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Univerzálny systém rozvodov gabotherm® H + S

1. Vlastnosti a oblasti pouÏitia rúrok gabotherm®

1.1 Polybuténové rúrky gabotherm®

UÏ dávno osvedãená polybuténová rúrka gabotherm®, ktorá

je urãená na pouÏitie vo vykurovacích a sanitárnych systémoch

v rozmeroch 15 × 1,5 mm, 18 × 2,0 mm a 20 × 2,0 mm, je teraz

doplnená viacvrstvovou rúrkou s dimenziami 16 × 2,0 mm, 

18 × 2,0 mm, 20 × 2,0 mm, 26 × 3,0 mm, 32 × 3,0 mm, 

40 × 3,5 mm, 50 × 4,0 mm a 63 × 4,5 mm.

Polybuténové rúrky gabotherm® zodpovedajú DIN 4726/27

a majú nezávislú kontrolu. Tieto rúrky sú registrované podºa 

DIN Certco, takÏe je na nich natlaãené oznaãenie „DIN geprüft“

(= testované podºa DIN). Rúrky nesú oznaãenie kvality RAL,

a preto priebeÏne podliehajú nezávislej kontrole. 

Podºa DIN 4726 smie prestup kyslíka difúzne tesn˘mi rúrkami

dosahovaÈ max. 0,1 g/m3d. Pri hodnote 0,0014 g/m3d, ktorá platí

pre rúrky gabotherm®, predstavuje prestup kyslíka iba zlomok

poÏadovanej medznej hodnoty. T˘m sa dosahuje najvy‰‰ia miera

prevádzkovej bezpeãnosti a vylúãi sa riziko korózie.

Prednosti viacvrstvovej rúrky
• tvarová stálosÈ pri spracovaní

• minimálna tepelná rozÈaÏnosÈ

• vysoká teplotná a tlaková odolnosÈ

• vynikajúce vlastnosti pre stúpacie potrubie 

aj pre horizontálne rozvody

• kyslíková bariéra a absencia korózie

• odolnosÈ proti chemikáliám

Systém H + S gabotherm® predstavuje perfektnú kombináciu

tvarovo stálej viacvrstvovej rúrky (d 16–d 63 mm) s pruÏnou

polybuténovou rúrkou (15 × 1,5 a 18 × 2,0 a 20 × 2,0 mm). Oba

systémy rúrok moÏno pomocou multitvaroviek bez akéhokoºvek

problému kombinovaÈ, príp. moÏno systémy pouÏívaÈ úplne

samostatne. 

Rúrky gabotherm® pre vykurovacie a sanitárne systémy 

sú v kombinácii s príslu‰n˘mi tvarovkami schválené podºa DVGW.

Prednosti viacvrstvovej rúrky d 16–63 mm
• tvarová stálosÈ pri stropn˘ch rozvodoch, men‰ie nároky

na upevnenie

• rúrka v tyãiach pre stúpacie potrubie, umoÏÀujúca 

jednoduchú montáÏ

• univerzálne multitvarovky na pouÏitie v oblasti vykurovania

a rozvodov pitnej vody

Ideálna kombinácia s polybuténovou 
rúrkou gabotherm® d 15–20 mm
• absolútna pruÏnosÈ v etáÏovom rozvode vìaka 

polybuténov˘m rúrkam

• pouÏitie polybuténov˘ch rúrok od v˘stupu z rozdeºovaãa 

• univerzálne multitvarovky na pouÏitie v oblasti vykurovania

a rozvodov pitnej vody

Optimálna kombinácia vo vykurovacom systéme
Viacvrstvová rúrka ako:

• pivniãné rozvody a stúpacie potrubia v rozmeroch d 16–63 mm

• prípustné prevádzkové zaÈaÏenie: 90 °C/12 bar pre rúrku MV

Spolu s polybuténovou rúrkou:

• schválen˘ prechod medzi systémami v etáÏovom rozvode

• prípustné prevádzkové zaÈaÏenie: 90 °C/4 bar

pre polybuténovú rúrku 

• ideálna kombinácia so systémami plo‰ného vykurovania,

napr. so stenov˘m vykurovaním hexatherm®

alebo s podlahov˘m vykurovaním gabotherm® 1•2•3®.

Optimálny sanitárny systém
Viacvrstvová rúrka ako:

• pivniãné rozvody a stúpacie potrubia v rozmeroch d 16–63 mm

• prípustné prevádzkové zaÈaÏenie: 70 °C/12 bar pre rúrku MV

• tvarovky schválené aj na pouÏitie v sanitárnej oblasti

Spolu s polybuténovou rúrkou:

• jednoduch˘ prechod medzi systémami v etáÏovom rozvode

• prípustné prevádzkové zaÈaÏenie: 70 °C/10 bar

pre polybuténovú rúrku 

• v kombinácii so systémom gabopress pouÏiteºná na montáÏ

pred stenu aj na podomietkové in‰talácie

1.2 Oblasti pouÏitia rúrok gabotherm® vo vykurovacích a sanitárnych systémoch

Polybuténová rúrka

Viacvrstvová rúrka
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• trojvrstvová rúrka: polybutén, lepidlo, kyslíková bariéra

• rozmery rúrok: 15–20 mm

• kyslíková bariéra podºa DIN 4726/27

• kladie sa pri teplotách do –5 °C

• maximálne flexibiln˘ materiál

• veºmi vysoká chemická odolnosÈ

2. Vlastnosti rúrok gabotherm®

2.1 Polybuténové rúrky

2.2 Viacvrrssttvvoovvé rúrky MV

• trojvrstvová rúrka: polyetylén, lepidlo, kyslíková bariéra

• rozmery rúrok: 16–20 mm

• kyslíková bariéra podºa DIN 4726/29

• po vyrobení zosieÈované prúdom elektrónov

• kladie sa pri teplotách do +5 °C

• vysoká chemická odolnosÈ

2.4 Technické údaje rúrok gabotherm®

2.3 Rúrky PE-Xc

Materiál rúrky PB MV PE-Xc

HmotnosÈ (16 × 2,0) 88 g/m 133 g/m 98 g/m

Max. prevádzkov˘ tlak 10 bar 12 bar 6 bar

Max. prevádzková teplota 90 °C 90 °C 90 °C

Prevádzkové podmienky EN 12 319 – EN 12 318

Tepelná rozÈaÏnosÈ 0,13 mm/mK 0,023 mm/mK 0,20 mm/mK

DrsnosÈ stien rúrok 0,007 mm 0,007 mm 0,007 mm

Min. polomer ohybu

• pri voºnom oh˘baní 6 × da 5 × da 6 × da

• pri oh˘baní pomocou nástroja 3,5 × da

MontáÏna teplota vy‰‰ia ako –5 °C vy‰‰ia ako –15 °C vy‰‰ia ako +5 °C

Chemická stálosÈ
veºmi dobrá dobrá dobrá

podrobnosti na vyÏiadanie podrobnosti na vyÏiadanie podrobnosti na vyÏiadanie

Vnútro rúrky
sieÈovan˘ polyetylén (PE-X alebo PE-RT)

Spojovacia vrstva 
plast a kov

Rúrka uprostred
hliníková vrstva,

pozdæÏne zváraná

Spojovacia vrstva 
plast a kov

Rúrka zvonka 
polyetylén odoln˘ proti 

ultrafialovému Ïiareniu (PE-HD)

Vnútro rúrky
polybutén

Kyslíková
bariéra

Spojovacia
vrstva

Vnútro rúrky
sieÈovan˘ polyetylén

Kyslíková
bariéra

• päÈvrstvová rúrka: PE-RT, lepidlo, hliník, lepidlo, PE-HD

• rozmery rúrok: 16–63 mm

• absolútne neprepú‰Èa kyslík 

• kladie sa pri teplotách do –15 °C

• tvarovo stály materiál 

• vysoká chemická odolnosÈ

• minimálna tepelná rozÈaÏnosÈ v pozdæÏnom smere 

• vysoká odolnosÈ proti teplote a tlaku

Spojovacia
vrstva
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V‰etky rúrky gabotherm® s kyslíkovou bariérou majú zásadne

kyslíkovú bariéru zodpovedajúcu DIN 4726. Predpísan˘ difúzny

úãinok je zabezpeãen˘ typom materiálu a hrúbkou izolaãnej

vrstvy. Ako dôkaz vhodnosti je jeden rozmer v rámci kontroly

akosti kaÏdoroãne kontrolovan˘ materiálovou skú‰obÀou

v Darmstadte. Bezchybná kyslíková bariéra rúrok gabotherm®

je zabezpeãená vìaka rovnakej metóde v˘roby v‰etk˘ch

rozmerov a rúrok. 

Za v‰etk˘mi rúrkov˘mi spojmi (lisovanie/svorkovanie) musí rúrka

pokraãovaÈ v priamom smere v dæÏke najmenej 1,5 cm 

(Ïiadne ostré zakrivenia).

Poznámka „kyslíková bariéra“

Pokyn t˘kajúci sa spracovania

3. Technika spojenia pre rúrky gabotherm®

3.1 gabopress multi

Tvarovka gabopress multi – tvarovka pre v‰etky materiály rúrok.

Táto lisovacia tvarovka je rovnako vhodná pre plastové i pre

viacvrstvové rúrky. Pomocou jedinej tvarovky tak moÏno vytvoriÈ

perfektnú kombináciu tvarovo stálych viacvrstvov˘ch rúrok

a pruÏnej‰ích rúrok z plastu. Vìaka ‰peciálnemu základnému

telesu tejto lisovanej tvarovky (s dorazov˘m stupÀom) je

zabezpeãené galvanické oddelenie mosadze samotnej tvarovky

od hliníka kovovej kombinovanej rúrky. Predpokladom na to

je v‰ak uchopenie viacvrstvovejrúrky pomocou ‰peciálneho

nástroja na odhrotovanie/kalibrovanie viacvrstvov˘ch rúrok.

V‰etky tvarovky gabopress multi sa skladajú z mosadze odolnej

proti odzinkovaniu v zhode s novou vyhlá‰kou o pitnej vode

01/2003 (návod DVGW W 534 a DVGW W 270), a sú teda

vhodné na pouÏitie v sanitárnych a vykurovacích zariadeniach. 

