA 2030, Parížska 
dohoda o zmene klímy z roku 2015 alebo GREEN DEAL. Cieľom 
projektového tímu je spracovanie uceleného konceptu projek-
tovania trvalo udržateľných budov, a to konkrétne pre:

Budovy na bývanie (1. rok riešenia projektu),
Administratívne budovy (2. rok riešenia projektu) a 
Školské budovy (3. rok riešenia projektu).

Každá kategória budov je po obsahovej stránke rozpracovaná 
v 6 rámcových moduloch, ktoré po odbornej stránke pripravujú 

PROJEKT KEGA K NAVRHOVANIU TRVALO UDRŽATEĽNÝCH BUDOV

Ing. Martin KOVÁČ, PhD.

Oddelenie technických zariadení budov, Ústav pozemného staviteľstva, Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 

e-mail: martin.kovac@tuke.sk

Jednou z úloh zamestnancov Ústavu pozemného staviteľstva na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach je 

kontinuálne inovovať obsah vyučovaných predmetov v rámci študijného programu Pozemné stavby a architektúra 

na 1. stupni štúdia (bakalárske štúdium) a rovnako v rámci študijného programu Pozemné stavby na 2. stupni štúdia 

(inžinierske štúdium).

Obr. 1 Projektový tím
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odborníci z Ústavu pozemného a inžinierskeho staviteľstva Sta-
vebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Keďže sa jedná 
o projekt edukačný, jednotlivé moduly sú spracované formou 
vysokoškolskej učebnice, ktorá študentom poskytuje ucelený 
prehľad o možnostiach použitia jednotlivých systémov, o ich 
výhodách resp. nevýhodách, o vzájomných interakciách a to 
všetko s cieľom návrhu trvalo udržateľnej budovy. Jedná sa o te-
matické oblasti:

Zelená architektúra (Ing. arch. Zuzana MIŇOVÁ, PhD., Ing. 
arch. Dušan BURÁK, CSc.),
Systémy HVAC (doc. Ing. Danica KOŠIČANOVÁ, PhD., doc. 
Ing. Peter KAPALO, PhD., Ing. Richard NAGY, PhD.),
Kvalita vnútorného prostredia (prof. Ing. Silvia VILČEKO-
VÁ, PhD., doc. Ing. Eva KRÍDLOVÁ BURDOVÁ, PhD.),
Energetická hospodárnosť (Ing. Martin KOVÁČ, PhD., Ing. 
Katarína KOVÁČOVÁ, PhD., doc. Ing. Anna SEDLÁKOVÁ, 
PhD., Ing. Veronika MERJAVÁ),

Obr. 2 Vysokoškolská učebnica – Budovy na bývanie

Obr. 3 Online diskusné fórum v roku 2020
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Využívanie dažďovej vody (prof. Ing. Zuzana VRANA-
YOVÁ, PhD., Ing. Gabriel MARKOVIČ, PhD.),
Využívanie OZE (doc. Ing. František VRANAY, PhD., Ing. 
Marek KUŠNÍR, PhD. Ing. Peter HAĽKO).

Pre administratívne a školské budovy sme rozšírili tento okruh 
o ďalšie 2 tematické oblasti a to konkrétne:

SMART budovy (doc. Ing. František VRANAY, PhD.),
Environmentálne vhodné stavebné materiály (prof. RNDr. 
Adriana EŠTOKOVÁ, PhD.).

Projekt má v každom roku svojho riešenia jasne defi nované 3 
výstupy, ktoré sú previazané s aktuálne riešenou kategóriou bu-
dov. Ide o:

Vydanie vysokoškolskej učebnice (elektronická forma),
Realizáciu diskusného fóra,
Vytvorenie a udržiavanie internetovej stránky k projek-
tu.

Vysokoškolská učebnica je teda publikovaná v elektronickej po-
dobe, ako open access, a to na webovej stránke projektu. V sú-
časnosti je k dispozícii učebnica pre budovy na bývanie, pričom 
začiatkom roku 2022 sa objaví na stránkach aj učebnica k admi-
nistratívnym budovám, ktoré sú predmetom riešenia projektu 
v aktuálnom roku 2021.

Nakoľko sa nachádzame v zložitej dobe z epide mio logického 
pohľadu (šíriace sa ochorenie COVID-19), nie je možné ani 

Obr. 4 Internetová stránka projektu – Home Site

Obr. 5 Zoznam prípadových štúdií – Budovy na bývanie
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v tomto roku a nebolo tomu možné ani v roku minulom, zorga-
nizovať fyzicky diskusné fórum k projektovaniu trvalo udržateľ-
ných budov. Projektový tím však napriek tejto skutočnosti zre-
alizoval 11. decembra 2020 diskusné fórum, a to online formou 
prostredníctvom aplikácie Webex Meetings. V rámci neho bol 
predstavený samotný projekt KEGA s myšlienkou a cieľmi. V je-
ho úvode projektový tím predstavil jednotlivé oblasti, resp. mo-
duly a následne sa prešlo k moderovanej diskusii na tému: Ako 
projektovať budovy na bývanie vo svete udržateľných miest. Do 
diskusného fóra boli samozrejme pripojení aj študenti. V tomto 
roku sa diskusné fórum uskutoční opäť online formou, a to kon-
krétne 2. decembra 2021 (pozvánka, link pre prístup do fóra je 
uvedený na internetovej stránke projektu v časti: Administratív-
ne budovy).
 
Tretím výstupom projektu KEGA je vytvorenie a udržiavanie in-
ternetovej stránky, ktorá poskytuje návštevníkovi otvorený prí-
stup k informáciám. Na stránkach je možné dočítať sa o podstate 
projektu, o členoch projektového tímu vrátane kontaktov, ďalej 
získať prístup k PDF verzii vysokoškolskej učebnici a prístup 
k prípadovým štúdiám z domáceho resp. zahraničného pro-
stredia. Niektoré z prípadových štúdií sú výstupmi záverečných 
(diplomových) prác našich študentov, ktoré v sebe nesú prvky 

trvalo udržateľných budov. Niektoré prípadové štúdie sú zhrnu-
tím výsledkov výskumu jednotlivých členov projektového tímu. 
Zoznam aktuálne dostupných prípadových štúdií postupne roz-
širujeme o ďalšie zaujímavé budovy resp. technické riešenia.

