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1.WH-vodní infrazářiče 
 
1.1.Princíp sálání 
 
Šíření tepla sáláním (elektromagnetickým vlněním v oblasti infračerveného spektra) je 
komfortní a ekonomické řešení tepelné pohody v našem obytném a pracovním prostoru. 
Distribuce tepla sáláním je nezávislá na interiérové teplotě vzduchu. Působí na okolní tuhé a 
tekuté látky a tedy i přímo na člověka. Člověk vnímá tepelnou pohodu jako výsledný vliv 
teploty okolních ploch a vzduchu. Výsledkem sálání je dosahování vyšší teploty okolních 
ploch oproti konvekčnímu vytápění. Tento fakt umožňuje dosažení stejné tepelné pohody při 
nižší teplotě interiérového vzduchu, zejména v dobře izolovaných prostorách může tento 
rozdíl představovat 2 až 3 ° C. Snížením interiérové teploty vzduchu o 1 ° C se sníží spotřeba 
tepla za rok až o 6 %.  
Při chlazení se sáláním snižuje teplota okolních ploch, což umožňuje dosažení stejné tepelné 
pohody při vyšší teplotě interiérového vzduchu. 
 
1.2.Konstrukce a hydraulické zapojení WH tělesa, T sada 
 
Těleso je konstrukčně přizpůsobeno na univerzální instalaci do všech obytných a pracovních 
prostor. Rozměry, výkonovou radou, použitím standardních regulačních prvků a 
hydraulickým připojením jsou kompatibilní s existujícími konvekčními tepelnými systémy a 
mohou je nahrazovat. 
 
Konstrukce WH 
WH těleso je tvořeno soustavou trubkových výměníků a odrazovou plochou pro 
elektromagnetické vlnění-fokus. Tepelné výměníky jsou navinuté v tvaru válcové pružiny a 
hydraulicky jsou napojeny lisovacími přechody na rozdělovač a sběrač topného tělesa. 
Výměníky jsou vyrobeny z AL slitin bez povrchové úpravy a mají za úkol generovat a zároveň 
odrážet elektromagnetické vlnění. Fokus je vyroben z AL plechu bez povrchové úpravy, je 
umístěn za výměníky a plní funkci odrazu elektromagnetického vlnění. Rozdělovač a sběrač 
je napojen na tepelnou soustavu s pripjením G 1 / 2". 
 
Hydraulické zapojení WH tělesa, T sada 
 
Pro správnou funkci a dosahování deklarovaných výkonů je třeba zajistit rovnoměrné 
zatékání teplonosného média do všech výměníků. Ke splnění tohoto požadavku je možné 
využít dva způsoby hydraulického zapojení WH tělesa: 
1.Externé zapojení WH tělesa podle Tichelmanna, přívod a vrat na úhlopříčku-Obrázek č.1 
2.T sada pro vnitřní hydraulické vyregulování instalována do sběrače WHT tělesa-Obrázek 
č.2.  
T sada umožňuje boční připojení tělesa. Při změně instalace trubky s vtokovým otvorem 
pozice číslo 2 je třeba zajistit umístění do sběrače tělesa. Trubka musí mít orientovaný 
vtokový otvor tak aby zajišťoval stejnou délku toku proudu přes jednotlivé výměníky-přívod a 
vrat na úhlopříčku (žlutá čára) jak je znázorněno na obr.č.2. Před instalací WHT tělesa je 
třeba zkontrolovat správnou orientaci T sady v sběrači! 
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Obrázek č.1: WH-vodní infrazářič fokusového typu v externím zapojení podle Tichelmanna 

 
Obrázek č.2. T sada pro vnitřní hydraulické vyregulování WHT tělesa-schéma zapojení 

 

 
 
Montáž T sady-našroubujeme pouzdro 10 mm od okraje sběrače. Z druhé strany nasuneme 
trubku s otvorem na úhlopříčku přívod a vrat, našroubujeme druhé pouzdro a jemně 
dotáhneme. Trubka musí být stažena mezi pouzdry bez možnosti pohybu. 
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1.3.Výhody WH těles 
 
1.Minimálna hmotnost a malý vodní objem umožňují rychlou reakci pro energeticky efektivní 
využití tepelných zisků během topného období v pasivních objektech. Výrazně tím šetří 
spotřebu primární energie a náklady na energie oproti ostatním tepelným systémem. V 
módu chlazení rychlá reakční schopnost umožňuje plynulou regulaci přívodu vody nad 
rosným bodem vzduchu a maximalizuje tak využitelný chladící výkon soustavy. 
2.Jeden systém pro vytápění a chlazení výrazně šetří investiční náklady oproti dvěma 
samostatným systémem. 
3.Univerzálna použitelnost pro všechny obytné a pracovní prostory. WH tělesa je možné 
instalovat na stěnu v poloze horizontální a vertikální. Vertikální poloha výrazně snižuje 
nároky na instalační prostor pro tělesa. 
4.Tvar a rozměry tělesa jsou přizpůsobeny tak, aby umožňovaly nahradit konvekční článkové 
nebo desková topná tělesa. Umožňují tím sálavé vytápění a chlazení stávajících budov bez 
nutnosti stavebních zásahů a bez nutnosti vybudování nových rozvodů. 
5.V srovnání s fancoilových jednotkami WH tělesa neobsahují žádné elektrické motory, 
ventilátory, filtry a nespotřebovávají žádnou elektrickou energii. Jsou nehlučné, nevíří prach 
a jsou snadno udržovatelné vlastníkem objektu. Nevyžadují speciální servis a náklady na tyto 
činnosti v budoucnosti. 
6.Sú cenově dostupným řešením úsporného vytápění, komfortního a bezpečného chlazení 
pro širokou veřejnost. Systém je bezpečný svém vlivem na zdraví člověka při chlazení, ale i ve 
vztahu k případnému dosažení rosného bodu. Při dosažení rosného bodu nepřijde k havárií 
systému, tak jak to může být při sálavých systémů budovaných mokrým způsobem nebo 
sádrokartonových stropech. 
7. Pro stropních instalacích poměr osálání φ umožňuje používat vyšší teploty povrchu 
infrazářičů WH a tím i vyšší výkony oproti plošným sálavým systémem. 
8.Pomer cena / zvýšení energetické hospodárnosti budovy řadí tato tělesa na čelo ve skupině 
sálavých systémů. 
 