Zlisovanie sa robí pomocou lisovacích ãeºustí typu „TH“ urãen˘ch

firmou gabo Systemtechnik GmbH.

1 = plastov˘ krúÏok

2 = oznaãenie menovitej svetlosti

3 = prv˘ tesniaci O-krúÏok ako statické tesnenie

4 = druh˘ tesniaci O-krúÏok ako dynamické tesnenie

5 = lisovaná objímka z u‰ºachtilej ocele s kontroln˘m otvorom

Rez multitvarovkou

2 3

4

1 5



6

Univerzálny systém rozvodov gabotherm® H + S

Rúrky gabotherm® sa môÏu pouÏívaÈ vo vykurovacích systémoch

v najrôznej‰ích prípadoch tak, ako je uvedené na nasledovn˘ch

vyobrazeniach.

Viacvrstvová rúrka je ideálna napr. pre pivniãné rozvody

a stúpacie potrubia. Polybuténové potrubia sú naproti tomu

ideálne pre etáÏové rozvody a pripojenie vykurovacích telies.

4. PouÏitie vo vykurovacích systémoch

4.1 Oblasti pouÏitia vo vykurovaní

Stúpacie potrubie a pivniãné rozvodné potrubie

MV rúrka

Rúrka: rúrka GT-MV 26 × 3,0 / 32 × 3,0

Spojovacia technika: zalisovanie s multitvarovkami

EtáÏov˘ rozvod pre podlahové a stenové vykurovanie

PB rúrka

Rúrka polybuténová rúrka 18 × 2,0

polybuténová rúrka 15 × 1,5

Spojovacia technika zalisovanie s multitvarovkami

Pripájacie potrubie vykurovacieho telesa

PB rúrka

Rúrka polybuténová rúrka 18 × 2,0

Spojovacia technika zalisovanie s multitvarovkami

Rozdeºovaã 1" 
gabotherm®

Stenové vykurovanie hexatherm® Podlahové vykurovanie gabotherm® 1.2.3

PB rúrka 18 × 2,0

Polybuténová rúrka 15 × 1,5

KriÏovacia tvarovka 16–18–18

MV rúrka 
26 × 3,0

MV rúrka 
26 × 3,0

MV rúrka 
32 × 3,0

Polybuténová rúrka 
18 × 2,0

Polybuténová 
rúrka 

18 × 2,0

Oh˘bané pripojenie vykurovacieho telesa.

Na pripojenie vykurovacieho telesa z podlahy alebo zo steny

sa pouÏíva medená poniklovaná rúrka d15 s lisovacou 

prípojkou (GT-PLCU).

Variant s dæÏkou 500 mm je oh˘bateºn˘ pomocou oh˘bacieho

náradia pre polotvrdú meì.
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5.1 Pau‰álne dimenzovanie vykurovacích potrubí 

5. PouÏitie v oblasti vykurovania

Stúpacie potrubie: 
napr. MV rúrka 26 × 3,0 

max. 23 000 W

Rozvod: 
napr. polybuténová rúrka
20 × 2,0 max. 8 000 W

Vykurovacie teleso max. 3 000 W

Pripojenie 
vykurovacieho telesa: 
napr. polybuténová

rúrka 
15 × 1,5

Pripojenie vykurovacieho telesa: 
napr. polybuténová rúrka 18 × 2,0

Vykurovacie teleso 1 000 W

Vykurovacie teleso max. 4 000 W

PouÏitie ako Rozvodné potrubie, príp. prípojka vykurovacieho telesa

Rozmery rúrky 20 × 2,0 18 × 2,0
16 × 2,0

15 × 1,5

Max. tlaková strata

v Pa/m
cca 250 cca 250 cca 150

Hmotnostn˘ prietok

v kg/h
cca 400 cca 300 cca 140

Max. tepeln˘ v˘kon 

vo W pri ∆t = 20 K
9 300 7 000 3 250

Max. tepeln˘ v˘kon 

vo W pri ∆t = 15 K
7 000 5 250 2 450

PouÏitie ako Stúpacie a pivniãné potrubie

Rozmery rúrky 63 × 4,5 50 × 4,0 40 × 3,5 32 × 3,0 26 × 3,0

Max. tlaková strata 

v Pa/m
cca 500 cca 500 cca 500 cca 500 cca 500

Max. hmotnostn˘ prietok

v kg/h
cca 20 000 cca 8 000 cca 4 000 cca 2 000 cca 1 000

Max. tepeln˘ v˘kon

i vo W pri ∆t = 20 K
cca 465 000 cca 186 000 cca 93 000 cca 46 500 cca 23 250

Max. tepeln˘ v˘kon 

vo W pri ∆t = 15 K
cca 348 000 cca 139 500 cca 69 750 cca 34 850 cca 17 450
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Rúrky gabotherm® moÏno pouÏívaÈ, spôsobom uveden˘m

na nasledujúcich vyobrazeniach, v najrôznej‰ích prípadoch

aj v sanitárnych rozvodoch.

Prívodné potrubie napr. na in‰taláciu pred stenu

Polybuténová rúrka 18 × 2,0 alebo polybuténová

rúrka 20 × 2,0

Pripojen˘ spotrebiã polybuténová rúrka 18 × 2,0

Systém okruÏného potrubia

OkruÏné potrubie polybuténová rúrka 18 × 2,0

Pripojen˘ spotrebiã polybuténová rúrka 18 × 2,0

Jednotlivé prívodné potrubia cez rozdeºovaã

Prívodné potrubie MV 26 × 3,0

Pripojen˘ spotrebiã polybuténová rúrka 18 × 2,0

alebo polybuténová rúrka

15 × 1,5 (sivá)

6. PouÏitie v rozvodoch vody

6.1 PouÏitie v rozvodoch vody

VaÀa 
TV SV

Um˘vadlo 
TV SV

Um˘vadlo 
TV SV

Kuchynsk˘ drez 
TV SV

Kuchynsk˘ drez 
TV SV

VaÀa 
TV SV

Sanitárny rozdeºovaã 1" 
gabotherm®

VaÀa 
TV SV

Um˘vadlo 
TV SV

Polybuténová rúrka 
18 × 2,0

Polybuténová rúrka 18 × 2,0

Polybuténová 
rúrka 

20 × 2,0

Polybuténová rúrka 18 × 2,0 alebo 15 × 1,5 (sivá)

* príp. v ochrannej rúrke ãiernej alebo bielej

SV = studená voda

TV = teplá voda

Z = cirkulácia

PB
 1

8 
×

2,
0

PB
 2

0 
×

2,
0

M
V 

26
 ×

3,
0

M
V 

26
 ×

3,
0

M
V 

32
 ×

3,
0

M
V 

32
 ×

3,
0

MV 26 × 3,0

TV

TV

ZSV

SV

TV

SV

MV 6 × 3,0

Pri pripájaní sanitárnych odbern˘ch miest moÏno rozli‰ovaÈ

medzi t˘mito variantmi in‰talácie:

• skupinové prívodné potrubie (mal˘ poãet tvaroviek, 

zv˘‰ená strata tlaku)

• okruÏn˘ systém potrubia (mal˘ poãet tvaroviek, 

vyváÏené tlakové pomery)

• jednotlivé prívodné potrubie (prípojka rozdeºovaãa, 

nízke straty tlaku)

Zobrazené pouÏitie v sanitárnej oblasti je príkladom z oblasti

bytov˘ch stavieb s rôznymi variantmi in‰talácie bez presného

v˘poãtu priemerov rúrok. Rozmery rúrok treba zistiÈ v˘poãtom

na základe ‰piãkového prietoku a r˘chlosti prúdenia.

PB
 1

8 
×

2,
0
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Pomocou ìalej uvedenej tabuºky moÏno odhadom stanoviÈ

rozmer ãiastkového úseku v závislosti od ‰piãkového prietoku (Q)

a r˘chlosti prúdenia (v).

Hluk vo vodovodnom potrubí je o to väã‰í, o ão väã‰í je hydraulick˘

tlak na armatúre a t˘m aj prietok.

Pokiaº ide o dodrÏanie poÏiadaviek zvukovej izolácie, treba

pamätaÈ najmä na pouÏitie armatúr s nízkou hluãnosÈou 

(skupina 1) a na upevnenie potrubia tlmiace zvuk ‰íriaci sa hmotou.

Nezávisle od toho treba zohºadniÈ prítomné zníÏenie trenia

v potrubí (R) a hodnoty v˘robcu armatúr, ktoré sa t˘kajú hluku

zapríãineného prúdením.

R˘chlosÈ prúdenia (v) by nemala prekroãiÈ cca 2 m/s. 

7. PouÏitie v oblasti rozvodov vody

7.1 Pau‰álne dimenzovanie sanitárnych potrubí

Dimenzia 20 × 2,0 18 × 2,0
16 × 2,0
15 × 1,5

·piãkov˘ prietok v R v R v R
Q, l/s m/s m bar m/s m bar m/s m bar

0,05 0,47 2,31

0,10 0,93 7,49

0,15 1,40 15,46

0,20 1,86 26,23

0,25 2,33 39,78

0,30 2,07 23,37 2,80 56,13

0,35 2,41 31,07

0,40 2,10 23,66 2,56 39,85

0,45 2,36 29,49

0,50 2,62 35,95

0,55 2,88 43,04

0,60
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Dimenzia 63 × 4,5 50 × 4,0 40 × 3,5 32 × 3,0 26 × 3,0

·piãkov˘ prietok v R v R v R v R v R
Q, l/s m/s m bar m/s m bar m/s m bar m/s m bar m/s m bar

0,55 1,79 15,49

0,60 1,95 17,99

0,65 2,11 20,67

0,70 2,28 23,52

0,75 2,44 26,55

0,80 2,60 29,76

0,85 1,63 9,97 2,77 33,15

0,90 1,72 10,96

0,95 1,82 12,00

1,00 1,92 13,08

1,10 2,01 14,21

1,20 2,30 17,85

1,30 2,49 20,50

1,40 1,66 7,95 2,68 23,32

1,50 1,78 8,96

1,60 1,90 10,03

1,70 2,02 11,16

1,80 2,13 12,35

1,90 2,25 13,59

2,00 2,37 14,90

2,50 1,82 5,96 2,61 17,68

3,00 2,19 8,32

3,50 2,55 11,06

4,00 1,78 4,18 2,92 14,20

4,50 2,00 5,23

5,00 2,22 6,40

5,50 2,44 7,69

6,00 2,66 9,09

6,50 2,89 10,61

7,00 3,11 12,25
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Usporiadanie rúrkov˘ch úchytiek treba v prípade montáÏe

oh˘bacích ramien urobiÈ podºa ìalej uvedeného obrázku,

priãom treba dodrÏaÈ uvedené rozstupy. MontáÏ napevno,

bez kompenzácie predæÏenia, nie je moÏná. 