Záver

Poskladali sme projektový tím, ktorý v sebe spája myšlienky 
„mladých mozgov“ s dlhoročnými skúsenosťami „pracovne star-
ších kolegov“. Riešený projekt vrátane svojich výstupov má byť 
akousi cestovnou mapou alebo manuálom k tomu, ako projek-
tovať budovy, ktoré budú spĺňať štandardy trvalo udržateľných 
miest. V prvom rade má projekt priviesť študentov k novým 
myšlienkam, k inému pohľadu na život v budovách, resp. na ži-
vot v mestách alebo v jeho častiach. Uvedomiť si úzku spojitosť 
so životným prostredím a s jeho ochranou, so zachovaním biodi-
verzity. Ľudia trávia v priemere až 90 % svojho života práve v bu-
dovách. Budúcnosť stavebníctva je aj v našich študentoch.

Pre prístup k informáciám o projekte, kliknite na link: 
www.svum.6f.sk.

Tento príspevok vznikol s podporou riešeného projektu 
KEGA 047TUKE-4/2020.

Obr. 6 Zoznam prípadových štúdií – Administratívne budovy

Ďakujeme Vám 
za spoluprácu v roku 2021, 

prajeme krásne vianočné sviatky 
plné šťastia a pohody, 

v novom roku veľa dobrých nápadov, 
mnoho elánu do práce a pevné zdravie.
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REMS MULTI-PUSH

REMS Multi-Push S Set 

Elektronická preplachovacia jednotka s bezolejovým kompre-
sorom. K preplachovaniu vodou alebo zmesou vody a vzduchu, 
dezinfi kovanie, čistenie, konzervovanie systémov potrubných 
vedení, napr. odkaľovanie, čistenie a konzervovanie radiátorov 
a plošných vykurovacích systémov, preplachovanie a dezinfi ko-
vanie inštalácií pitnej vody a na prevádzku pneumatického nára-
dia ≤ 230 Nl/min. 

Odlišnosťou REMS Multi-Push S je jednoduché prepínanie prívo-
du vzduchu počas procesu preplachovania pri odkaľovaní. 

Príchodom stroja REMS Multi-Push S majú fi rmy len s potrebou 
čistenia zrazu ešte dostupnejšieho pomocníka, ktorý dopĺňa 
celý rad už osvedčených a obľúbených strojov radu Multi-Push.
U všetkých troch typov REMS Multi-Push je zabezpečené perma-
nentné sledovanie procesu, automatické protokolovanie všet-

kých úkonov. Vstupná a riadiaca jednotka obsahuje USB-rozhra-
nie pre jednoduchý a praktický prenos dát na USB kľúč.

Čo zabezpečuje tieto unikátne možnosti 

REMS Multi-Push S?

Vstupná a riadiaca jednotka. Piestový kompresor s kľukovým 
pohonom, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1500 W, ochran-
ný vypínač (PRCD). Pojazdný oceľový rúrkový rám. Uzávery pre 

vstup a výstup vody REMS Multi-Push S. 

Čo je súčasťou dodávky stroja?

2 kusy sacej/tlakovej hadice Ø 1”, s tkani-
novou vložkou, 1,5 m dlhé, s hadicovými 
šróbeniami 1”, s uzávermi. Spojovacej 
hadice kompresor/prípojka vody, 0,6 m 
dlhá, s rýchlospojkou DN 7,2 a hadico-
vým šróbením 1“, obojstrannou vsuvkou 
1”, k vyfukovaniu zvyškov vody z REMS 
Multi-Push S a sacích/tlakových hadíc po 
skončení práce. 

Aké príslušenstvo je možné 

doobjednať?

Funkcie všetkých REMS Multi-Push je 
možné rozšíriť o dezinfekčnú jednotku 
na dezinfekciu zariadení na pitnú vodu 
dezinfekčnou látkou REMS Peroxi Color, 
čistiacu a konzervačnú jednotku na čiste-
nie čistiacou látkou CleanH a konzerváciu 
radiátorov a povrchových vykurovacích 
systémov konzervačnou látkou NoCor. 
 

REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271, 253 01 Hostivice, ČR
www.rems.de 

Keď na jar roku 2013 spoločnosť REMS prvýkrát predstavila 

REMS Multi-Push SLW málo kto dával vážnosť norme 

EN 806-4 a mnohí si nevedeli predstaviť použitie tejto 

patentovanej novinky v praxi. Ako sa ukázalo dnes je REMS 

Multi-Push súčasťou výbavy mnohých profesionálnych 

inštalatérskych fi riem. Čo je v rodine REMS Multi-Push 

nové? 



www.bcgcz.cz

Těsnící systémy
pro topení, vodu, plyn, bazény, kanalizace, soláry

Čistící systémy
pro topení, vodu, soláry

Ochranné systémy
inhibitory koroze, nemrznoucí směsy
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„Situáciu s krízou na trhu surovín sme predvídali a všetky voľné zdro-
je sme presmerovali do zásob, takže najbližšie mesiace sme schopní 
vyhovieť aj veľkým dodávkam do zahraničia, aj pokrývať objednáv-
ky domácností v rámci poukážok SIEA na využitie OZE z projektu 
Zelená domácnostiam II. THERMO|SOLAR nezabúda na slovenský 
trh a je stále spoľahlivým dodávateľom. V tomto roku sme schopní 
bez problémov splniť všetky, aj neočakávané objednávky. Poukážky 
vydané na naše kolektory budú zrealizované bez obáv zákazníkov 
z nedostatku výrobkov. V súčasnosti nás oslovujú aj investori, ktorým 
zlyhali dodávatelia a obracajú sa na nás s prosbou o dodávku našich 
výrobkov. Vysoký záujem o naše výrobky evidujeme aj zo západnej 
Európy,“ vysvetlil A. Gottas. 