1.4.Použité materiály a povrchová úprava 
 
Všechny součástky WH tělesa-tepelný výměník, rozdělovač, sběrač, fokus, rozpěrky, lisovací 
přechody jsou vyrobeny z AL slitin EN AW 6060, EN AW6063. Pro výrobu trubkových 
výměníků je použita trubka Φ12 a na sběrač profil Φ26. Fokus je vyroben z plechu 0,6mm, 
rozpěrky jsou vyrobeny z plechu tloušťky 3mm. AL slitiny mají vlastní přirozenou pasivní 
odolnost vůči korozi. Plochy všech součástek jsou z hlediska zajištění funkce odrazivosti 
elektromagnetického vlnění bez povrchové úpravy. Povrch těchto součástek může proto nést 
známky po opracování materiálu při výrobě. Těsnění lisovaných spojů jsou dodávány s 
materiálu EPDM. 
 
1.5. Certifikace výrobku a provozní hodnoty 
 
Technické parametry vodních infrazářičů splňují požadavky normy EN 442-1: 1997 / A1: 
2004. Vodní infrazářiče jsou certifikovány dle EN 442: 1 notifikovanou osobou č. ES1015, 
Strojírenský zkušební ústav, s. p. Brno, Česká republika a na základě vydaného Prohlášení 
shody jsou označeny značkou CE. 
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Zkušebna má návaznost na referenční laboratoř HLK Stuttgart a je uvedena na seznamu 
kalibrovaných oznámených subjektů, které prošly kruhovou zkouškou (RRT) spadající do 
působnosti skupiny SG03-WG1. Splňuje tedy všechny požadavky následujících článků normy: 
EN 442-2: 2014 Annex J, EN 442-2: 2014 Annex I. 
 
Tepelný výkon byl měřen dle norem: 
ČSN EN 442-2:2015 / EN 442-2:2014 
ČSN EN 442-1 ed. 2:2015 / EN 442-1:2014 
ČSN EN ISO 2409:2013 / EN ISO 2409:2013 
 
Chladicí výkon byl měřen dle norem: 
ČSN EN 16430-1:2015 / EN 16430-1:2014 
ČSN EN 16430-3:2015 / EN 16430-3:2014 
 
Provozní hodnoty 
 
Tabulka č.1 parametry ve smyslu EN 442 

Tlak a teplota hodnota 

zkušební tlak 1,3 MPa 

maximální provozní tlak 1,0 MPa 

maximální teplota teplonosné látky 110 °C 

Každý výměník je kontrolován na těsnost. 
 
1.6.Značení, sortiment, rozměry a hmotnosti 
 
Značení WH těles 
 
WH   T    10  w -bez označení jsou rozpěrky bez povrchové úpravy, w- bílá barva  
       rozpěrek  
   -10 počet výměníků (6 až 20) 
   - bez označení (T) určený pro externí zapojení podle Tichelmanna 
    (Obr. č.1) 
   -T sada pro vnitřní hydraulické vyregulování WH tělesa (Obr. č.2) 
   - vodní infrazářič určený pro montáž na stěnu 
 
 
Příklady označování: WH10, WHT10 
WH10 -vodní infrazářič určený pro horizontální a vertikální montáž na stěnu, externí zapojení 
tělesa podle Tichelmanna (Obrázek č.1), 10 trubkových výměníků. 
WHT10 - vodní infrazářič určený pro horizontální a vertikální montáž na stěnu, instalovaná T 
sada pro vnitřní hydraulické vyregulování WHT tělesa (Obrázek č.2), 10 trubkových 
výměníků. 
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Sortiment, rozměry a hmotnosti 
 
WH tělesa se vyrábějí v produktové řadě od 6 výměníků do 20 výměníků.Připojovací rozteč je 
pro všechny tělesa stejná R = 500 mm. 
Tabulka č.2. Rozměry a hmotnosti WH těles 

 
Tělesa lze spojovat přímými závitovými spojkami a vytvářet tak násobky délek těles. 
Doporučujeme spojovat maximálně 2 WH tělesa spolu. Při spojování dvou WHT těles třeba 
dodržet rovinu obou rozdělovačů a orientaci T-sady stejným směrem v sběračích. 
 

2.Projektování topného systému 
 

2.1.Tepelný výkon 
 
Tepelný výkon Q je stanoven charakteristickou rovnicí pro každou polohu WH tělesa. 
Naměřené a vypočtené hodnoty teplotního exponentu n a konstanty tělesa KM jsou uvedeny 
v Tabulkách č.3, č.5. 
 
2.2.Charakteristická rovnice 
 
Charakteristická rovnice pro výpočet tepelného výkonu v závislosti na teplotním rozdílům 
Δθ umocněn teplotním exponentem n a násobený konstantou tělesa KM. 

                     

Δθ= θwm-θr 

θwm=(θw1+ θw2)/2 

Δθ-teplotní rozdíl, střední nadteplota *° K+, při chlazení střední tepelná nedostatečnost 

θwm-střední topná teplota *° C+ 

θr-výpočtová teplota interiérového vzduchu  

θw1-teplota vstupní vody *° C+ 

θw2-teplota výstupní vody *° C+ 
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n-teplotní exponent 
KM konstanta tělesa naměřená a vypočítaná pro WH 
Tabulka č.3. Hodnoty KM a n pro výpočet tepelného výkonu z charakteristické rovnice pro 
horizontální polohu WH. 

WH 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

KM 4,3134 4,8594 5,3942 5,9193 6,4359 6,9449 7,4471 7,9430 8,4333 8,9183 9,3984 9,8741 10,346 10,813 11,277 

n 1,2742 1,2742 1,2742 1,2742 1,2742 1,2742 1,2742 1,2742 1,2742 1,2742 1,2742 1,2742 1,2742 1,2742 1,2742 

 

Tabulka č.4. Tepelný výkon Q pro horizontální polohu WH vůči střední nadteplote Δθ 

WH 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

∆ϴ 
*°K] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

10 81 91 101 111 121 131 140 149 159 168 177 186 195 203 212 

15 136 153 170 187 203 219 235 250 266 281 296 311 326 341 355 

20 196 221 245 269 293 316 339 361 384 406 427 449 470 492 513 

25 261 294 326 358 389 420 450 480 510 539 568 597 625 653 681 

30 329 370 411 451 491 529 568 606 643 680 716 753 789 824 860 

35 400 451 500 549 597 644 691 737 782 827 872 916 960 1003 1046 

40 474 534 593 651 708 764 819 874 928 981 1034 1086 1138 1189 1240 

45 551 621 689 756 822 888 952 1015 1078 1140 1201 1262 1322 1382 1441 

50 630 710 788 865 941 1015 1088 1161 1233 1303 1374 1443 1512 1580 1648 
 

Tabulka č.5. Hodnoty KM a n pro výpočet tepelného výkonu z charakteristické rovnice pro 
vertikální polohu WH. 