V prípade zabudovania rúrok do betónu alebo mazaniny

nie sú potrebné Ïiadne kompenzaãné opatrenia, lebo dæÏkovú

rozÈaÏnosÈ zachytí stena rúrky. Ak sú rúrky uloÏené v izolaãnej

vrstve podlahy, treba kompenzovaÈ dæÏkovú rozÈaÏnosÈ v oblasti

zmeny smeru rúrky. 

Potrubia uloÏené pod omietkou by mali byÈ zásadne vybavené

oplá‰tením, ktorého úlohou je kompenzovaÈ dæÏkovú rozÈaÏnosÈ.

Spravidla túto úlohu beÏné plní samotná tepelná izolácia.

DæÏka oh˘bacieho ramena je závislá od zmeny dæÏky rúrky

a od vonkaj‰ieho priemeru rúrky a moÏno ju vypoãítaÈ podºa

tohto vzorca: 

VzdialenosÈ príchytiek B

Viacvrstvové rúrky, 
Rozmery rúrok prípadne plastové rúrky Plastové rúrky

bez nosn˘ch manÏiet s nosn˘mi manÏetami

15 × 1,5 cca 0,4 m cca 1,0 m

16 × 2,0 cca 0,5 m cca 1,0 m

18 × 2,0 cca 0,5 m cca 1,0 m

20 × 2,0 cca 0,5 m cca 1,0 m

26 × 3,0 – cca 1,5 m

32 × 3,0 – cca 2,0 m

40 × 3,5 – cca 2,0 m

50 × 4,0 – cca 2,5 m

63 × 4,5 – cca 2,5 m

8. V‰eobecné pokyny na ukladanie rúrok

8.1 Usporiadanie príchytok na rúrky

8.2 Rúrky v mazanine, prípadne pod omietkou

8.3 V˘poãet oh˘bacieho ramena

BS = c  . √( da . ∆l )

BS = dæÏka oh˘bacieho ramena v mm

c = bezrozmerová materiálová kon‰tanta 

(c = 33 pre viacvrstvovú rúrku, 

(c = 12 pre PE-Xc/PE-RT, c = 10 pre PB rúrku)

da = vonkaj‰í priemer rúrky

∆l = tepelná dæÏková rozÈaÏnosÈ

B
S

L∆

FP

GL

L

FP = pevn˘ bod

GL = klzné loÏisko

BS = oh˘bacie rameno

B = rozstup rúrkov˘ch úchytiek

L = dæÏka potrubia

∆L = tepelná dæÏková rozÈaÏnosÈ

Predov‰etk˘m v prípade tepl˘ch potrubí treba dbaÈ na presné

vyhotovenie oh˘bacieho ramena.
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Tepelná roztaÏnost je nezávislá od rozmeru rúrky a vypoãíta sa podºa vzorca:

∆l =  α . L  . ∆t

kde

∆l = tepelná rozÈaÏnosÈ

α = lineárny súãiniteº rozÈaÏnosti v mm/m*K 

(α = 0,023 pre MV rúrku, 

(α = 0,13 pre polybuténovú rúrku)

L = zabudovaná dæÏka rúrky

∆t = rozdiel teplôt v K 

(napr. medzi montáÏnou teplotou a max. prevádzkovou teplotou)

8.4 Sprievodné ohrievanie rúrok

Na rúrkach gabotherm® H + S moÏno pouÏiÈ samoregulaãné

vykurovacie pásy, ktor˘ch povrchová teplota neprekraãuje 65 °C. 

Kvôli lep‰iemu prenosu tepla sa po celej dæÏke pripevÀuje

pomocou hliníkovej lepiacej pásky na rúrku s médiom vykurovací

pás tak, aby k nej priliehal podºa moÏnosti celou svojou plochou.

V prípade potrubí s nosn˘mi manÏetami sa musí vykurovací pás

pripevniÈ na nosnej manÏete, nikdy nie medzi rúrku a nosnú

manÏetu. Treba dodrÏaÈ návody na uloÏenie rúrok, ktoré

poskytujú ich v˘robcovia.

1 = izolácia

2 = hliníková lepiaca páska

3 = vykurovací pás

4 = rúrka H + S

5 = nosná manÏeta

Potrubie s nosnou

manÏetou

Tepelná rozÈaÏnosÈ

Potrubie bez

nosnej manÏety

1

2

3

4

1

3

5

4
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8.5 Opatrenia protipoÏiarnej ochrany

Proti preskoãeniu poÏiaru moÏno rúrky gabotherm® zabezpeãiÈ

pomocou stavebne technicky povolenej protipoÏiarnej ‰krupiny

(napr. od firmy Rockwool). Túto manÏetu moÏno pouÏiÈ

aj v prípade systémov rúrka v rúrke. Treba sa riadiÈ pokynmi

na spracovania a predpismi v˘robcu.

Upozornenie: 
Ochranné rúrky alebo izolácie treba v oblasti

priechodky odstrániÈ.

1

3

2
4

10
00

 m
m

1000 mm

1

4

3
2

Hrúbku manÏety protipoÏiarneho oplá‰tenia pre priechodky

R30 aÏ R90 plastov˘ch rúrok gabotherm® (horºavé inÏinierske

siete) v prípade nehorºav˘ch médií (kúrenie, pitná voda) nájdete

v ìalej uvedenej tabuºke:

Napr. Rockwool Rozmery rúrok gabotherm®

manÏeta Conlit 15 × 1,5 16 × 2,0 18 × 2,0 20 × 2,0

PU 150 P/U 22,5 mm 22 mm 21 mm 20 mm

Napr. Rockwool Rozmery rúrok gabotherm®

manÏeta Conlit 26 × 3,0 32 × 3,0 40 × 3,5 50 × 4,0 63 × 4,5

PU 150 P/U 17 mm 24 mm 20 mm 25 mm 33,5 mm

Upozornenia:
• V prípade potrubí so studen˘m médiom je potrebná

parozábrana. Preto treba pouÏívaÈ manÏety Conlit

s povrchovou vrstvou z hliníkovej fólie.

• Uvedená hrúbka manÏety zodpovedá minimálne 50 % hrúbky

izolácie podºa EnEV, príp. podºa DIN 1988, priãom musí byÈ

prispôsobená príslu‰n˘m priemerom jadrov˘ch vrtov.

1 = rúrky gabotherm®

2 = hrúbka protipoÏiarnej manÏety

3 = maltová zálievka mimo dodávky, príp. jadrov˘ vrt

4 = protipoÏiarna manÏeta (napr. od firmy Rockwool)
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9. Pokyny na montáÏ

9.1 Návod na montáÏ PB a PE-Xc rúrok

1. 
Jednotné lisovanie

pre rúrky gabotherm®

PB a PE-Xc.

5. 
Nasunutie plastovej

rúrky do multitvarovky

aÏ po úroveÀ kontrolného

otvoru.

2. 
Správne skrátenie

plastovej rúrky

pomocou noÏníc

na plastové rúrky.

6. 
VloÏenie plastového

krúÏku multitvarovky

do dráÏky lisovacích

ãeºustí (Lisovacie ãeºuste

s profilom TH)).

3. 
Zrezanie vnútorn˘ch

hrán plastovej rúrky

orezávaãom

gabotherm®

(kalibrátorom).

7. 
Zalisovanie tvarovky

zvieraním ãeºustí aÏ

do ich úplného dotyku.

4. 
Po zrezaní vnútorn˘ch

hrán je potrebné oãistiÈ

rúrku od odrezkov.

8. 
Hotové zalisovanie

gabotherm® plastovej

rúrky s gabopress

multitvarovkou. 
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1. 
Rez MV-rúrkou.

5. 
Nasunutie MV-rúrky

do multitvarovky

aÏ po úroveÀ kontrolného

otvoru.

2. 
Skrátenie MV-rúrky

pomocou rúrkového

orezávaãa.

6. 
VloÏenie plastového

krúÏku multitvarovky

do dráÏky lisovacích

ãeºustí (Lisovacie ãeºuste

s profilom TH).

3. 
Zrezanie vnútorn˘ch

hrán MV-rúrok

s gabotherm®

orezávaãom

(kalibrátorom).

7. 
Zalisovanie tvarovky

zvieraním ãeºustí 

aÏ do ich úplného

dotyku.

4. 
Po zrezaní vnútorn˘ch

hrán je potrebné oãistiÈ

rúrku od odrezkov.

8. 
Hotové zalisovanie

gabotherm® MV-rúrky

s gabopress 

multitvarovkou. 

9. Pokyny na montáÏ

9.2 Návod na montáÏ MV-rúrok
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UÏ takmer 30 rokov je na trhu plastov˘ch rozvodov vykurovania

úspe‰n˘ systém pripojenia vykurovacích telies gabotherm® RADIA.

Jedna centrálna stúpacia vetva zásobuje vykurovacou vodou

celú stavbu. Vykurovacie telesá nachádzajúce sa v bytoch 

sa na Àu pripájajú prostredníctvom rozdeºovacej stanice.

MoÏnosÈ in‰talácie meraãa tepla priamo na rozdeºovaciu stanicu

nahradí obvykle pouÏívané odparovacie meraãe na jednotliv˘ch

vykurovacích telesách.