Dodal, že už niekoľkokrát zaskakovali aj za konkurenciu, ktorá ne-
bola schopná dodržať termíny a preto sa investori obrátili na nich. 
Všeobecne je však situácia naozaj komplikovaná, na čo reagovala 
aj SIEA, ktorá predĺžila začiatkom novembra platnosť poukážok 
vydaných od augusta tohto roka o dva mesiace, aby domácnosti 
získali viac času na zabezpečenie inštalácií.

SIEA predlžuje platnosť poukážok z 3 na 5 mesiacov

„Vychádzame v ústrety výrobcom zariadení a zhotoviteľom, ktorí 
zabezpečujú inštalácie, pretože mnohí z podnikateľov avizujú pre-
dlžovanie dodacích lehôt. Dôvodom je globálny nedostatok surovín 
a komponentov, ktorý zasiahol aj tento sektor. Predĺženie platnosti 
poukážok pomôže aj domácnostiam a fi rmám, ktoré sa obávajú, že 
nestihnú zariadenia nainštalovať v stanovenom termíne pre zhor-
šujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID 19,“ uviedol 
generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Slnečné kolektory sú v súčasnosti jediným od SIEA podporova-
ným zariadením na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, 
kde je ešte možné žiadať o registráciu zo zdrojov roku 2021. Podá-
vanie nových žiadostí o poukážku na kotly na biomasu, fotovolti-
ku a tepelné čerpadlá sú pozastavené. SIEA v septembri uvoľnila 
dodatočné zdroje na poukážky na slnečné kolektory z projektu 
Zelená domácnostiam II, vo výške 1,5 mil. EUR a tieto žiadosti je 
stále možné registrovať na stránke www.zelenadomacnostiam.

sk. Odhad počtu poukážok v tomto mimoriadnom navýšení je 
857 a maximálna podpora môže dosiahnuť 1750 EUR. Celkovo 
bolo z Operačného programu Kvalita životného prostredia pros-
tredníctvom projektu Zelená domácnostiam II zatiaľ podporených 
viac ako 15 600 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie. Suma doteraz preplatených pou-
kážok je viac ako 31,4 milióna €. Na podporu inštalácií je v projek-
te vyčlenených celkom 41,2 milióna €.

Využite zásobník na slnečné kolektory 

a predĺžené lehoty a zaregistrujte sa

V súčasnosti je jedinečná príležitosť ako prísť k teplej vode už za 
pár týždňov. Stačí sa zaregistrovať do zásobníka a prakticky hneď 
dostanete poukážku. Obráťte sa však na renomovanú montážnu 
fi rmu, aby ste mali istotu kvality. THERMO|SOLAR má za sebou 
väčšinu realizácii na Slovensku. Netreba však váhať. Aj na počasie 
– môže byť limitujúcim faktorom pri samotnej realizácii a nepriaz-
nivo sa môže prejaviť aj zhoršujúca sa epidemiologická situácia 
na Slovensku.

Načo je vám solárko

Vo svete sú časté aj aplikácie na výrobu priemyselného tepla do 
100 °C. V slovenských podmienkach sa slnečné kolektory najčas-
tejšie používajú na prípravu teplej vody. Iba menšia časť inštalácií 
slúži aj na podporu vykurovania a na ohrev vody v bazénoch. Na 
prípravu teplej vody treba pre 4 – 5-člennú rodinu inštalovať cca 
5 m2 kolektorovej plochy. V prípade podpory vykurovania, alebo 
ohrevu bazénu je potrebná väčšia plocha, ktorú je potrebné určiť 
výpočtom na základe energetickej bilancie. 

Ušetríte 

V posledných mesiacoch sme svedkami dramatického rastu cien 
energií na svetových burzách a od nového roka narastú aj pre 
obyvateľov na Slovensku. Obnoviteľné zdroje energie (OZE), po 
započítaní štátnej podpory formou poukážok od SIEA, preukáza-
teľne dlhodobo znižujú ceny za energie v domácnostiach. Cenovo 
najdostupnejšími a aj preto najčastejšie realizovanými sú inštalá-
cie solárnych zostáv na rodinné domy. Na ohreve teplej vody po 
inštalovaní slnečných kolektorov ušetríte v rodinnom dome pri 4 
– 5-člennej domácnosti až 250 EUR ročne. Pri inštalácii solárnej 
zostavy s 3 slnečnými kolektormi vám štát poskytne prostredníc-
tvom poukážok SIEA podporu až do výšky 1750 EUR, čo je takmer 
50 % ceny celej zostavy. 

Slnečné kolektory sú dlhodobou záležitosťou. Je to zdroj energie, 
ktorý sa dedí. Praxou overená životnosť slnečných kolektorov zo 
Žiaru nad Hronom je viac ako 40 rokov. Záruku dáva výrobca na 
12 rokov. Pritom návratnosť podporovaného solárneho zariade-
nia je už pod 10 rokov, v súčasnosti s poukážkami SIEA od cca 7 
rokov. Zvyšné desaťročia tak máte teplú vodu zadarmo.

Ďalšie informácie: www.thermosolar.sk

SIEA predĺžila platnosť poukážok na OZE na 5 mesiacov, využite to

THERMO|SOLAR SA PREDZÁSOBIL, VYRÁBA ODUŠU
Globálny nedostatok surovín a komponentov, ktorý zasiahol aj výrobcov slnečných kolektorov, sa v súčasnosti netýka 

najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov, fi rmy THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. Firma vďaka predzásobeniu 

surovinami a zvýšenému pracovnému úsiliu plní všetky objednávky okamžite a nahrádza tak aj výpadky konkurencie. 

Informuje o tom Alfréd Gottas, riaditeľ THERMO|SOLARU Žiar, s. r. o.
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LEGISLATÍVNE ZMENY OHĽADOM VYUŽÍVANIA DAŽĎOVÝCH 
A SIVÝCH VÔD SÚ NEVYHNUTNÉ 
Bez aktívneho využívania dažďových a sivých vôd sa podľa odborníkov 
na recykláciu vôd v budúcnosti nezaobídeme

„Voda je národným bohatstvom, avšak čísla ukazujúce stav dostup-
nosti pitnej vody v budúcnosti sú alarmujúce. Vieme, že s vodou je 
potrebné šetriť, to sa však nezaobíde bez opory v legislatíve,“ uvied-
la Martina Huňačková, obchodno-technická zástupkyňa spoloč-
nosti ASIO-SK, na podujatí Recyklácia vôd ako nástroj riešenia 
klimatickej krízy, ktorý organizovala Slovenská rada pre zelené 
budovy. Ako dodala, je potrebné zabezpečiť, aby schvaľovanie 
systémov na využívanie dažďovej a sivej vody bolo bezproblé-
mové. 
 