WH 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

KM 2,5205 2,8195 3,1104 3,3944 3,6724 3,9449 4,2127 4,4760 4,7354 4,9912 5,2435 5,4927 5,739 5,983 6,224 

n 1,3637 1,3634 1,3631 1,3628 1,3625 1,3622 1,3619 1,3615 1,3612 1,3609 1,3606 1,3603 1,3600 1,3597 1,3594 

 
Tabulka č.6. Tepelný výkon Q pro vertikální polohu WH vůči střední nadteplote Δθ. 

WH 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

∆ϴ 
*°K+ 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

10 58 65 72 78 85 91 97 103 109 115 120 126 131 137 142 

15 101 113 125 136 147 158 168 179 189 199 209 219 228 238 247 

20 150 167 185 201 218 234 249 264 279 294 309 323 337 351 365 

25 203 227 250 273 295 316 338 358 379 399 418 438 457 476 495 

30 261 291 321 350 378 406 433 459 485 511 536 561 586 610 634 

35 321 359 396 432 466 500 534 566 599 630 661 692 722 752 782 

40 386 431 475 518 559 600 640 679 718 756 793 830 866 902 937 

45 453 506 558 608 657 705 752 798 843 887 931 974 1017 1059 1100 

50 523 584 644 702 758 814 868 921 973 1024 1075 1124 1173 1222 1269 

 
Pro výpočet výkonu pro jinou střední nadteplotu Δθ než je uvedená v tabulkách č.4 a č.6 
použijte údaje KM, n uvedené v tabulkách č.3 a č.5 podle charakteristické rovnice. 
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2.3.Tlaková ztráta výměníku tělesa a hmotnostní tok 
 
V následujících grafech je závislost tlakové ztráty výměníku tělesa Pzt  *Pa+ a hmotnostního 
toku vody m [l / hod]. 
 
Graf č.1 Tlaková ztráta Pzt *Pa+ ve vztahu k hmotnostnímu toku vody m *l / hod+ při střední 
teplotě vody θwm = 30 ° C 

 
 
Graf č.2 Tlaková ztráta Pzt [Pa] ve vztahu k hmotnostnímu toku vody m *l / hod+ při střední 
teplotě vody θwm = 50 ° C 
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Graf č.3 Tlaková ztráta Pzt *Pa+ ve vztahu k hmotnostnímu toku vody m *l / hod+ při střední 
teplotě vody θwm = 70 ° C 

 

Pro dosažení tepelného výkonu podle tabulek č.4 a č.6 je nutné zabezpečit hmotnostní tok m 

podle zvoleného teplotního spádu výpočtem: 

 

 
Q  -výkon tělesa [W] 
CW  – měrná tepelná kapacita vody =1,16 Wh/kg.K 

θw1       - teplota přívodní vody *°C+  

θw2       - teplota vratné vody *°C+ 

 
2.4.Příklad výpočtu hmotnostního toku a tlakové ztráty 
 

Zadané hodnoty:    WH10, θw1 =52 °C, θw2 =48 °C, θr =20 °C, 

  CW=1,16 Wh/l.K 
Vypočtené hodnoty: 

θw1 -  θw2    =4 °K 

θwm= (θw1+ θw2)/2      =50°C 

Δθ = θwm - θr   =30 °K 

Q (tab. č.2)    =491 W 

  
m=106 l/h 

Pzt v grafu č.2 pro průtok 106 l/hod  =150 Pa 
Tepelný výkon tělesa WH10 při zadaných parametrech bude Q = 491 W. K dosažení tohoto 
výkonu je potřebný hmotnostní tok m = 106 l/hod a tlaková ztráta bude Pzt = 150 Pa. 

[l/hod] [kg/hod] 
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3.Projektování chladicího systému 
 
3.1.Chladicí výkon 
 

Sálavé tělesa jsou projektovány na využívání vysokoteplotního chlazení bez překročení 
rosného bodu vzduchu. Zdrojem chladu může být studniční voda, zemní kolektor, zemní vrt 
nebo tepelné čerpadlo. V letních měsících se relativní vlhkost interiérového vzduchu 
pohybuje během dne v rozmezí 40 až 70 %. Interiérová teplota při pasivních objektech s 
vnějším stíněním proti slunečnímu záření by neměla překračovat 26 ° C. 

Doporučená teploty přívodní vody při chlazení θw1= teplota rosného bodu +0,5K 

Doporučený teplotní spád pro chlazení θw1-θw2 =2 K až 3 K 

θwm=(θw1+ θw2)/2  střední chladící teplota *°C+  

θw1    - teplota přívodní vody *°C+  

θw2    - teplota vratné vody *°C+ 

Δθ     -střední tepelná nedostatečnost *°K+ 

Δθ = θwm – θr 

θr  -teplota interiérového vzduchu *°C+ 

 
Tabulka č.7.Hodnoty KM a n pro výpočet chladícího výkonu z charakteristické rovnice pro 
horizontální polohu WH. 

WH 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

KM 0,1341 0,1511 0,1677 0,1840 0,2001 0,2159 0,2315 0,2469 0,2622 0,2773 0,2922 0,307 0,322 0,3362 0,3506 

n 2,8631 2,8631 2,8631 2,8631 2,8631 2,8631 2,8631 2,8631 2,8631 2,8631 2,8631 2,8631 2,8631 2,8631 2,8631 

 

Tabulka č.8. Chladicí výkon Q pro horizontální polohu WH vůči střední tepelné 
nedostatečnosti Δθ. 