Vykurovacia rúrka je ohybná dvojitá rúrka,ktorá pozostáva

z vnútornej, vykurovaciu vodu vedúcej rúrky z polybuténu (PB),

a z vonkaj‰ej, ochrannej vlnitej rúrky z polyetylénu (PE).

Ukladanie rúrok sa vykonáva pred poloÏením poterov 

podláh – takÏe je moÏné viesÈ trasy najkrat‰ími cestami

od rozdeºovaãa k vykurovacím telesám.

Rúrky z polybuténu majú viacero v˘hod, napr. veºmi nízky odpor

pri prúdení vykurovacej vody, ãi absolútnu odolnosÈ proti korózii

a usadzovaniu vodného kameÀa.

1. Systém pripojenia vykurovacích telies 
rozvodom uloÏen˘m v potere podlahy

1.1 Popis systému

Princíp „rúrka v rúrke“ umoÏÀuje, vìaka vzduchovej vrstve

slúÏiacej ako tepelná izolácia, zníÏiÈ tepelné straty rozvodov.

Ohybné rúrky z polybuténu sa pri predlÏovaní v dôsledku

tepelnej rozÈaÏnosti zvlnia v ochrannej rúrke, ktorá na to ponúka

dostatok priestoru.

DráÏky v stenách pre prípojky vykurovacích telies sú zbytoãné,

nie je potrebná ani dodatoãná izolácia a zaãisÈovacie práce

na omietkach.
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II) MontáÏ

1. MontáÏ sa vykonáva aÏ po ukonãení omietacích prác na hotovú stenu.

2. Rozdeºovacia stanica sa upevní na stenu podºa horeuvedenej v˘‰ky.

3. Pod rozdeºovaciu stanicu sa umiestni vodiaca li‰ta rúrok (a).

Pozor na v˘‰ku podlahy!

4. V˘stupy z telesa rozdeºovaãa a zberaãa sú vybavené prípojkami

s vonkaj‰ím závitom 3/4" na pripojenie adaptérov.

B1 Pripojenie vykurovacieho telesa s integrovanou

armatúrou pomocou variabilného ochranného oblúka

1. Vykurovacie teleso s jednostrannou dvojitou prípojkou dole.

2. Adaptér gabotherm®, pozostávajúci z prevleãnej matice,

zvieracieho krúÏka a telesa adaptéra.

3. Vykurovacia rúrka gabotherm® z polybuténu, v ochrannej 

rúrke – priemery 12 × 1,3; 15 × 1,5 a 16 × 2 mm.

4. Krycia zátka; unikajúca voda je viditeºná skôr, ako spôsobí ‰kodu.

5. Krycia manÏeta slúÏi na prekrytie vyústenia rúrky gabotherm®

od variabilného ochranného oblúka po adaptér.

6. Variabilná dvojitá rozeta: popis pozri B2.

7. Ochrann˘ oblúk rúrky preberá ohybové napätie rúrky

a zabezpeãuje, Ïe sa rúrka nezalomí ani pri najmen‰om polomere

oblúka. Oblúk zároveÀ bezpeãne vytvára aretáciu ochrannej rúrky.

8. Variabiln˘ ochrann˘ oblúk umoÏÀuje nastaviÈ rozstup v˘vodov

v rozsahu 35–60 mm a natoãenie prípojok do rôznych smerov.

9. Upevnenie variabiln˘ch ochrann˘ch oblúkov pomocou oceºov˘ch

klincov alebo hmoÏdiniek a skrutiek.

B2 Prekrytie dvojitej prípojky z podlahy pomocou variabilnej

podlahovej rozety

1. Variabilná podlahová rozeta je pouÏiteºná pre rozstupy 35–70 mm.

2. PoÏadované rozstupy v˘vodov je moÏné odãítaÈ na spodnej

strane telesa rozety a otáãaním nastaviÈ kryty.

3. 14-dielne delenie oboch excentrick˘ch krytov umoÏÀuje paralelné

uloÏenie rozety podºa hrany vykurovacieho telesa.

4. PruÏné tesniace manÏety slúÏia na zabezpeãenie presnej polohy

a stability.

5. Variabilná podlahová rozeta je pevne zmontovaná a nedá

sa posúvaÈ.

* Pozri obrázok na str. 17

2. Technika pre rozdeºovaciu stanicu
Pripojenia vykurovacích telies • Plo‰né temperovanie

2.1 Detail A* Rozdeºovacia stanica

Vyhotovenie na omietke
I) MontáÏne rozmery

oznaãenie ‰írka

GT-VS 2A 1" 285 mm

GT-VS 3A 1" 340 mm

GT-VS 4A 1" 395 mm

GT-VS 5A 1" 450 mm

GT-VS 6A 1" 505 mm

GT-VS 7A 1" 560 mm

GT-VS 8A 1" 615 mm

GT-VS 9A 1" 670 mm

GT-VS 10A 1" 725 mm

GT-VS 11A 1" 780 mm

GT-VS 12A 1" 835 mm

2.2 Detail B* Podlahové pripojenie
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B3 Obojstranné pripojenie vykurovacieho telesa s variabiln˘m

ochrann˘m oblúkom

1. Variabilná podlahová platÀa a ochranné oblúky sa prelomia

na predlisovan˘ch miestach.

2. Pripojenie vykurovacieho telesa nasleduje podºa B1.

B4 Pripojenie vykurovacieho telesa z podlahy pomocou

stenovej a podlahovej pripojovacej dózy

1. Prípojka vykurovacieho telesa s doln˘m v˘vodom.

2. Radiátorová spojka s reguláciou, uzatváraním a vypú‰Èaním.

3a. Medená alebo oceºová poniklovaná pripojovacia rúrka.

3b. Pripojenie pomocou zvieracieho spoja 1/2".

4. MoÏnosÈ v˘meny rúrky zostáva zachovaná.

5. Adaptér gabotherm®, pozostávajúci z prevleãnej matice, 

zvieracieho krúÏka a telesa adaptéra.

6. Vykurovacia rúrka gabotherm® z polybuténu, v ochrannej

rúrke – priemery 12 × 1,3; 15 × 1,5 a 16 × 2 mm.

7. Gumené tesnenie na utesnenie pripojovacej jednotky. 

ZabraÀuje navlhnutiu izolácie v prípade netesnosti spojov,

ako aj vnikaniu neãistôt do pripojovacej jednotky a t˘m 

vzniku ‰kôd.

C1 Pripojenie vykurovacieho telesa zo steny pomocou 

variabilného ochranného oblúka

1. UpevÀovací plech.

2. UpevÀovací materiál (skrutky a hmoÏdinky).

3. Pripojenie rúrky na ventil pomocou adaptéra.

4. Krycia zátka.

5. DráÏky na skrátenie ochranného oblúka.

6. Raster na vyrovnanie hrúbky omietky.

7. Izolácia rozvodov gabotherm® vo vonkaj‰ej stene.

* Pozri obrázok na str. 17

2.3 Detail C* Stenové pripojenie
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C2 Stenové pripojenie pomocou stenovej a podlahovej

pripojovacej dózy

1. UpevÀovací plech.

2. UpevÀovací materiál (skrutky a hmoÏdinky).

3. Zvierací spoj.

4a. Medená, alebo oceºová poniklovaná pripojovacia rúrka.

4b. Pripojenie pomocou zvieracieho spoja 1/2".

5. Raster na ukotvenie upevÀovacieho plechu.

6. Izolácia rozvodov gabotherm® vo vonkaj‰ej stene.

1. Okrajov˘ oddeºovací pás umoÏÀuje bezpeãné rozpínanie

tepelne namáhaného poteru a odstraÀuje prenos

kroãajového hluku.

2. Tepelná a protihluková izolácia.

3. Bariéra proti vlhkosti, napr. fólia z PE.

4a. Upevnenie rúrok, napr. drôtom, rastrov˘mi páskami, a pod.

4b. Rúrka gabotherm® v ochrannej rúrke môÏe byÈ uloÏená

aj v systémovej platni podlahového vykurovania 

gabotherm® 1•2•3.

5. Vykurovacia rúrka gabotherm® z polybuténu.

6. Kotviaci element, napr. oceºová sieÈ.

* Pozri obrázok na str. 17

2.4 Detail D* Plo‰né temperovanie
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Systém pripojenia vykurovacích telies gabotherm® RADIA ponúka

moÏnosÈ vyuÏiÈ plo‰né temperovanie podlahy ako doplnkové

vykurovanie. Toto plo‰né temperovanie je pripojené

z radiátorového okruhu a u‰etrí ìal‰ie náklady na druh˘

regulaãn˘ okruh. Tak môÏe byÈ prídavn˘m temperovaním

zv˘‰ené pohodlie napr. v kúpeºni, predsieni alebo kuchyni iba

pomocou niekoºk˘ch metrov rúrky. Táto moÏnosÈ existuje hlavne

pri prevádzke s vy‰‰ími teplotami, napr. 70/55 °C, ale aj 90/70 °C.

V nízkoteplotnej oblasti je prenos tepla mal˘.

Pozor: Pre zabudovanie plo‰ného temperovania sa musí 

pri hrubej stavbe poãítaÈ s hrúbkou podlahy o 2 cm vy‰‰ou 

ako pri ostatn˘ch podlahách.

Existuje viacero moÏností vyhotovenia plo‰ného temperovania,

priãom je nutné vziaÈ do úvahy, Ïe vykurovacími rúrkami 12 × 1,3 mm

je moÏné temperovaÈ podlahové plochy do veºkosti max. 12 m2.

3. Systém plo‰ného temperovania

Tepelná izolácia
Pri vykurovaní podlahy má rozhodujúci v˘znam tepelná izolácia,

pretoÏe tepelné straty smerom dolu do podlahovej kon‰trukcie

by mali byÈ ão najmen‰ie.

Mimoriadne dôleÏitá je tepelná izolácia podláh nad terénom

(nepodpivniãené priestory, pivnice), alebo nad vonkaj‰ím

prostredím (podjazdy a pod.).