„Najlepším a najlacnejším zdrojom sú úspory. Ak teda ušetríme na 
bytovom dome vďaka dažďovým a sivým vodám a úsporným vý-
tokom približne 40 % nákladov na pitnú vodu, bude sa postupnou 
modernizáciou, resp. novou úspornou výstavbou navyšovať rezer-
va zdrojov vody,“ uviedol Zdeněk Petrů, konateľ spoločnosti Kon-
cept Ekotech. Týmto sa podľa neho môže zabezpečiť strategická 
sebestačnosť v oblasti vody pre budúce generácie.  

Podpora zo strany štátu 

Je dôležité, aby sa v oblasti architektúry a stavebníctva nepriná-
šali len lacné a rýchle riešenia, ale aj zelené riešenia, ktoré pod-
porujú spomaľovanie klimatickej zmeny a sú dlhodobo udržateľ-
né a prospešné. A tento trend by mal podporovať aj štát. 
 
„Avšak aj čo sa týka dotácií a grantov sme na Slovensku o niekoľko 
krokov pozadu oproti susednej Českej republike. Systémy na recyk-
láciu sivej aj dažďovej vody sú pre bežných obyvateľov z ekonomic-
kého hľadiska často nedostupné a pre developerov nezaujímavé,“ 
skonštatovala Martina Huňačková. 
 
Štátne dotácie sú pritom podľa Zdeňka Petrů kľúčovým moto-
rom zmien vo využívaní dažďových a sivých vôd, rekuperácie 

energie zo sivých vôd, ale aj vo využívaní zelených striech, vsa-
kovacích roštov na parkoviskách a podobne. 
 
„Štátne dotácie sú nevyhnutné tak pre individuálnu výstavbu, ako 
aj pre bytové domy. Zvýhodnenie aktívneho využívania dažďovej 
vody a sivej vody napríklad na splachovanie, upratovanie, pranie 
alebo zavlažovanie oproti obyčajnému pasívnemu využívaniu by 
bolo motivujúce,“ dodal Z. Petrů. 
 
Nové pojmy na Slovensku 

Základnou výzvou nášho milénia je podľa profesorky Zuzany 
Vranayovej, riaditeľky Ústavu pozemného staviteľstva na Staveb-
nej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, znižovanie spotre-
by vody a energie. V rámci Európskej technologickej platformy 
bol aj preto zverejnený Strategický plán výskumu pre európsky 
vodný sektor do roku 2030 zameraný na problematiku šetrenia 
vody v budovách a jej opätovné využitie. 

„Zaviedli sa nové pojmy, ktoré musíme v našich podmienkach pri 
novej výstavbe a prestavbe začať reálne uplatňovať. Ide o pojmy 
ako vodo-inteligentná spoločnosť, hybridná zelená a modrá in-
fraštruktúra, multinásobná voda alebo špongiové mesto,“ uviedla 
profesorka Zuzana Vranayová. 
 
Ako dodala, správne realizované špongiové mesto redukuje 
frekvenciu a závažnosť povodní, zlepšuje kvalitu vody a umožní 
použiť menej pitnej vody na osobu. Zároveň zlepšuje kvalitu ži-
vota, kvalitu vzduchu a znižuje efekt tepelných ostrovov. 

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) je hlavný ambasádor 
udržateľnej výstavby na Slovensku. Zasadzuje sa o to, aby navrho-
vané a novopostavené budovy mali zdravé vnútorné prostredie 
a zároveň sa v nich nemrhalo energiou a inými zdrojmi. Misiou rady 
je podporovať rozvoj trhu a legislatívne zmeny smerom k udržateľ-
nej výstavbe, ako aj informovanie a osveta verejnosti. V súčasnosti 
má 57 členov. Viac informácií nájdete na stránke www.skgbc.eu 

Zdroj: Slovenská rada pre zelené budovy

Voda je strategická surovina, preto by mala byť súčasťou dlhodobej vízie každej vlády. Aktuálna situácia poukazuje na to, 

že je nevyhnutné vykonať legislatívne zmeny ohľadom využívania dažďových a sivých vôd. 
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Druhý BKT.SUMMIT nadviaže na viac ako 
úspešný prvý ročník, ktorý sledovalo viac 
ako 450 účastníkov z ČR a SR z radov od-
bornej verejnosti v oblasti stavebníctva 
a realít. Zatiaľ čo sa úvodný BKT.SUMMIT 
venoval predstaveniu technológie BKT 
pre stropné vykurovanie a chladenie bu-
dov, ako moderného, dostupného a kom-
fortného systému, druhý ročník sa zameria 
najmä na udržateľnosť a prínosy techno-
lógie pre oblasť životného prostredia. 

Môžete sa tešiť na 3 bloky inšpiratívnych prezentácii a interak-
tívnych diskusií s úplne novými speakrami z Rakúska, Maďarska, 
Česka a Slovenska. Predstavíme vám nové projekty a realizácie 
systému BKT, detailnejší pohľad na projekčný návrh budov s tou-
to technológiou a ďalšie výhody plošných systémov vykurovania 
a chladenie najmä s ohľadom na udržateľnosť a obnoviteľné zdro-
je energie. Odbornými partnermi podujatia sú Slovenská rada pre 
zelené budovy (SKGBC) a Inštitút pre pasívne domy (IEPD) a – TZB 
Info a Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC).

Čo je vlastne BKT? 

Ak sú vám známe pojmy ako stropné chladenie a vykurovanie 
alebo tepelné čerpadlá, ste veľmi blízko. BKT je veľmi efektívnou 
technológiou, ktorá pomocou cirkulujúcej vody v rúrkových re-
gistroch zabudovaných do masívnych betónových konštrukcií, 
hlavne stropných, zabezpečuje vykurovanie aj chladenie. Efektív-
nosť systému spočíva v jednoduchom zabudovaní, lákavých in-

vestičných nákladoch, vysokom komforte 
a udržateľnosti. 