WH 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

∆ϴ 
*°K+ 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

8 52 58 65 71 77 83 89 95 101 107 113 118 124 129 135 

9 72 82 90 99 108 117 125 133 141 150 158 166 174 181 189 

10 98 110 122 134 146 158 169 180 191 202 213 224 235 245 256 

11 129 145 161 176 192 207 222 237 251 266 280 294 308 322 336 

12 165 186 206 226 246 265 285 304 322 341 359 378 395 413 431 

13 207 234 259 285 309 334 358 382 405 429 452 475 497 520 542 

 
Tabulka č.9. Hodnoty KM a n pro výpočet chladícího výkonu z charakteristické rovnice pro 
vertikální polohu WH. 

WH 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

KM 0,0875 0,0976 0,1074 0,1170 0,1264 0,1355 0,1445 0,1534 0,1620 0,1706 0,179 0,1873 0,196 0,2037 0,2117 

n 2,9437 2,9437 2,9437 2,9437 2,9437 2,9437 2,9437 2,9437 2,9437 2,9437 2,9437 2,9437 2,9437 2,9437 2,9437 
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Tabulka č.10. Chladicí výkon Q pro vertikální polohu WH vůči střední tepelné nedostatečnosti 
Δθ. 

WH 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

∆ϴ 
*°K+ 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

 Q        
[W] 

8 40 44 49 53 58 62 66 70 74 78 82 85 89 93 96 

9 56 63 69 75 81 87 93 99 104 110 115 121 126 131 136 

10 77 86 94 103 111 119 127 135 142 150 157 165 172 179 186 

11 102 114 125 136 147 158 168 178 188 198 208 218 227 237 246 

12 131 147 161 176 190 204 217 230 243 256 269 281 294 306 318 

13 166 186 204 222 240 258 275 292 308 324 340 356 372 387 403 

 
Pro výpočet výkonu pro jinou střední tepelnou nedostatečnost Δθ, než je uvedena v 
tabulkách č.8 a č.10, použijte údaje KM, n uvedené v tabulkách č.7 a č.9 podle 
charakteristické rovnice. Pro výpočet hmotnostního toku a určení tlakové ztráty 
postupujeme stejně jako při vytápění v kapitole 2.3 a 2.4 tohoto manuálu. 
 
Koncepční řešení návrhu chladící soustavy 
1.Chlazení pro zlepšení tepelné pohody. Pro tento účel volíme minimálně 1 výměník / m² 
podlahové plochy pro výšku místnosti do 2,8m. Takto navržený systém odpovídá 
stanoveným měrným spotřebám chladu pro místo spotřeby chlazení a větrání uvedené v 
prováděcí vyhlášce zákona o energetické náročnosti budov. 
2.Chlazení na pokrytí tepelných zisků. Normový výpočet tepelných zisků s požadavkem na 
vyšší chladicí výkony. Počet a typ WH těles volíme podle požadovaného výkonu. 
 
3.2. Rosný bod vzduchu 
 
Tabulka č.13. Teplota rosného bodu *° C+ v závislosti na teplotě vzduchu θr *° C+ a relativní 
vlhkosti vzduchu hm [%] (DIN 4108-5) 
ϴr/hm 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

30°C 10,5 12,9 14,9 16,8 18,4 20 21,4 22,7 25 26,7 28,4 30,1 31,9 33,6 35,3 

29°C 9,7 12 14 15,9 17,5 19 20,4 21,7 23,9 25,6 27,3 29 30,7 32,4 34,1 

28°C 8,8 11,1 13,1 15 16,6 18,1 19,5 20,8 23 24,7 26,4 28,1 29,8 31,5 33,2 

27°C 8 10,2 12,2 14,1 15,7 17,2 18,6 19,9 22,1 23,8 25,5 27,2 28,8 30,5 32,2 

26°C 7,1 9,4 11,4 13,2 14,8 16,3 17,6 18,9 21,1 22,7 24,4 26,1 27,7 29,4 31,1 

25°C 6,2 8,5 10,5 12,2 13,9 15,3 16,7 18 20,1 21,8 23,5 25,1 26,8 28,5 30,1 

24°C 5,4 7,6 9,6 11,3 12,9 14,4 15,8 17 19,2 20,8 22,4 24,1 25,7 27,4 29 

23°C 4,5 6,7 8,7 10,4 12 13,5 14,8 16,1 18,2 19,9 21,5 23,1 24,8 26,4 28,1 

22°C 3,6 5,9 7,8 9,5 11,1 12,5 13,9 15,1 17,2 18,8 20,5 22,1 23,7 25,3 27 

21°C 2,8 5 6,9 8,6 10,2 11,6 12,9 14,2 16,3 17,9 19,5 21,1 22,7 24,3 25,9 

20°C 1,9 4,1 6 7,7 9,3 10,7 12 13,2 15,3 16,9 18,5 20,1 21,7 23,3 24,9 

 
Rosný bod interiérového vzduchu se mění vlivem relativní vlhkosti vzduchu a teploty 
vzduchu. Při chlazení regulujeme dvě základní funkce a to regulaci teploty vzduch v regulační 
zóně a regulaci přívodní teploty vody v regulační zóně. Doporučená teplota přívodní vody 
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podle článku 3.1. je o 0,5K vyšší než teplota rosného bodu vzduchu uvedeného v tabulce 
č.13. 
 
Doporučení při prvním nastavení teploty přívodu. 
Při prvním nastavení chladicího systému doporučujeme dosáhnout rosný bod. Po dosažení 
rosného bodu následně zvyšte teplotu přívodu o 0,5K nad teplotu rosného bodu. 
Zkontrolujeme chod chladicí soustavy aby nedocházelo k tvorbě kondenzátu na povrchu WH 
těles a v případě potřeby upravíme korekci přívodní teploty. Tento postup zajistí maximální 
využití střední tepelné nedostatečnosti. Nastavíme tak správnou korekci rosného bodu-
bezpečnostní odstup ve vztahu k časovému zpoždění soustavy pro konkrétní chladicí 
soustavu. 
 
Upozornění pro použití WH ve vztahu k rosnému bodu. 
Nepoužívejte WH tělesa při výrazném překročení rosného bodu protože přijde k orosení 
tělesa, stékání zkondenzované vody po výměnících a do okolí tělesa! Vlivem uvolňování 
latentního tepla a tvorby kondenzátu přijde ke snížení chladícího výkonu. Výrobce 
neodpovídá za škody způsobené zkondenzovanou vodou při nesprávném provozování WH 
těles! WH těleso není určeno pro provoz za překročení rosného bodu vzduchu. 
 