V zásade je moÏné, berúc do úvahy vy‰‰ie uvedené poÏiadavky,

rozdeliÈ v‰etky beÏne dostupné izolaãné dosky do troch skupín:

1. Izolaãné dosky z kompaktného materiálu:

• polystyrén PS 30

• korkové dosky

• vytláãané tvrdé dosky z penového polystyrénu (min. hrúbka

dosiek 30 mm (stropy medzi vykurovan˘mi miestnosÈami)

2. Izolaãné dosky z vláknit˘ch izolaãn˘ch materiálov.

Vykurovacie rúrky sú upevnené na oceºové siete pomocou

drôtu, alebo viazacích pások.

3. UloÏenie vykurovacích rúrok do systémov˘ch dosiek

gabotherm® 1•2•3 s integrovanou tepelnou a protihlukovou

izoláciou.

Izolácia proti kroãajovému hluku
Medzi obytn˘mi podlaÏiami je potrebná predov‰etk˘m úãinná

izolácia proti kroãajovému hluku. Trh ponúka pre tento typ

izolácie rôzne materiály: ‰peciálne rohoÏe, plsÈ a dosky

z vláknit˘ch izolaãn˘ch materiálov, ktoré môÏu byÈ uloÏené

ako prídavné pod tepelnú izoláciu. Technicky elegantné rie‰enie

spoãíva v tom, Ïe sa pouÏijú kombinované, tepelno aj zvukovo

izolaãné dosky, napr. z korku alebo z minerálnych vláken.

Závisí len od konkrétneho stavebného zámeru, ãi sa pouÏije

tepelná izolácia alebo tepelná izolácia a protihluková izolácia

ako samostatné vrstvy, alebo tepelná a protihluková izolácia

ako jeden komponent. Rozdielne systémy majú vplyv na celkovú

stavebnú v˘‰ku podlahy, nie v‰ak na funkciu plo‰ného

temperovania podlahy, pokiaº sa pouÏila dostatoãná hrúbka

tepelnej izolácie.

3.2 Kon‰trukcia podlahy

3.1 Príklady vyhotovenia

Plo‰né temperovanie paralelne 

zapojené cez jednorúrkov˘ ventil.

Plo‰né temperovanie 

ako samostatn˘ okruh.

Najlep‰ím rie‰ením je samostatn˘ okruh pripojen˘ na

rozdeºovaciu stanicu. Do prívodu a spiatoãky takéhoto okruhu

môÏu byÈ vsadené uzatváracie alebo regulaãné ventily, ktoré

ponúkajú moÏnosÈ exaktne nastaviÈ prietoãné mnoÏstvo pre

dan˘ okruh.

ëal‰ou alternatívou je pripojenie vykurovacieho telesa

s jednorúrkovou armatúrou. Pritom je potrebné dbaÈ na to,

aby mohol byÈ ventil prevádzkovan˘ so 100%-n˘m skratom.

Vtedy je moÏné vykurovacie teleso uzavrieÈ a pouÏívaÈ len 

plo‰né temperovanie podlahy.
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Izolácia proti vlhkosti
Pred poloÏením tepelnej a protihlukovej izolácie je

bezpodmieneãne nutné zaizolovaÈ nepodpivniãené priestory

proti prenikaniu zemnej vlhkosti.

Pri extrémnej vlhkosti sa odporúãa pouÏiÈ zvárané alebo lepené

izolaãné pásy.

Pozor! Ak sa na izoláciu proti vlhkosti pouÏijú asfaltové lepenky,

nesmie sa priamo na tieto pásy poloÏiÈ tepelná izolácia

z polystyrénu. Takéto plochy je nutné zakryÈ polyetylénovou fóliou.

Ochrana pred vlhkosÈou
PoloÏené tepelné a protihlukové izolaãné dosky je nutné chrániÈ pred

vlhkosÈou prichádzajúcou z poteru poloÏením polyetylénovej fólie.

Na takto pripravenú plochu sa uloÏí oceºová sieÈ, na ktorú sa

pomocou drôtu alebo viazacích pások upevní vykurovacia rúrka

gabotherm® 12 × 1,3 mm v ochrannej rúrke.

Okrajové oddeºovacie pásy
V‰etky zvislé kon‰trukcie vystupujúce z podlahy (steny, stæpy a pod.)

sa oddelia od samotnej podlahy poloÏením okrajov˘ch

oddeºovacích pásov bez medzier.

Vrstva polystyrénu v styku so stenami a ostatn˘mi zvisl˘mi

kon‰trukciami zabraÀuje prenosu kroãajového hluku z podlahy.

Ochranná fólia slúÏi ako priebeÏná izolácia proti vlhkosti.

3.3 Kon‰trukcia podlahy s pevnou tepelnou izoláciou

Pozor: 

Liatie horúceho asfaltu na rúrky gabotherm® je neprípustné!

Cementov˘ poter
Po montáÏi rozvodov vykurovania sa nanesie cementov˘ poter,

ktor˘ musí vytvoriÈ prekrytie najmenej 35–40 mm nad hornou

hranou ochrannej rúrky. Je bezpodmieneãne nutné dbaÈ na to,

aby prvé zakúrenie do vykurovacieho systému s plo‰n˘m

temperovaním podlahy bolo vykonané aÏ po dokonalom

vyschnutí a vyzretí poterov (najskôr po 4 t˘ÏdÀoch).

·káry
Dilataãné ‰káry oddeºujú stavebné ãasti podláh v celom

priereze, t.j.od podkladového betónu, prípadne izolácie proti

vlhkosti aÏ po povrchovú úpravu podlahy. Vykurované

podlahové kon‰trukcie musia maÈ od urãit˘ch rozmerov

dilataãné ‰káry: plocha max. 40 m2, dæÏka max. 8 m, pomer

strán max. 1 : 2,5.

·káry je nutné vytvoriÈ:

• nad existujúcimi deliacimi ‰kárami budovy na rovnakom

mieste a s rovnakou ‰írkou

• ako ohraniãenie vykurovacej plochy

• ako okrajové oddeºovacie pásy pri v‰etk˘ch zvisl˘ch

kon‰trukciách vystupujúcich z podlahy.

Prírodné a betónové kameniny, keramické dlaÏdice a platne
Z dôvodu nízkeho tepelného odporu sú tieto materiály veºmi

vhodné ako povrchové úpravy na plo‰ne temperované podlahy.

Odporúãa sa pouÏívaÈ veºkoplo‰né dlaÏdice a platne väã‰ie

ako 0,1 m2 s priamo prechádzajúcimi ‰kárami bez presahov.

Textilné podlahové krytiny
MôÏu byÈ pouÏité podlahové krytiny s tepeln˘m odporom 

do 0,15 m2 K/W. Na zabezpeãenie lep‰ieho prestupu tepla

odporúãame celoplo‰né lepenie. Typ podlahovej krytiny

a lepidla musí byÈ v˘robcom deklarovan˘ ako vhodn˘ pre

pouÏitie na podlahy s podlahov˘m vykurovaním.

Elastické podlahy (napr. PVC)
Pred poloÏením elastick˘ch podlahov˘ch krytín treba dbaÈ na

teplotu temperovaného podkladu, ktorá by mala re‰pektovaÈ

hodnoty poÏadované v˘robcom krytiny. Lepenie elastick˘ch

podlahov˘ch krytín musí byÈ vykonané celoplo‰ne pouÏitím

vhodného lepidla. ·káry medzi pásmi elastickej podlahovej

krytiny by mali byÈ zvarené príslu‰n˘mi zváracími hmotami.

PoloÏenie a lepenie elastick˘ch podlahov˘ch krytín môÏe byÈ

vykonané aÏ po dokonalom vyschnutí a vyzretí poteru.

Parketové podlahy
je potrebné pouÏívaÈ s dôrazom na nasledujúce pokyny:

Zostatková vlhkosÈ musí byÈ max. 10 %. Tepeln˘ odpor smie byÈ

max. 0,15 m2 K/W. Typ parketovej podlahy a lepidla musí byÈ

v˘robcom deklarovan˘ ako vhodn˘ pre pouÏitie na podlahy

s podlahov˘m vykurovaním.

Mozaikové parkety sú vhodnej‰ie ako vliskové parkety.

Pred poloÏením parketovej podlahy by malo byÈ vykurovanie

v prevádzke asi 2 t˘Ïdne. V priebehu pokladania sa vykurovanie

odstaví alebo v prípade chladného poãasia zredukuje tak,

aby teplota povrchu poteru bola 18 °C.

Parketov˘ materiál by mal byÈ pred pokladaním uloÏen˘ najmenej

1 t˘ÏdeÀ v miestnostiach, v ktor˘ch sa budú parketové podlahy

pokladaÈ. T˘m sa zamedzí neskor‰iemu vzniku ‰kár od stiahnutia.

Parketová podlaha musí priliehaÈ k okrajov˘m oddeºovacím pásom.

Sokel
·káru medzi dlaÏbou a soklom treba ponechaÈ ‰irokú min. 5 mm.

Uzavrie sa elastickou ‰párovacou hmotou, napr. silikónov˘m

tmelom. V Ïiadnom prípade nesmie vzniknúÈ pevné spojenie

dlaÏby so soklom.
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3.4 Diagram pre urãenie v˘konu plo‰ného temperovania

3.5 Diagram závislosti teploty povrchu ochrannej rúrky od teploty prívodu
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Pred zaãatím montáÏe vykurovacieho systému gabotherm® RADIA by mali byÈ uÏ osadené okná a omietnuté steny a stropy.

Na takto pripravenej stavbe uÏ nebude potrebné opakovane demontovaÈ a znovu osadzovaÈ vykurovacie telesá.

1. Upevnenie rozdeºovaãa do skrinky. 2. Kvôli moÏnosti uzatvorenia jednotliv˘ch

okruhov – napr. pre okruh plo‰ného

temperovania – sa priamo na v˘vod

z rozdeºovaãa naskrutkujú uzatváracie

kohúty GT-AH 3/4".

3. Vodiaca li‰ta rúrok pod rozdeºovacou

stanicou upevnenou priamo na stene slúÏi

na usmernenie rúrok zo zvislého

do vodorovného smeru.

6. Pripojenie rúrky na vykurovacie teleso 

(na obr. cez jednorúrkovú armatúru

pomocou adaptérov).