Vykurovanie a klimatizácia budov pomo-
cou tepelne aktivovaných stavebných 
konštrukcií BKT aktuálne zažíva masové 
rozšírenie do stavebnej praxe na Sloven-
sku a Česku. Môže sa oprieť o viac ako 30-
ročný vedecký výskum a dôsledné praktic-
ké overenie tejto technológie na stovkách 
administratívnych a obytných budov. 

Pôvodom nemecká spoločnosť Rehau ako hlavný organizátor 
konferencie patrí k popredným pionierom v oblasti tepelne akti-
vovaných stavebných konštrukcií, preto aj skratka BKT pochádza 
z nemčiny (BetonKernTemperierung), technológia je však známa 
aj pod anglickým označením TABS (Thermally Activated Building 
System). 

Ak pôsobíte v oblasti stavebníctva a realít, BKT.SUMMIT 2022 
nepremeškajte a načerpajte nové inšpirácie pre svoje pracovné 
aktivity. Nemusíte nikam cestovať, konferenciu navštívite v profe-
sionálnom ONLINE prostredí s možnosťou interakcií s odborníkmi. 
Ak to situácia umožní, uskutoční sa konferencia súbežne aj osob-
ne v priestoroch Elektrárne Piešťany a Uhelného Mlýnu v Libči-
ciach pri Prahe. Účasť je pre všetkých účastníkov bezplatná.

Zaregistrujte sa na www.bktsummit.online. Powered by REHAU

Nepremeškajte 2. ročník konferencie BKT.SUMMIT
Poznačte si dátum 27. 1. 2022

Planéta má prednosť! Veríme, že je našou povinnosťou napĺňať potreby súčasnosti bez toho, aby sme ohrozili vyhliadky 

budúcich generácií. To znamená dobre sa starať o spoločnosť a životné prostredie, ako aj konať zodpovedne vo všetkom, 

čo robíme. Technológia aktivácie stavebných konštrukcií BKT pre vykurovanie a chladenie budov je jedným z mnohých 

potrebných malých krokov k dosiahnutiu udržateľnosti v oblasti výstavby a prevádzky budov.
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REMS HYDRO-SWING 22 V
Ohýbajte rúrky tam, kde budú položené

Prečo práve Hydro-Swing 22V?

Pretože vám umožní ohýbať jednoduchou a rozmerovo malou 
ohýbačkou s akumulátorovým pohonom rad rúrok priamo na 
mieste.

Čo všetko dokáže tento pomocník každého inštalatéra 

ohýbať?

Mäkké medené rúrky Ø 10 – 22 mm, Ø 3/8 – 7/8”, s ≤ 1 mm, mäkké 
opláštené medené rúrky Ø 10–18 mm, Ø 3/8 – 5/8”, s ≤ 1 mm, rúrky 
systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele s ob-
sahom niklu Ø 12 – 22 mm, s ≤ 1,2 mm, mäkkej C-ocele oplášte-
né Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, mäkké presné oceľové rúrky Ø 10 
– 22 mm, s ≤ 1,5 mm, vrstvené rúrky Ø 14 – 32 mm. 

Špecialitou je REMS Hydro-Swing 22V INOX – s ohýbacími 

segmentami z hliníka 

Zvlášť tiež pre Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401), 
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, bez niklu), Gebe-
rit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress 
(EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)). 
Rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, 
mäkké medené rúrky ai.

Čo zabezpečuje vysoký výkon tohto malého siláka?

Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorom 21,6 V, 
380 W, s vysokou ťažnou silou, robustnou planétovou prevodov-
kou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysoko-
výkonným hydraulickým systémom. 

Skvelým pomocníkom je LED-pracovné svetlo integrované v ru-
koväti pohonnej jednotky.

REMS Hydro-Swing 22 V je dodávaný v kufri systému XL-Boxx.

REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271, 253 01 Hostivice, ČR
www.rems.de

V jesennej akcii predstavila spoločnosť REMS elektro-

hydraulickú ohýbačku REMS Hydro-Swing 22 V. Ohýbačka 

je univerzálne použiteľná pre mnoho druhov rúrok, Ø10 

– 32 mm, Ø3/8 – 7/8”, do 90°. Umožňuje prácu bez námahy 

vďaka elektrohydraulickému pohonu.
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26. KONFERENCE VYTÁPĚNÍ – TŘEBOŇ 2021

Společnost pro techniku prostředí – odborná sekce Vytápění 
uspořádala 9. – 11. listopadu 2021 prestižní setkání topenářů 
v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni. Vedle od-
borného programu a výstavky výrobců topenářské techniky 
byly součástí konference i doprovodné společenské akce. Kon-
ference se soustředila na témata výzkumu, vývoje a inovativ-
ních realizací topenářských systémů a současně na nové trendy 
projektování a hodnocení budov ve světle současné legislati-
vy. Odborné části konference se celkem zúčastnilo 190 osob. 
V rámci 6 přednáškových sekcí zaznělo 35 odborných příspěv-
ků. Generálním partnerem konference byla fi rma KORADO.

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., 
odborný garant konference

TOP FIRMOU ROKA 2021 SA STALA SPOLOČNOSŤ ZO SKALICE

Na cenu TREND TOP Firma roka bolo tento rok nominovaných 
päť fi riem, medzi ktorými bol svetový dodávateľ výťahov, sub-
dodávateľ pre automobilový priemysel, výrobca kúrenia, mä-
siari aj logistici. Víťaza, ktorým sa stal závod Protherm Produc-
tion, vybrala redakcia časopisu TREND. Hlavným kritériom pre 
nomináciu a ocenenie boli excelentné hospodárske výsledky, 
ako aj jedinečný príbeh fi rmy. Závod zo Skalice už dlhé roky 
patrí medzi top producentov vykurovacích zariadení v Európe. 
Je členom medzinárodného koncernu Vaillant Group a vyrába 
produkty pre trhy Európy, Ázie i Afriky. Na galavečeri v SND 
v Bratislave prestížnu cenu prevzal Ing. Peter Kuba, riaditeľ spo-
ločnosti Protherm Production.