3.3. Regulace teploty vzduchu θr a přívodní teploty vody θw1 při chlazení ve stávajících 
budovách s využitím současného rozvodu UK. 
 
Před využitím současného rozvodu UK třeba odborně posoudit stav potrubí. V případě, že 
rozvod nevyhovuje, je třeba vyměnit nevyhovující část případně celý rozvod. Nový rozvod 
osadíme do původních otvorů. 
 
Regulace teploty přívodní vody pro chlazení v existujících budovách 
Systém vhodný pro existující objekt se stejným charakterem provozu v jednotlivých částech. 
Příkladem je bytový dům, kde je možné regulovat přívodní teplotu vody na základě měření 
vnitřní teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu v referenčních bodech. Referenční bod je 
místnost, kde předpokládáme dosažení nejvyšší teploty a relativní vlhkosti vzduchu. Jsou to 
krajní byty a umístění snímačů v kuchyni. Počet referenčních bodů by měl dosahovat 
statisticky významný počet pro zachycení charakteru provozu pro všechny byty v regulační 
zóně. Počet referenčních bodů by měl být minimálně 5 z celkového počtu bytů do 20. Při 
počtu bytů více než 20 je třeba vyhodnocovat vnitřní teplotu a relativní vlhkost vzduchu z 10 
referenčních bodů. Regulační zónu pro přívodní teplotu vody tvoří v takovém případě celý 
objekt nebo stoupací rozvod zásobující část bytového domu. Regulační zóny doporučujeme 
volit podle světových stran nebo architektonického členění objektu. Z referenčních míst 
systém regulace vyhodnotí maximální relativní vlhkost a maximální teplotu interiérového 
vzduchu. Na základě dosahovaných maximálních hodnot regulátor ovládá směšovací 
skupinu. Schémata zapojení regulace přívodní teploty vody pro 5 a 10 bodovou regulaci jsou 
na obrázku č.4 
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Obr. č.4. Schéma zapojení regulace přívodní teploty vody pro 5 a 10 bodovou regulaci 

 
Popis zariadení : 
1.Třícestný směšovací ventil, servopohon 230 V 
2.Teplovodní oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, 230 V 
3.Měřič tepla a chladu 
4.Ekvitermní regulátor-základní přístroj SIEMENS ALBATROS 2 RVS46.530/109 
   Ekvitermní regulátor-rozšiřující modul SIEMENS ALBATROS 2 AVS75.390/109 
   Obslužní jednotka SIEMENS ALBATROS 2 AVS37.294/709 
   Te-čidlo venkovní teploty SIEMENS QAC34/101 
   Tuk-čidlo teploty topné vody SIEMENS QAD36/101 
5.Prostorový snímač relativní vlhkosti a teploty SIEMENS QFA 2020 
6.Převodník signálů SIEMENS SEZ 220 
7.Transformátor SIEMENS SEM62.2, 230 V/24 V, 30AV 
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Obrázek č.5. Směšovací skupiny s třícestným a dvoucestným ventilem. 

  
Regulace interiérové teploty vzduchu ve stávajících budovách. 
Při rekonstrukci tepelného systému vyměníme deskové nebo článkové radiátory za WHT 
tělesa. Na regulaci interiérové teploty při vytápění osadíme na přívodní potrubí 
termostatický ventil s možností přednastavení průtoku. Na regulaci interiérové teploty při 
chlazení instalujeme na vratné potrubí termostatický ventil s obrácenou funkcí například: 
 
Obrázek č.6. Termostatický ventil s obrácenou funkcí 

 
Termostatické hlavice se používají stejné pro oba termostatické ventily. V topném období 
používáme na regulaci teploty vzduchu termostatický ventil pro vytápění a termostatický 
ventil pro chlazení je naplno otevřený. Při chlazení používáme na regulaci teploty vzduchu 
termostatický ventil na chlazení a termostatický ventil na vytápění je naplno otevřený. 
Naplno otevřený ventil vytápění během léta doporučují výrobci ventilů pro udržení správné 
funkce ventilu a jako prevence proti zablokování ventilu. 
 
3.4.Regulace teploty vzduchu θr a přívodní teploty vody θw1 při chlazení v nových 
budovách. 
 
Regulace teploty přívodní vody pro chlazení  
Při nové budově doporučujeme využít jednobodovou regulaci přívodní teploty vody-obrázek 
č.7. Regulační zónu volíme co nejmenší například byt nebo rodinný dům. 
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Obr. č.7. Schéma zapojení regulace přívodní teploty vody pro 1 bodovou regulaci 
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Popis zařízení: 
1.Třícestný směšovací ventil, servopohon 230 V 
2.Teplovodní oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, 230 V 
3.Měřič tepla a chladu 
4.Ekvitermní regulátor-základní přístroj SIEMENS ALBATROS 2 RVS46.530/109 
   Prostorový přístroj SIEMENS QAA55110/301 
   Te-čidlo venkovní teploty SIEMENS QAC34/101 
   Tuk-čidlo teploty topné vody SIEMENS QAD36/101 
5.Prostorový snímač relativní vlhkosti a teploty SIEMENS QFA 2020 
6.Centrální svorkovnice pro ovládání termopohonů rozdělovače vytápění a chlazení 
Poznámka: 
1.Priestorový snímač relativní vlhkosti interiérového vzduchu a teploty SIEMENS QFA2020 a 
prostorový přístroj umísťujeme do prostoru, kde předpokládáme dosahování nejvyšší tepoty 
a vlhkosti vzduchu. 
2.V prostoru, kde je instalován prostorový přístroj QAA 55110/301 neinstalujeme prostorový 
termostat! 
3.Regulátor nastavujeme na 100% prostorové řízení. Citace z uživatelské příručky: 

 

 

 
 
Regulace interiérové teploty vzduchu 
Na regulaci interiérové teploty při vytápění a chlazení můžeme využít prostorové termostaty 
s funkcí pro vytápění a chlazení. 
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4.Balení, skladování, účel použití, záruka, čištění. 
 