7. Pripojenie rúrky na vykurovacie teleso 

(na obr. cez axiálny ventil pomocou adaptéra)

a pevné ukotvenie ochranného oblúka

do podkladového betónu klincami

alebo skrutkami a hmoÏdinkami.

8. Pripojenie rúrky na vykurovacie teleso 

(na obr. cez axiálny ventil pomocou

zvieracích spojov) stenovou a podlahovou

pripojovacou dózou a presnou oceºovou

rúrkou.

9. Pripojenie rúrky na vykurovacie teleso 

(na obr. cez axiálny ventil pomocou adaptéra)

ochrann˘m oblúkom pre pripojenie zo steny

s moÏnosÈou nastavenia dæÏky.

4. Nasleduje montáÏ rúrky na vykurovacie

teleso. Na skrátenie ochrannej rúrky jedin˘m

bezpeãn˘m a spoºahliv˘m spôsobom slúÏi

orezávaã GT-AGS.

4. Návod na montáÏ

5. Nasunutie krúÏku ochranného oblúka,

ochranného oblúka GT-BV, krycej zátky GT-AS

a jednotliv˘ch ãastí adaptéra (prevleãnej matice,

zvieracieho krúÏku, ochranného krúÏku, 

O-krúÏku, nástrãnej ãasti adaptéra) na rúrku.
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Návod na montáÏ

10. Upevnenie kotviaceho plechu ochranného

oblúka pomocou skrutiek a hmoÏdiniek.

11. Pripojenie rúrky na vykurovacie teleso

zo steny (na obr. cez axiálny ventil pomocou

zvieracích spojov) stenovou a podlahovou

pripojovacou dózou a presnou oceºovou

rúrkou.

12. Upevnenie rúrok drÏiakmi rúrok GT-DS a GT-S

na podkladov˘ betón.

15. Vyústenie pripojenia vykurovacieho telesa

z podlahy po poloÏení cementového alebo

anhydrytového poteru.

16. Po poloÏení dlaÏby sa vyústenie pripojenia

vykurovacieho telesa prekryje krycou

manÏetou GT-M a podlahovou rozetou GT-R.

17. Príklad umiestnenia rozdeºovacej stanice

na stene pod stropom.

13. Nasunutie krycieho krúÏku GT-A a adaptéra

na koniec rúrky.

14. Pripojenie rúrky na teleso rozdeºovaãa

a dotiahnutie spoja.
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Îivot v star‰ích obytn˘ch domoch poskytuje pouÏívateºom ‰pecifick˘

pocit súkromia a bezpeãia. Tieto domy v‰ak potrebujú inováciu

technického vybavenia, najmä systému vykurovania – potrebujú

komfort ústredného vykurovania. Systém ústredného vykurovania sa

musí navrhnúÈ tak, aby jeho realizácia re‰pektovala charakter bytu

aj domu a bola ão najmenej nápadná. Medzi ìal‰ie poÏiadavky

patria minimálne zásahy do pohody b˘vania pouÏívateºov. Z toho

vypl˘va, Ïe zvolen˘ systém by mal vyÏadovaÈ minimum stavebn˘ch

úprav, krátky ãas realizácie a umoÏÀovaÈ ob˘vateºnosÈ bytu poãas

montáÏe. DodrÏanie podmienky ob˘vateºnosti bytu je nemysliteºné

a nemoÏné v prípade, keì sa pouÏijú tradiãné rozvody z oceºov˘ch

rúrok. Zastarané technologické postupy si vÏdy vyÏadujú doãasné

vysÈahovanie nájomníkov. Vlastníci obytn˘ch domov (súkromní

majitelia alebo spoloãnosti) zastupujú záujmy svojich nájomníkov

a od projektanta i dodávateºa poÏadujú ten najv˘hodnej‰í systém

kúrenia. Vedia, Ïe zvolen˘ systém kúrenia musí spæÀaÈ isté

predpoklady, medzi ktoré patria: ão najmen‰í rozsah stavebn˘ch

úprav, obmedzenie korózie v systéme, prijateºná cena bez toho,

aby sa zníÏili nároky na estetiku in‰talácie. Projektanti rekon‰trukcií

musia vo svojich návrhoch zohºadniÈ poÏiadavky zákazníkov, ktorí si

1. Systém pripojenia vykurovacích telies 
rozvodom uloÏen˘m v soklovej li‰te

1.1 Popis systému

Ïelajú bezproblémov˘ a bezpeãn˘ systém kúrenia. Na vypracovanie

projektov projektanti vyÏadujú ponuky komplexn˘ch osvedãen˘ch

systémov, ktoré moÏno kombinovaÈ podºa ‰pecifick˘ch podmienok

jednotliv˘ch zákaziek. Bezpodmieneãnou nutnosÈou je tak˘

program, ktor˘ umoÏÀuje kompatibilitu rôznych systémov

a je schopn˘ splniÈ v‰etky poÏiadavky zákazníkov na komfort.

V nadväznosti na projektanta pracuje dodávateº, ktorému dokonalé

v˘robky harmonicky zladeného systému uºahãia prácu a zv˘‰ia

produktivitu. Dodávateº potrebuje prehºadn˘ kompletn˘ systém

s minimálnym poãtom rozliãn˘ch dielcov v objednávke. VyÏaduje

jednoduch˘ montáÏny systém, ktor˘ svojimi vlastnosÈami vyluãuje

technologické prestávky. Nutn˘m predpokladom je r˘chlosÈ

montáÏe bez závislosti od ‰peciálneho náradia. R˘chlosÈ

a dokonalosÈ montáÏe je zárukou konkurencieschopnosti

dodávateºa. gabotherm® KOMFORT, systém pripojenia vykurovacích

telies, vhodn˘ pri modernizácii star˘ch budov, je v˘sledkom

spolupráce v‰etk˘ch zainteresovan˘ch – vlastníkov, projektantov,

dodávateºov aj odborníkov firmy gabo Systemtechnik GmbH – ktorí

uÏ veºakrát spoloãne overili vlastnosti systému.

1.2 Variabilita systému gabotherm® KOMFORT v prevádzkov˘ch budovách

Soklová li‰ta GK sa vyznaãuje stabiln˘m stavebnicov˘m krabicov˘m

systémom a nenápadn˘m vzhºadom. Skladá sa z ãelnej strany

a zo zadnej steny, ktoré sú spojené západkou. Svojimi rozmermi

90 × 45 mm spæÀa poÏiadavky na optimálne vyuÏitie priestoru.

Cel˘ rad dômyseln˘ch detailov vyhovuje rôznym ‰peciálnym

poÏiadavkám.

Napríklad pouÏitie dut˘ch stien li‰ty zniÏuje tepelné straty vznikajúce

únikom cez vonkaj‰ie steny a obmedzuje neÏiaduce ohrievanie

miestností, cez ktoré rozvod prechádza. Dve pruÏné li‰ty soklového

kanála zabezpeãujú optické zaãistenie nerovností steny a podlahy.

Zadná stena slúÏi, okrem tepelnej izolácie, najmä ako pomoc

pri montáÏi. Predv⁄taním otvorov v tejto stene s rozstupom 25 cm

odpadá jej ìal‰ie v⁄tanie pri upevÀovaní hmoÏdiniek do steny.

Spájacie priehradky pre skrutky v dutom profile li‰ty umoÏÀujú

upevniÈ jednotlivé ãasti prípojok vykurovacieho telesa. Poloha osi

dutín pre skrutky je vyznaãená pozdæÏnymi dráÏkami. âelná strana

v neutrálnych farebn˘ch odtieÀoch – sivom, bielom alebo vo farbe

svetlého duba – slúÏi na estetické zakrytie rozvodu rúrok. Poãas

1.3 Soklové li‰ty gabotherm® KOMFORT

Prudk˘ rozvoj súkromnej sféry v posledn˘ch rokoch, ktorého

sprievodn˘m javom je mnoÏstvo tak vznikajúcich, ako

aj zanikajúcich podnikateºsk˘ch subjektov, ãasto vyvoláva

poÏiadavky na zmenu vyuÏitia prevádzkov˘ch budov. Zmeny

sa vyÏadujú nielen v jestvujúcich budovách, ale aj pri budovách,

ktoré sú e‰te vo v˘stavbe a kde sa menia budúci nájomcovia práve

poãas v˘stavby, v mnoh˘ch prípadoch dokonca viackrát. Pri aplikácii

tradiãn˘ch systémov kúrenia z oceºov˘ch rúrok sa najmä v dôsledku

zváraãsk˘ch prác tieto zmeny veºmi ÈaÏko uskutoãÀujú.

PouÏitie systému gabotherm® KOMFORT umoÏÀuje veºkú variabilitu

pri vedení rozvodov rúrok v soklov˘ch li‰tách tak pri zmenách

v rámci novej v˘stavby, ako aj pri rekon‰trukciách v rámci nového

vyuÏitia existujúcich budov.

Systém gabotherm® KOMFORT sa skladá z t˘chto ãastí:

• soklová li‰ta s príslu‰n˘mi tvarovkami

• rúrka z polybuténu s kyslíkovou bariérou

• vodiace oblúky rúrok

• spojky rúrok a adaptéry gabotherm®

• pripájacie jednotky

• poniklované medené pripájacie rúrky so spojkami

montáÏe je viditeºná plocha zakrytá ochrannou fóliou. Pre kúty a rohy,

na spojenia a ukonãenia kanálov sú k dispozícii tvarovky, ktoré

sa zaklesnú do li‰ty. Vìaka tomu odpadá rezanie profilu do uhla.