(foto: Emil Vaško / TREND)

9. novembra 2021 udelil ekonomický týždenník TREND šesť cien pre najúspešnejšie fi rmy a manažérov Slovenska za rok 

2020. Ocenenie v kategórii TOP Firma roka 2021 získala spoločnosť Protherm Production zo Skalice, ktorá sa zaoberá 

výrobou vykurovacích zariadení.
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DODÁVKY ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSTI ZDRAŽEJÚ, 
ÚRSO PREZRADIL CENY NA ROK 2022

Časť dodávateľov žiada zásadne vyššie ceny

ÚRSO k dnešnému dňu ukončil viac ako 30 cenových konaní 
za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov na rok 2022, 
viaceré stále pokračujú.

„Úrad dôsledne analyzuje cenové návrhy viacerých dodávate-
ľov, ktorí žiadali zásadné navyšovanie cien. V niektorých prípa-
doch by navrhované 
ceny mohli zvýšiť do-
mácnostiam náklady 
na elektrinu o desiatky 
percent navyše oproti 
úradom stanovené-
mu spôsobu regulácie 
cien, čo úrad odmieta 
akceptovať,“ vyhlásil 
predseda ÚRSO An-
drej Juris. 

Samotná cena komo-
dity (silovej elektriny), 
ktorá vstupuje do vý-
počtu regulovaných 
cien elektriny na rok 2022, vzrástla o viac ako 15 eur na mega-
watthodinu (MWh).

Ako vzrastú ceny elektriny v roku 2022?

Zdraženie energie bude podľa odhadu ÚRSO pre priemernú do-
mácnosť v bytovom dome znamenať celkový medziročný nárast 
nákladov približne o tri až štyri eurá za mesiac. Domácnostiam, 
ktoré využívajú elektrinu aj na kúrenie a ohrev vody, by mohli 
vzrásť náklady na elektrinu približne o 14 eur za mesiac.

V porovnaní s rokom 2020 náklady na bežnú domácnosť žijúcu 
v bytovom dome vzrastú o cca jedno euro mesačne a pre do-
mácnosť s elektrickým vykurovaním o cca 11 eur mesačne.

Zdroj: ÚRSO

„Konkrétne dopady na odberateľov budú závisieť aj od výšky spo-
treby elektriny, účelu využitia elektriny v domácnosti a ceny elek-

triny dohodnutej s dodávateľom. Roz-
hodujúce pre určenie presných nákladov 
domácností bude samozrejme uzavretie 
všetkých zložiek koncovej ceny elektriny,“ 
uviedol regulátor.

Na základe aktuálne ukončených ce-
nových konaní na dodávku elektriny sa 
však podľa ÚRSO už dá skonštatovať, 
že regulované ceny elektriny sa v roku 
2022 dostanú nad úroveň regulovaných 
cien elektriny v roku 2020.

„Rok 2021 bol mimoriadny nízkymi cena-
mi elektriny z dôvodu pandémie COVID-
19, kedy ceny klesli oproti roku 2020, av-

šak v súčasnosti čelíme značným nárastom trhových cien elektriny 
najmä z dôvodu oživenia ekonomiky a poklesu dostupných výrob-
ných kapacít v strednej Európe. Úrad preto zahrnul do modelového 
príkladu aj porovnanie s rokom 2020,“ vysvetlil ÚRSO.

Zdroj: 
https://www.energie-portal.sk/Dokument/dodavky-elektriny-

pre-domacnosti-zdrazeju-urso-prezradil-ceny-na-rok-2022-
107649.aspx

Finálne ceny elektriny na rok 2022 budú známe až po určení TPS, ceny za distribúciu a ďalších položiek. Náklady slo ven-

ských domácností za dodávku elektriny vzrastú v roku 2022 priemerne o tri až štyri eurá mesačne. Úrad pre reguláciu 

sieťových odvetví (ÚRSO) o tom informoval 2. decembra 2021. Cena za dodávku tvorí v koncovej cene elektriny pre 

domácnosti približne 40 %. Ďalšie zložky koncovej ceny elektriny budú známe po ukončení právoplatných cenových 

rozhodnutí do konca tohto roka.

Chcete dostávať
najzaujímavejšie informácie

zwww.tzbportal.skwww.tzbportal.sk?
Odoberajte bezplatne 

náš newsletter.
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LIGHT + BUILDING 2022: ODPOČÍTÁVÁNÍ SPUŠTĚNO

„Za pět měsíců čeká svět osvětlovací techniky a služeb pro správu 
budov skvělá akce, již můžeme právem nazývat začátkem nové éry 
veletržního byznysu,“ říká nadšený Wolfgang Marzin, prezident 
a generální ředitel (CEO) společnosti Messe Frankfurt GmbH. 
Jelikož mnoho vystavovatelů již svou účast potvrdilo, Wolfgang 
Marzin už může průběžně hodnotit: „Výstavba západního křídla 
se vyvíjí velmi dobře. Ve východní části brzy uvidíme nově na-
vržené výstavní plochy pro segment osvětlení, kde bude silné 
zastoupení evropských a zejména italských vystavovatelů. Na 
18 podlažích haly předvedou vystavovatelé jedinečný a bezkon-
kurečně nejrozsáhlejší sortiment výrobků a služeb pro osvětlení 
a služby pro správu budov, takže Light + Building 2022 se opět 
představí jako přední světová přehlídka úspěchů a inovací v ce-
lém odvětví.“ Podrobný přehled všech přihlášených vystavova-
telů budou organizátoři veletrhu Light + Building zveřejňovat 
od prvního listopadového týdne.

Nová koncepce přední mezinárodní veletržní platformy zástupců 
sektoru osvětlení a technologie budov umožňuje jak osobní 
kontakty přímo na výstavních plochách ve Frankfurtu nad Mo-
hanem, tak digitální účast. Ve dnech 13. až 18. března 2022 se 
na veletrhu představí nebývale široké spektrum produktů pro in-
tegrované plánování budov. Vystaveny budou výrobky ze všech 
oborů, které se zabývají přenosem elektrické energie, a to od 
osvětlení a designu svítidel přes propojené zabezpečení a au-
tomatizaci budov až po elektroinstalační systémy, inteligentní 
správu energií a poskytovatele infrastruktury nabíjecích stanic.