4.1.Balení a skladování 
 
Balení WH těles je pomocí kartonu umístěného na vrchní části trubkových výměníků a 
obaleného fólií obrázek č.8. Ukončení rozdělovače a sběrače jsou bez obalu aby byla možná 
instalace tělesa bez rozbalení. Obal je možné odstranit po vymalování stěn. Na paletě jsou 
uloženy WH tělesa na sobě na vrchním tělese je umístěna tvrdá podložka a jsou staženy 
páskou na stabilizaci proti sesuvu s palety. Při skladování nepokládejte na zabalenou paletu 
WH těles žádný jiný materiál, aby nedošlo k poškození těles!  
T sada-pro vnitřní hydraulické vyregulování je instalována v sběrači WHT tělesa.  
Montážní sada na stěnu je balena do papírové krabičky nebo plastového sáčku. 
Sušák-pro horizontální montáž na stěnu je dodáván samostatně obalený ve fólií. 
Obrázek č. 8. 

 
 
4.2.Účel použití, záruka, čištění. 
 
Účel použití a upozornění na montážní a provozní postupy 
Vodní infrazářiče WH jsou určeny k montáži do vytápěných prostor s relativní vlhkostí 
vzduchu do 80 %, bez přímého kontaktu s kapkami vody při sprchách a vanách. Je možné je 
použít i v prostředí s vyšší relativní vlhkostí, ale bez výskytu kondenzace a znečištění ovzduší, 
jako jsou např. sportovní zařízení nebo sklady. V prostorách je třeba zabezpečit větrání a 
nízkou prašnost prostředí. WH tělesa jsou určeny pro vytápění a chlazení budov bez 
překročení rosného bodu vzduchu. Těleso není určeno na mechanické namáhání při provozu. 
Výrobce neodpovídá za škody způsobené mechanickým namáháním nebo vandalismem při 
provozu. Při manipulaci s WH tělesem používejte k uchopení rozdělovač a sběrač. Na 
manipulaci nepoužívejte tepelné výměníky, může dojít k deformaci výměníku! Při montáži 
připojovacích fitinků, zátok a osazování tělesa nepoužívejte násilí a nebezpečné techniky, 
které vám mohou způsobit úraz a poškodit těleso. Pro těsnění lisovaných spojů jsou použity 
o kroužky z materiálu EPDM pro těsnění závitových spojů používejte teflonové nitě. Před 
instalací WHT tělesa je třeba zkontrolovat správnou orientaci T sady ve sběrači. Výrobce 
neodpovídá za poškození způsobené při dopravě a montáži použitím násilí a nevhodných 
postupů. 
Záruka 
Výrobce poskytne kupujícímu na WH tělesa záruku 10 let ode dne expedice zboží ze skladu 
za dodržení podmínek pro uskladnění, montáž a použití WH těles uvedených v technických 
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podmínkách a v příslušných technických normách. Plochy všech součástek jsou z hlediska 
zajištění funkce odrazivosti elektromagnetického vlnění bez povrchové úpravy. Povrch 
těchto součástek může proto nést známky po opracování materiálu při výrobě-tento důvod 
nemůže být předmětem reklamace! 
 
Čištění 
Čištění vnitřní-před počátečním naplněním je třeba tepelný systém propláchnout vodou a 
vyčistit sítka filtrů aby došlo k vypláchnutí všech nečistot. 
Čištění vnější-pro čištění tělesa používejte prostředky pro suchý způsob čištění jako kartáče, 
prachovky a vysavač. V případě potřeby vyčištění prostoru za WH tělesem je možné 
demontovat fokus bez demontáže tělesa ze soustavy. Fokus je upevněn 4 šrouby M5, které 
můžeme uvolnit imbusovým klíčem 3 mm. Nepoužívejte kyseliny, chlor a abrazivní 
prostředky! 
 

5. Montáže WH těles 
 
5.1.Vertikální montáž na stěnu. 
 
WH tělesa lze instalovat na stěnu po celé výšce stěny od podlahy po strop, přičemž nemění 
svůj výkon a vlastnosti. Pro vertikální montáž na stěnu je nutno objednat montážní sadu na 
stěnu.  
Při manipulaci s WH tělesem používejte k uchopení rozdělovač a sběrač. Na manipulaci 
nepoužívejte tepelné výměníky, může dojít k deformaci výměníku! 
Těleso doporučujeme osazovat do 150 mm nad podlahu a při montáži pod úroveň stropu 
100 mm pod strop nebo podhled. Tyto vzdálenosti jsou doporučující a je možné upravit 
podle potřeby do vzdálenosti, která umožňuje namontovat ventily a přívodní potrubí jakož i 
hygienu při provozu. Před instalací WHT tělesa je třeba zkontrolovat správnou orientaci T 
sady ve sběrači.  
Postup instalace 
1.Vyznačíme na stěnu místa pro 2 otvory na hmoždinky Φ10. Vyvrtáme otvory, vložíme do 
otvorů hmoždinky a zašroubujeme nosné šrouby s nasazenými podložkami. Mezi stěnou a 
podložkou necháváme mezeru 6mm. 
2.Odmeriame rozteč šroubů a našroubujeme stěnové úchyty na rozpěrky se stejnou roztečí. 
Do lisovacích matic v rozpěrky našroubujeme vyrovnávací šrouby M5 a proti pohybu 
zajistíme maticí M5. Nasadíme na hlavu šroubu plastovou hlavu. 
3.Teleso zavěsíme za stěnové úchyty na šrouby. Těleso převážíme do roviny horizontální a 
vertikální. Utáhneme nosné šrouby a upravíme vyrovnávací šrouby v rozpěrky a pojistíme 
maticí M5. 
Pro snadnější odvzdušnění instalujeme odvzdušňovací zátku na rozdělovač i sběrač topného 
tělesa. Při spojování dvou WHT těles pomocí přímých závitových spojek třeba dodržet rovinu 
obou rozdělovačů a orientaci T-sady stejným směrem v sběračích. 
Následně montujeme připojovací tvarovky, ventily a potrubí. Přečnívající části při malování 
lze chránit fólií a páskami. Obal z tělesa můžeme odstranit po vymalování prostor. Vertikální 
montáž těles na stěnu doporučujeme využít při vytápění a chlazení pasivních objektů s 
požadavkem na minimální prostor pro topná tělesa. 
Obrázek č.9 Vertikální montáž na stěnu pod úroveň stropu a nad podlahu. 
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Obrázek č.10. Detaily při vertikální montáži na stěnu. 
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5.2.Horizontální montáž na stěnu. 
 