Pri pokladaní kobercov moÏno prekryÈ aj soklovú li‰tu pásom

koberca a doplniÈ ju samolepiacou kobercovou li‰tou,

ako aj rohov˘mi a kútov˘mi tvarovkami.
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2.1 Obojstranné pripojenie vykurovacieho telesa

1 = GK-Cu-S (2 rúrky GK-Cu-S ∅ 12 s 2 spojkami) 2 + 3 = GK-ZAE (dvojrúrková pripájacia

jednotka so 4 adaptérmi GTFH-K 18 × 2)

4 = GK-Cu-W (2 rúrky GK-Cu-W ∅ 12 s 2 spojkami) 2 + 3 = GK-ZAE (dvojrúrková pripájacia

jednotka so 4 adaptérmi GTFH-K 18 × 2)

4 = GK-Cu-W (2 rúrky GK-Cu-W ∅ 12 s 2 spojkami) 2 + 3 = GK-ZAE (dvojrúrková pripájacia

jednotka so 4 adaptérmi GTFH-K 18 × 2)

2. Pripojenie vykurovacích telies
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4 = GK-Cu-W (2 trubky GK-Cu-W ∅ 12 s 2 spojkami) 2 + 5 = GK-ZKE(dvojrúrková pripájacia

jednotka so 4 adaptérmi GTFH-K 18 × 2)

2.2 Vykurovacie telesá s integrovan˘mi ventilmi (Ventil – Kompakt)

6 = GK-Cu-Z (2 rúrky GK-Cu-Z ∅ 15 s 2 spojkami) 7 + 7 = GK-EAE (jednorúrková pripájacia

jednotka s 2 adaptérmi GTFH-K 18 × 2)

2.3 Vykurovacie telesá s jednorúrkov˘mi ventilmi
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3. Prednosti soklovej li‰ty gabotherm® KOMFORT

Zadná stena 

s dut˘m profilom 

vytvára tepelnú izoláciu.

Otvory v zadnej stene 

uºahãujú montáÏ 

a skracujú ãas montáÏe.

Zadná stena z recyklovaného 

materiálu slúÏi ako montáÏna 

plocha. Spájacie priehradky 

v li‰te zabezpeãujú upevnenie

pripájan˘ch dielcov.

Soklová li‰ta sivá, 

biela alebo vo farbe svetlého 

duba je estetická 

a nenápadná.

Ochranná fólia chráni 

prednú (viditeºnú) plochu 

poãas montáÏe.

Jednou pracovnou operáciou 

sa na stenu pripevní 

zadná ãasÈ z recyklovaného 

materiálu a drÏiaky rúrok.

Rúrky gabotherm® sa spredu 

zatlaãia do drÏiakov.

Dodatoãne pripevnená 

kobercová li‰ta prispieva 

k estetickému vzhºadu li‰ty.

Dut˘ profil ãelnej steny plní 

aj funkciu tepelnej izolácie.

Dve pruÏné li‰ty 

zaãisÈujú nerovnosti 

steny a podlahy.
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Kompletné a rozmerovo prispôsobené pre najbeÏnej‰ie prípojky vykurovacích telies.

Antikorózne vo vyhotovení z bronzu alebo mosadze.

4.1 Pre dvojrúrkov˘ systém

Obojstranná prípojka GK-ZAE Prípojka pre vykurovacie teleso
so zabudovan˘m ventilom GK-ZKEPripravená na alternatívne

pripojenie dvojicou meden˘ch

rúrok ∅ 12 × 1 pre jednoradové

alebo dvojradové 

vykurovacie teleso.

Kompletná so spojkov˘mi

adaptérmi pre rúrky

gabotherm®.

S „oãkami“ na upevnenie

na zadnú stenu li‰ty.

Kompletná so skrutkami

na upevnenie

na zadnú stenu.

S vytvarovaním na pridrÏanie

pomocou kºúãa alebo

vodiacimi puzdrami urãen˘mi

pre ‰peciálny skrutkovaã.

4.2 Pre jednorúrkov˘ systém, príp. pre posledné teleso v jednorúrkovom alebo dvojrúrkovom systéme

Prípojka pre „stredné“ vykurovacie teleso 
GK-EAE (jednorúrkov˘ systém)

Pre „posledné“ vykurovacie teleso 
GK-EAE (jednorúrkov˘ systém) 

alebo GK-ZAEL (dvojrúrkov˘ systém)
Pripravená pre adaptérovú 

prípojku s medenou rúrkou 

∅ 15 k vykurovaciemu telesu

(jednorúrkov˘ systém) alebo ∅ 12

(dvojrúrkov˘ systém).

S vytvarovaním 

na pridrÏanie pomocou kºúãa.

Kompletná so spojkov˘mi 

adaptérmi pre vykurovacie 

rúrky gabotherm® KOMFORT.

S „oãkami“ na upevnenie 

na zadnú stenu li‰ty.

Kompletná so skrutkami 

na upevnenie.

4. Prednosti pripájacích dielcov gabotherm® KOMFORT
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5.2 Kútové a rohové tvarovky sa prichytia pomocou spoja „pero-dráÏka“, rez sa prekryje tvarovkou

5.3 V˘hody pri kladení PB rúrok gabotherm®

5.1 PoÏadované dæÏky profilov sa zhotovia priamym rezom. Netreba robiÈ uhlové rezy

5. MontáÏne v˘hody li‰ty gabotherm® KOMFORT

Kladenie bez preru‰enia od prípojky k prípojke,

bez spájacích miest „na trase“.

Vodiaci oblúk rúrky gabotherm® vedie PB rúrku

cez roh v optimálnom polomere.

Rie‰enie v nikách – pomocou lisovacích kolien

90° vyrie‰i kaÏd˘ problém. Obdobn˘ problém

moÏno vyrie‰iÈ aj pomocou polyfúzne

zvarovan˘ch PB rúrok a PB kolien. Podrobn˘

návod na zvarovanie nájdete v samostatnej

ãasti tejto technickej informácie.
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6. Tlaková strata RA jednorúrkovej prípojky GK-EAE, GK-ZAEL

Táto krivka tlakovej straty platí pre montáÏny celok GK-EAE a GK-ZAEL s rúrkami GK-Cu-Z bez ventilu vykurovacieho telesa.
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Q – tepeln˘ v˘kon (kW)

7. Tlaková strata odboãky pri tvarovkách gabotherm® KOMFORT

Q pri ∆t = 20 K
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8. Tlaková strata RA dvojrúrkovej prípojky GK-ZAE a GK-ZKE

Táto tlaková strata platí pre GK-ZAE alebo GK-ZKE spoloãne s GK-Cu-W bez ventilu vykurovacieho telesa.

W pri ∆t = 20 K
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9. Návod na montáÏ – Bezpodmieneãne dodrÏaÈ!

Predpoklad na montáÏ:

V˘poãet potreby tepla • Vykurovacie teleso s prípojkami max. 100 mm od steny a 180 mm (pri jednorúrkovom pripojení 190 mm) 

nad podlahou • Konzoly vykurovacích telies v˘‰kovo a hæbkovo nastaviteºné.

1. MontáÏ vykurovacieho telesa. 1a. Jednoradové vykurovacie teleso (typ 10)

s obojstrann˘m pripojením.

1b. Jednoradové vykurovacie teleso

s konvektorom (typ 11) s obojstrann˘m

pripojením.

1e. Vykurovacie teleso s ventilom

na jednorúrkové pripojenie

(napr. Heimeier E-Z System).

50,0

25,0

60
,0

2a. Zadná stena soklovej li‰ty sa priloÏí k stene.

Vo vnútorn˘ch kútoch sa li‰ta priloÏí natupo.

2b. Pri vonkaj‰ích rohoch sa roh vyberie

do hæbky 2,5 cm a do v˘‰ky 6 cm.

Odstup li‰ty od rohu je 5 cm.

3. Do steny sa podºa otvorov v zadnej stene sok-

lovej li‰ty vyv⁄tajú otvory 6 mm pre hmoÏdinky

vo vzdialenosti 50–75 cm od seba. Podºa druhu

stavebného materiálu steny sa môÏu pouÏiÈ

aj iné (beÏne dostupné) skrutky a hmoÏdinky.

1c. Dvojradové vykurovacie teleso (typ 21/22)

s obojstrann˘m pripojením.

1d. Vykurovacie teleso so zabudovan˘m

ventilom (Ventil-Kompakt).



37

Systém pripojenia gabotherm® KOMFORT

4. Zadná stena soklovej li‰ty a drÏiaky rúrok

sa upevnia naraz (rozstup medzi drÏiakmi 

50–75 cm). Min. vzdialenosÈ drÏiakov od kútov

je 30 cm a od vonkaj‰ích rohov 15 cm.

5. DæÏka meden˘ch rúrok sa prispôsobí tak,

aby upevÀovacie otvory pripájacieho dielca

súhlasili s dráÏkami pre skrutky na zadnej

stene soklovej li‰ty.

6. Pri obojstrannom dvojrúrkovom pripojení

sa pouÏíva pripájacia jednotka GK-ZAE.

Pripájacie dielce sa potom iba zasunú

do seba, ale spoje sa nepritiahnu napevno.

9a. Rúrky odstrihnete pri prípojke vykurovacieho

telesa na potrebnú dæÏku. Pri dvojrúrkovom

systéme sa najprv poloÏí dolná rúrka!

9b. Jednotlivé dielce spojkového adaptéra

nasuÀte na rúrku a oba adaptéry pevne

dotiahnite.

9c. Namontujte prípojku k vykurovaciemu telesu

a pevne dotiahnite. Na pridrÏanie treba

pouÏiÈ zodpovedajúci vidlicov˘ kºúã.

Pri meden˘ch rúrkach ∅ 12 treba pouÏiÈ

oporné puzdro.

9d. Nakoniec sa pripájací dielec upevní

skrutkou 3,9 × 5 mm na zadnú stenu

soklovej li‰ty. T˘m vzniknú v potrubnom

vedení pevné body.

7. Rúrky gabotherm® sa odvinú na dæÏku od prí-

pojky k prípojke a najskôr sa zafixujú v rohoch

spolu s vodiacimi oblúkmi rúrok. So systémom

gabotherm® KOMFORT je prípustné pouÏívaÈ

v˘hradne rúrky 18 × 2 s kyslíkovou bariérou

z vysokoteplotne stabilizovaného polybuténu.

Návod na montáÏ

8. Rúrky sa zasunú do vodiacich oblúkov!

Vodiace oblúky drÏia rúrky na najmen‰om

moÏnom polomere ohybu s veºkosÈou 5 d.
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10. Po koneãnom zmontovaní potrubia

sa rozvody spolu s telesami naplnia vodou

a vyskú‰a sa tesnosÈ systému.