Vystavovatelům a návštěvníkům se otevírají nové perspektivy 
v digitálním prostoru. Poprvé se na veletrhu představuje digi-
tální platforma „Light + Building Digital Extension“, jež doplňuje 
a rozšiřuje klasický veletrh konající se na výstavních plochách ve 
dnech 13. až 25. března 2022. Digitální platforma zvýší dosah 
a fl exibilitu jak vystavujících fi rem, tak návštěvníků, a v budouc-
nu umožní účast všech bez ohledu na to, z kterého kontinentu 
jsou a jaké cestovní restrikce se na ně vztahují. Sdílení informací 
ze světa elektrotechniky, architektury, plánování a správy budov 
bude do budoucna bez omezení probíhat napříč všemi obory.

Základní témata: Digitalizace a udržitelnost

V posledním roce a půl nabrala digitalizace ještě větší obrátky 
a stala se součástí každodenního života. Na významu nabývají 
i snahy o brzké dosažení klimatických cílů a efektivnější ochranu 
životního prostředí. Digitalizace a ekologie jsou dva trendy, které 
určují směřování hlavních témat veletrhu Light + Building a jsou 
jeho jednotícími prvky. Tématy nadcházejícího veletrhu jsou 
„Green Deal & Sustainability“ (Green Deal a udržitelnost), „Elect-
rifi cation & Digitalisation“ (Elektrifi kace & digitalizace) a „Light & 
Design“ (Světlo & Design).

Téma „Green Deal & Sustainability“ se zaměřuje na systémy, jež 
přispívají k udržitelnému zvyšování energetické účinnosti bu-
dov a měst. Základem je optimální využití zastavěných ploch, 
rozsáhlý sběr a vyhodnocování dat a co nejuzavřenější cykly 
zdrojů. Patří sem ekologické a recyklované stavební materiá-
ly, využívání obnovitelných zdrojů energie a automatizované 
technologie obsluhy budov. Klimatické cíle tak lze snadněji plnit 
a kontrolovat.

Téma „Electrifi cation & Digitalisation“ se věnuje efektivnímu plá-
nování, optimálnímu využití energií a komfortu v budovách. Po-
kud jednotlivé specializované systémy dokážou spolupracovat 
a jsou propojeny s umělou inteligencí, je možné dlouhodobě 
spravovat danou budovu podle zadaných požadavků. Plýtvání 
energií se stává minulostí, zvyšuje se bezpečnost a zabezpečení 
budov a prediktivní údržba zvyšuje efektivitu využívání zdrojů.
Třetí hlavní téma „Light & Design“ se zaměřuje na aspekty světla 
a osvětlení. Kvalita i design osvětlení hrají důležitou roli při pláno-
vání místností a budov. Snaha o maximální udržitelnost je patrná 

Mottem veletrhu Light + Building, jenž se koná ve dnech 13. až 18. března 2022, je „Breaking new ground“. Nová koncepce 

je již na světě a přípravy jsou v plném proudu. Účastníci veletrhu se budou moci setkávat nejen osobně přímo na výstavišti, 

ale i online z domova či kanceláře.
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v tendencích o častější využívání přírodních materiálů a barev 
i v recyklaci zdrojů. Světlo je součástí architektury budov, a jako 
takové má velký vliv na pohodu, výkonnost a bezpečnost. V řadě 
UVC může osvětlení provádět i dezinfekci vzduchu a povrchů.

West Grounds (Západní křídlo): 

Centrum integrovaných stavebních technologií

Digitalizace, konektivita a umělá inteligence mění technologie 
stavebních služeb, a pokud mají budovy splňovat i požadavky 
do budoucna, je třeba postupovat holisticky. Návrhy holistic-
kých řešení představí vystavovatelé návštěvníkům veletrhu 
Light + Building v prostorách západního křídla výstavních pros-
tor (West Ground), kde se nachází Centrum integrovaných tech-
nologií budov. V halách 9, 11 a 12 představí vystavovatelé celé 
spektrum produktů pro automatizaci domů a budov, systémová 
řešení budov, elektroinstalace a síťové a systémové vybavení bu-
dov. Propagační plocha BMWi Spolkového ministerstva hospo-
dářství a energetiky nabízí zvláštní prostor mladým inovativním 
elektrotechnickým fi rmám, které své nápady a řešení představí 
v hale 9.0.

Organizátoři veletrhu plánují i představení dalších témat, jež 
jsou blízká tématům automatizace budov a elektrotechniky, 
a to informační modelování budov (BIM), aspekty energetic-
kých zdrojů pro mobilitu nebo jiná oborově relevantní téma-
ta, jež mohou zájemci navštívit jak na veletrhu samotném, tak 
prostřednictvím digitálních platforem.

Intersec Building a Intersec Forum

Nedílnou součástí eventů Smart Home a Smart Building jsou pro-
pojené bezpečnostní systémy. Vývoj se ubírá směrem integrace 
různých bezpečnostních systémů, jako například kamerového 
systému a systémů kontroly vstupu, a jejich propojení a integra-
ce do technické automatizace budov. Veletrh Light + Building 

proto spojuje nabídku produktů a služeb v tomto segmentu 
s veletrhem Intersec Building v hale 8.0, kde se představují vý-
robci videotechniky, vybavení na kontrolu vstupu, zařízení na 
ochranu dat a prvků požární ochrany. V bezprostřední blízkosti 
veletrhu se ve dnech 14. až 18. března 2022 koná Intersec Forum, 
které obohatí nabídku produktů o zajímavý doprovodný konfe-
renční program. Odborná konference na téma propojených bez-
pečnostních technologií bude mezioborovým setkáním odbor-
níků a výbornou příležitostí pro navazování kontaktů všech, kdo 
plánují, provozují a vyvíjejí technologie budov.