WH tělesa lze instalovat na stěnu po celé výšce stěny od podlahy po strop, přičemž 
nemění svůj výkon a vlastnosti. Pro horizontální montáž na stěnu je nutno objednat 
montážní sadu na stěnu. 
Při manipulaci s WH tělesem používejte k uchopení rozdělovač a sběrač. Na manipulaci 
nepoužívejte tepelné výměníky, může dojít k deformaci výměníku! 
Těleso doporučujeme osazovat do 150mm nad podlahu a při montáži pod úroveň stropu 
100mm pod strop nebo podhled. Tyto vzdálenosti jsou doporučující a je možné upravit podle 
potřeby do vzdálenosti, která umožňuje namontovat ventily a přívodní potrubí jakož i 
hygienu při provozu. Před instalací WHT tělesa je třeba zkontrolovat správnou orientaci T 
sady ve sběrači. 
Postup instalace 
1. Vyznačíme na stěnu místa pro 2 otvory na hmoždinky Φ10. Vyvrtáme otvory, vložíme do 
otvorů hmoždinky a zašroubujeme 1 nosný šroub s nasazenou podložkou. Mezi stěnou a 
podložkou necháváme mezeru 6mm. 
2. Našroubujeme stěnové úchyty na rozpěrky. Do lisovacích matic v rozpěrke našroubujeme 
vyrovnávací šrouby M5 a proti pohybu zajistíme maticí M5 .Nasadíme na hlavu šroubu 
plastovou hlavu. 
3. Těleso zavěsíme za stěnový úchyt na 1 nosný šroub a nasadíme 2 nosný šroub a 
dotáhneme na mezeru 6mm. Upravíme polohu podle potřeby, těleso převážíme do spádu 
10mm / 1m v horizontální rovině k odvzdušňovací zátce. Utáhneme nosné šrouby a 
upravíme vyrovnávací šrouby v rozpěrky a pojistíme maticí M5. 
Následně montujeme připojovací tvarovky, ventily a potrubí. Přečnívající části při malování 
lze chránit fólií a páskami. Obal z tělesa můžeme odstranit po vymalování prostor. 
Obrázek č.12 Horizontální montáž na stěnu pod úroveň stropu a nad podlahou. 
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Při spojování dvou WH těles pomocí přímých závitových spojek tebe dodržet rovinu obou 
rozdělovačů a orientaci T-sady stejným směrem v sběračích. 
Spojené tělesa musí být uprostřed uchyceny pomocí stěnového úchytu, aby nedocházelo k 
průhybu spojených těles. Spojené WH tělesa musí mít sklon k odvzdušnění 10mm / 1m. 
Horizontální montáž těles na stěnu pod úroveň stropu doporučujeme využít při vytápění a 
chlazení nově budovaných objektů s požadavkem na vyšší topné a chladící výkony. Tato 
montáž je vhodná hlavně pro administrativní budovy, obchodní prostory, výrobní a skladové 
objekty. Aktivujeme nevyužitý prostor na stěně nad nábytkem po strop. 
Horizontální montáž těles na stěnu nad podlahu využijeme při rekonstrukci topných soustav 
existujících objektů rodinných domů, bytových domů a administrativních objektů. 
 
Obrázek č.13: Stěnový úchyt a detaily při horizontální montáži na stěnu. 

 
5.3.Horizontální montáž WH dvojic (TWIN) pod strop. 
 
Horizontální montáž WH těles pod strop ve dvojicích se stejnou velikostí těles zajišťuje sálavé 
vytápění a chlazení budov dispozičně otevřených bez příček v 360 ° úhlu stejnou intenzitou 
sálání. Tato montáž tělesa umožňuje použít potřebnou topnou teplotu s minimálním 
omezením hygienickým hlediskem. Volbou počtu a typů otopných těles je možné dosahovat 
vysoké měrné chladicí výkony, které dosud bylo možné dosahovat pouze fancoilových 
jednotkami. 
Pro horizontální montáž pod strop je nutno objednat 4xTwin úchyt a 2xL úchyt ostatní 
spojovací a kotevní materiál objednávejte u lokálních dodavatelů. Při manipulaci s WH 
tělesem používejte k uchopení rozdělovač a sběrač. Na manipulaci nepoužívejte tepelné 
výměníky, může dojít k deformaci výměníku! Před instalací WHT tělesa je třeba zkontrolovat 
správnou orientaci T sady ve sběrači. 
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Postup instalace 
1. Vyznačíme na strop místa pro 2 otvory Φ10 na kotvu EAII M8x30. Vyvrtáme otvory, 
vložíme do otvorů kotvy a zašroubujeme závěsné tyče M8 v délce podle potřeby a mezi 
maticemi necháme mezeru na vložení L úchytu. 
2. Spojíme dvě tělesa pomocí šroubových spojů, Twin úchytů a L úchytů na rozpěrky těles. 
3. Spojené tělesa zavěsíme za L úchyt na závitové tyče, maticemi M8 upravíme polohu do 
spádu 10mm / 1m v horizontální rovině k odvzdušňovací zátce. Utáhneme matice M8. 
Montáž WH těles pod strop umožňuje vytváření energetických pásů s více dvojicemi - TWIN 
za sebou. Mezi tělesy v řadě za sebou je třeba vytvořit montážní mezery minimálně 0,5m. 
 
Obrázek č.14. Horizontální montáž WH pod strop TWIN na závitové tyče. 

 
 
 
Obrázek č.15. Twin úchyt a L úchyt 
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Obrázek č.16. Horizontální montáž WH pod strop na řetízky. 
 

 
Postup instalace 
1. Vyznačíme na strop místa pro 2 otvory na Φ10 na kotvu EAII M8x30. Vyvrtáme otvory, 
vložíme do otvorů kotvy a šrouby M8 s podložkou. Upevníme řetízky s délkou dle potřeby a 
na konci řetízků vložíme napínací šrouby. 
2. Spojíme dvě tělesa pomocí šroubových spojů a Twin úchytů na rozpěrky těles. 
3. Spojené tělesa zavěsíme za Twin úchyt na řetízky, napínacími šrouby upravíme polohu do 
spádu 10mm / 1m v horizontální rovině k odvzdušňovací zátce. 
 
Obrázek č.17  Doporučené hydraulické zapojení podle Tichelmanna pro tělesa WH a WHT. 
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Obrázek č.18 Doporučené hydraulické zapojení podle Tichelmanna pro dvojice WH a WHT 
(TWIN) s montáží pod strop. 