11a. Pri dvojrúrkovej prípojke telesa

so zabudovan˘m ventilom sa pouÏije

pripájacia jednotka GK-ZKE. Pripojenie

sa potom zhotoví pomocou beÏnej rohovej

nákrutky.

11b. Postup montáÏe zodpovedá

obojstrannému pripojeniu vykurovacieho

telesa. Rozstup medzi prípojkami

vykurovacieho telesa sa pohybuje

v rozmedzí od 45 mm do 50 mm.

13b. Pripojenie posledného vykurovacieho

telesa v prípade jednorúrkového systému.

Vìaka zámene pripojenia medenej rúrky

a PB rúrky na prípojku moÏno pouÏiÈ

rovnakú pripájaciu jednotku GK-EAE.

70,0
+2

14. Po montáÏi rúrok sa pomocou upevÀovacích drÏiakov GK vytvoria pevné body vo vnútorn˘ch

a vonkaj‰ích rohoch miestnosti a pri T-kusoch.

15. Kvôli uzavretiu soklovej li‰ty GK treba

odrezaním skrátiÈ dæÏku krycieho profilu.

VzdialenosÈ od kútov je 70 + 2 mm.

12. Uzáver prívodnej a spätnej vetvy

dvojrúrkového zariadenia sa pri poslednom

vykurovacom telese zhotoví pomocou

zaslepovacích matíc GK-BK alebo pomocou

pripájacej jednotky GK-ZAEL.

Návod na montáÏ

13a. Pri jednorúrkov˘ch ventiloch zodpovedá

postup montáÏe dvojrúrkovému systému:

• spojenie PB rúrky s pripájacím dielcom EAE

• spojenie pripájacieho dielca s medenou

rúrkou a ventilom

• pripevnenie na li‰tu
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65,0 +2

d

l

16. VzdialenosÈ od vonkaj‰ieho rohu 

je 65 + 2 mm. DodrÏanie tejto miery 

umoÏní správne usadenie rohovej tvarovky.

Profily treba odrezaÈ naãisto a v pravom uhlu

k pozdæÏnej osi.

17a. Otvor pre prípojky vykurovacieho telesa

sa nav⁄ta a ãisto vyreÏe.

17b. Rozmery pre vybranie (mm):

dmin l

Dvojrúrkové 12 18

Jednorúrkové 15 20

20. Pri zakr˘vaní kúta kútovou tvarovkou GK-I

treba rúrky zºahka nadvihnúÈ, aby dolná

ãasÈ krytu prekryla cel˘ roh.

21. Pri zakr˘vaní profilov˘ch spojov pouÏite

spojovníky. ·írka medzery medzi profilmi

má byÈ 5–8 mm.

22. Voºn˘ koniec soklovej li‰ty uzavrite ºav˘m

alebo prav˘m uzáverom. Na obrázku

je ºav˘ koncov˘ uzáver.

18. Zakrytie profilu prebieha súãasne

s pripojením na hornú a spodnú hranu.

Návod na montáÏ

19. Na nasadenie rohovej tvarovky GK-A

pouÏite vÏdy hornú a dolnú ãasÈ ºavej

a pravej zadnej strany profilu.
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1. Diagram tlakov˘ch strát pre rúrky PB a PEX
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2. Diagram tlakov˘ch strát pre rúrky MV 
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1. Tlaková skú‰ka a prepláchnutie potrubí
(odporuãenie dodávateºa)

Potrubia s pitnou vodou

Vykurovacie potrubia

Tlaková skú‰ka podºa DIN 1988 /T.2
Nezakryté potrubia (najmä miesta spojenia) musia byÈ pred ìal‰ím

spracovaním (napr. izolovaním) podrobené tlakovej skú‰ke. 

Meracie prístroje pouÏívané pri tlakovej skú‰ke musia maÈ také

rozlí‰enie 0,1 bar, aby sa dalo s istotou preãítaÈ. Tlakomer treba

pripojiÈ podºa moÏnosti na najniÏ‰ie poloÏenom mieste.

Potrubia treba naplniÈ filtrovanou pitnou vodou a dostatoãne

odvzdu‰niÈ. Musia sa uzavrieÈ uzatváracie ãasti pred

zariadením na prípravu teplej vody a za ním. 

Na potrubiach z kovov˘ch materiálov a plastov˘ch rúrok sa

musia vykonaÈ oddelené tlakové skú‰ky (zamontovaÈ uzatváracie

ãasti). Ak sú stúpacie potrubia z kovov˘ch materiálov a len

etáÏové potrubia z plastov˘ch rúrok, postaãí ako tlaková skú‰ka

plastov˘ch rúrok predbeÏná skú‰ka. Pri men‰ích ãastiach

zariadenia, ako sú napr. pripájacie a rozdeºovacie potrubia,

v mokr˘ch priestoroch postaãuje predbeÏná skú‰ka.

Teplota skú‰obného média by mala byÈ ão najstálej‰ia, lebo

teplotn˘ rozdiel 10 K zodpovedá zmene tlaku o 0,5–1,0 bar.

Tlaková skú‰ka sa delí na predbeÏnú skú‰ku a hlavnú skú‰ku. 

Súãasne s tlakovou skú‰kou by sa mala bezpodmieneãne robiÈ

vizuálna kontrola, pretoÏe úniky v niektor˘ch prípadoch

nemoÏno zistiÈ len sledovaním tlakomeru. 

PredbeÏná skú‰ka: (1 hodina)
V prípade zariadení s pitnou vodou s maximálne prípustn˘m

prevádzkov˘m tlakom 10 bar treba vytvoriÈ skú‰obn˘ tlak 15 bar

(maximálne prípustn˘ prevádzkov˘ tlak + 5 bar). Tento skú‰obn˘

tlak treba poãas 30 minút dosiahnuÈ opakovane dvakrát v rozpätí

10 minút. Po ìal‰ích 30 minútach nesmie tento skú‰obn˘ tlak

klesnúÈ o viac neÏ 0,6 bar (0,1 bar/5 min.) a zároveÀ sa nesmú

objaviÈ netesnosti (nezabudnite na vizuálnu kontrolu!).

Hlavná skú‰ka: (2 hodiny)
Skú‰obn˘ tlak nesmie poãas nasledujúcich 2 hodín bezprostredne

po predbeÏnej skú‰ke klesnúÈ o viac ako 0,2 bar. Nesmú sa

objaviÈ Ïiadne netesnosti.

Prepláchnutie potrubí podºa DIN 1988 /T.2
Po úspe‰nej tlakovej skú‰ke sa musí celé zariadenie pod tlakom

preru‰ovane prepláchnuÈ hygienicky bezchybnou zmesou

vzduchu a vody.

Potrubia so studenou a teplou vodou treba preplachovaÈ

oddelene a po jednotliv˘ch vetvách, priãom sa nesmie prekroãiÈ

dæÏka potrubia 100 m. Minimálna r˘chlosÈ prúdenia v najväã‰om

potrubí by mala dosahovaÈ 0,5 m/s, ão znamená, Ïe treba otvoriÈ

minimálny poãet odberov˘ch miest. Trvanie preplachovania sa

riadi dæÏkou potrubia a nemalo by byÈ krat‰ie ako 15 s/m. Na

kaÏdom odberovom mieste musí preplachovanie trvaÈ najmenej

2 minúty. Po pribliÏne dvojminútovom prepláchnutí na poslednom

otvorenom mieste treba odberové miesta v opaãnom poradí

postupne uzavrieÈ. 

V prípade prípojok vykurovacích telies sa tlaková skú‰ka robí

s minimálnym skú‰obn˘m tlakom na úrovni 1,3-násobku

prevádzkového tlaku, priãom skú‰ka trvá najmenej 3 hodiny.

Systémy podlahového kúrenia sa skú‰ajú pri 2-násobku

prevádzkového tlaku (min. 6 bar) podºa DIN 1264-4. Tento tlak

sa musí udrÏiavaÈ poãas naná‰ania a úprav mazaniny.

Pokiaº ide o vykonanie tlakovej skú‰ky systémov stenového

kúrenia hexatherm, pozrite si prosím návod na tlakovú skú‰ku

v príslu‰nej technickej informácii.
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Stavebn˘ zámer: .................................................................................................................. Stavebník: ...........................................................

Etapa v˘stavby: .................................................................................................................... Potrubie: .............................................................

Osoba vykonávajúca skú‰ku: .............................................................................................

Firma: ....................................................................................................................................

PredbeÏná skú‰ka dÀa

Zaãiatok o hod.: ................................ Skú‰obn˘ tlak: .............................................. 15 bar (max. prípustn˘ prevádzkov˘ tlak + 5 bar)

po 10 min ........................................... Skú‰obn˘ tlak: .............................................. bar (obnovenie skú‰obného tlaku)

po 20 min .......................................... Skú‰obn˘ tlak: .............................................. bar (obnovenie skú‰obného tlaku)

po 30 min .......................................... Skú‰obn˘ tlak: .............................................. bar (Ïiadne poÏiadavky)

po 60 min .......................................... Skú‰obn˘ tlak: .............................................. bar (pokles tlaku: max. 0,6 bar)

Hlavná skú‰ka

Zaãiatok o hod.: ................................ Skú‰obn˘ tlak: .............................................. bar (= predbeÏná skú‰ka po 60 min.)

po 120 min ......................................... Skú‰obn˘ tlak: .............................................. bar (pokles tlaku: max. 0,2 bar)

Straty kvôli netesnosti
Na horeuvedenom zariadení neboli po predbeÏnej skú‰ke ani po hlavnej skú‰ke zistené 

Ïiadne netesnosti (vizuálne kontroly!).

Potvrdenie

........................................................... ...........................................................

Miesto a dátum Miesto a dátum

........................................................... ...........................................................

Peãiatka/podpis – in‰talatér Peãiatka/podpis – objednávateº

2. Protokol o vykonaní tlakovej skú‰ky pre potrubie na pitnú vodu
podºa DIN 1988 pre systém gabotherm® H + S
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