East Grounds (Východní křídlo): 

Zdroj inspirace pro design a technologie osvětlení

Vystavovatelé zde představí nejnovější trendy v designu osvět-
lení spolu s inovativními technologiemi osvětlení. Jedinečná na-
bídka zahrnuje designová svítidla všech možných stylů, technic-
ká svítidla a světelné komponenty, venkovní a pouliční osvětlení 
i nouzové a bezpečnostní osvětlení. Propagační prostor BMWi 
pro začínající fi rmy se zaměřuje na produktový segment deko-
rativních svítidel.

Ať už se jedná o dům, budovu nebo město, cílem je déle pou-
žívat především recyklovatelné materiály, šetřit zdroje, zvyšovat 
efektivitu a zavádět udržitelné technologie. K tomu cíli by měla 
přispívat svítidla, která lze optimálně konfi gurovat pro dané po-
užití a vzájemně propojit. Protože osvětlení má vliv i na zdraví, 
pohodu a výkonnost, je třeba se intenzivně zabývat koncepcemi 
osvětlení zaměřeného na lidské potřeby (Human Centric Ligh-
ting, HCL) a metodami čištění pomocí světla.

I tentokrát tým designérů studia bora.herke.palmisano pro velet-
rh Light + Building zkoumal světové trendy a výsledkem jsou tři 
tematické světy, které naznačují vývoj v designu osvětlení a svíti-
del v letech 2022+23. Trendy se představí na Design Plaza v pros-
torách Fórum 0 ve východním křídle výstaviště. Návštěvníci se 
mohou těšit na nepřeberné množství inspirativního a trendy de-
signového zboží i na nové obchodní kontakty. Přehlídku trendů 
bude možné navštívit jak osobně přímo na veletrhu, tak online.

Další aktuální informace o veletrhu Light + Building, zajíma-
vé podcasty, oznámení o online panelech i informace o mož-
nostech cestování a vstupenkách najdete na stránkách: 
www.light-building.com.

Veletrh Light + Building se bude konat ve dnech 13. až 18. břez-
na 2022. Digitální verze veletrhu Light + Building bude k dispo-
zici od 13. do 25. března 2022.

Zdroj: www.light-building.com/press
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20. ročník konferencie MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2021 
bol tradične medzinárodný, tradične silne obsadený špičkový-
mi fi rmami z oblasti merania, rozpočítania, metrológie, predaja, 
facility manažmentu. Generálnymi partnermi podujatia boli naj-
väčšie spoločnosti v oblasti merania a rozpočítania tepla, Techem 
a Ista. Program konferencie bol rozdelený do piatich prednáško-
vých sekcií spojených s prezentáciami fi riem a jedného diskusné-
ho fóra. 

Pozornosť bola venovaná nielen rozpočítaniu nákladov podľa 
nových pravidiel, ale aj budovám na bývanie, kvalite ich vnútor-
ného prostredia, diagnostike stavu budov, vplyvu existujúceho 
stavu na náklady na vykurovanie a tradične určeným meradlám 
a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozpočí-
tania, s dôrazom na inteligentné meracie systémy. Priestor do-
stali prezentácie špičkových výrobcov inteligentných meracích 
prostriedkov a technológií na monitorovanie spotreby energie 
a najnovšie trendy v tejto oblasti.

Pracovná atmosféra medzi dvomi dňami prednášok bola vyplne-
ná príjemnou spoločenskou atmosférou na slávnostnej večeri.

Po skončení 20. konferencie MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 
2021 môže organizátor – SSTP s uspokojením konštatovať, že má 
za sebou ďalšie mimoriadne úspešné podujatie, ktoré sa stretlo 
s uznaním odbornej verejnosti. Počet účastníkov, vrátane pred-
nášateľov a účastníkov z radov partnerov ako i fi riem prezentu-
júcich sa na 20. ročníku konferencie presiahol hranicu 130, pri 
splnení podmienok úplnej zaočkovanosti všetkých účastníkov. 
Paradoxne, je to počet účastníkov rovnaký ako bolo na 1. ročníku 
podujatia. Áno, v nedávnej minulosti sme boli zvyknutí na dvoj-
násobnú účasť, to však v našom každodennom živote nebola 
pandémia. Dôležitejšie ako vysoká účasť, je v tomto prípade sku-
točnosť, že sa podujatie uskutočnilo a po ročnej odmlke sa vrátilo 
na svoje miesto v pracovnom kalendári prítomných.

Poďakovanie za priebeh konferencie na vysokej odbornej úrovni 
patrí všetkým prednášateľom, prezentujúcim fi rmám, generál-
nym partnerom Techem a Ista, ako i mediálnym partnerom podu-
jatia. Ako odborný garant musím vysloviť uznanie za spoluprácu 
pri príprave podujatia a editovaní zborníka Ing. Taťjane Jánoško-
vej, PhD., z Katedry technických zariadení budov Stavebnej fakul-
ty STU Bratislava a Janke Lehotovej Nôtovej zo SSTP Bratislava za 
perfektný výkon pri organizácii podujatia. SSTP ako organizátor 
touto cestou oceňuje disciplinovanosť všetkých účastníkov po-
dujatia, akceptáciu podmienok, za ktorých sa podujatie konalo.

Nové poznatky a informácie získané počas konferencie, či už 
v konferenčnej miestnosti alebo v zákulisí podujatia, pomôžu 
účastníkom zvýšiť kvalitu ich každodennej náročnej práce.

Ing. Michal Piterka, odborný garant

KONFERENCIA MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2021

Od 4. do 5. novembra 2021 sa v Senci po ročnej pandemickej odmlke už po dvadsiatykrát sa stretli odborníci z oblasti 

merania a rozpočítania tepla, aby spolu diskutovali nielen o meraní a rozpočítaní tepla, ale samozrejme aj celej zložitej 

problematike vzťahov spojených so správou bytových domov, bývaním, cenami energie, dodávkou tepla.



Engineering progress
Enhancing lives

Inteligentná
domácnosť vďaka
modernej regulácii
NEA SMART 2.0

Najvyššia úroveň komfortu 
a úspor s priestorovou reguláciou 
novej generácie



ENERGIA TE IE CEZ NÁS

0