 

 

 
 
5.4. Hygienické hledisko při instalacích WH pod strop 
( zdroj Chrenko ,Kolmar ČVUT) 
 
Při stropním vytápění je důležité dodržení maximální teploty sálání stropní plochy, protože 
vysoká teplota by mohla způsobit nadměrné osálání temene hlavy a tak způsobit nepohodu. 
Maximální intenzita sálání v oblasti hlavy člověka je 200W / m². 
Sálavý účinek stropní otopné plochy na hlavu člověka závisí nejen od povrchové teploty, 
ale také na velikosti a tvaru sálavé plochy a na její vzdálenosti od hlavy t.j. na výšce 
zavěšení! 
Z výsledků měření byly stanoveny následující vztahy a grafické výstupy: 
 

    θpmax =(3/ϕ)+18 
 
ϕ-poměr osálání topné plochy o rozměrech axb bodem R v místě hlavy člověka 
18-střední teplota nevytápěných ploch 
θpmax-maximální teplota (střední teplota sálání) povrchu WH, při interiérové teplotě 
vzduchu θi=20˚C 

θpmax= θWM - střední topná teplota ˚C (pro WH) 

 
h-výškový rozdíl mezi hlavou člověka a spodním okrajem WH tělesa 
H-výška od podlahy po spodní okraj dvojice těles WH zavěšených pod stropem. 
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Graf č. 4. θpmax maximální povrchová teplota stropní otopné plochy pro výšku h, rozměry 

axb stropní sálavé plchové při teplotě vzduchu θr = 20°C, Kolmar (človek 1,7m) 

 

Graf č.5 Závislost maximální povrchové teploty θpmax na výšce H-po spodní okraj tělesa. 

 

 
5.5. Rozmístění WH těles pod stropem v obchodním nebo průmyslovém objektu 
 
Tělesa se umísťují rovnoměrně pod stropem v doporučených vzdálenostech, které jsou 
menší nebo maximálně rovné výšce zavěšení. Okrajové osazení při obvodové stěně volíme ve 
vzdálenosti H / 2 při plné stěně a pokud je prosklená volíme H / 3. 
Pro podstropní umístění těles platí vztah-s nárůstem závěsné výšky H se zvětší plocha 
povrchu, která vyzařuje teplo na člověka nacházejícího se pod ním. Zároveň se sníží intenzita 
sálání ze všech těles, které na člověka sálají. Celkové vyzářené teplo zůstává stejné. Intenzitu 
sálání může negativně ovlivnit prach v ovzduší a chladné obvodové stěny, proto se zkracuje 
vzdálenost u zdi na méně než polovinu výšky H. Maximální doporučená výška zavěšení  
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H=4m. Při využití systému pro vytápění a chlazení se snažíme umístit tělesa co nejníže s 
ohledem na požadovaný chladící výkon. 

 
Obrázok č.19 Rozmístění WH těles pod stropem v obchodním nebo průmyslovém objektu 

 

 
5.6.Horizontální montáž WH na podlahu-samostatně stojící WH těleso. 
 
Obrázek č.20 Horizontální montáž WH tělesa na podlahu 
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Při manipulaci s WH tělesem používejte k uchopení rozdělovač a sběrač. Na manipulaci 
nepoužívejte tepelné výměníky, může dojít k deformaci výměníku! 
Pro horizontální montáž na podlahu je nutno objednat montážní sadu na podlahu. 
Postup instalace 
1. Odměříme na podlahu místa pro 2 otvory na hmoždinky Φ10. Vyvrtáme otvory, vložíme 
do otvorů hmoždinky a zašroubujeme 1 nosný šroub s nasazenou podložkou. Mezi podlahou 
a podložkou necháváme mezeru 6mm. 
2. Našroubujeme podlahové úchyty na rozpěrky. 
3.Těleso zasuneme za podlahový úchyt na 1 nosný šroub a nasadíme 2 nosný šroub a 
dotáhneme na mezeru 6mm. Upravíme polohu podle potřeby, těleso převážíme do spádu 
10mm / 1m v horizontální rovině k odvzdušňovací zátce. Dotáhneme nosné šrouby. 
Následně montujeme připojovací tvarovky, ventily a potrubí. 
 
Obrázek č.21 Podlahový a stropní úchyt pro samostatnou montáž WH na podlahu nebo 
strop. 

 
 
 
 
 
5.7. Kvalita plnicí, oběhové a doplňovací vody v tepelné soustavě s AL slitinami 
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5.8. Odvzdušnění, čištění a tlaková zkouška tepelné soustavy. 
 
Po kompletní instalaci tepelného systému musíme systém vyčistit odvzdušnit a provést 
tlakovou zkoušku. Je třeba zajistit soustavu proti zamrznutí. To znamená, že v období mrazů 
nesmí zůstat natlakována otopná soustava bez ohřevu, pokud není naplněna nemrznoucí 
kapalinou. 
Horizontální montáž WH těles 
Odvzdušnění provádíme pomocí odvzdušňovacího zátky na každém tělese a při provozním 
tlaku soustavy. Při vícepatrových budovách tělesa odvzdušňujeme od nejnižšího patra 
směrem nahoru po nejvyšší patro. 
Vertikální montáž WH těles 
Systém se napustí a vyčistí průtokem topnou vodou přes rozdělovač. Z každého okruhu se 
vzduch odstraní samostatně. Po odvzdušnění jednotlivých okruhů se provede napuštění 
zbytku systému a jeho natlakování. Tlaková zkouška je určena k prověření těsnosti celého 
systému. Při zkoušce musí být kulové ventily na rozdělovači dobře uzavřené, aby se zamezilo 
úniku tlaku do kotlového okruhu a následnému možnému poškození regulačních 
komponentů nebo čerpadel nebo otevření pojistného ventilu. Systém se natlakuje v rozsahu 
minimálně 0,2 MPa až 0,4 MPa, jestliže se jedná o nízkotlaké soustavy. V případě 
vysokotlakých soustav se natlakuje do provozního tlaku max 1MPa a v tomto stavu musí 
vydržet minimálně 24 hodin. Pokud tlaková zkouška prokáže nějakou netěsnost, je třeba 
příčinu lokalizovat, opravit a znovu systém natlakovat. Po spuštění čerpadla se nastaví 
průtokoměry na hodnoty dle tepelného technického výpočtu. Zkontroluje se nastavení 
systému na doporučené teploty vody. 
V případě použití dvoutrubkového rozvodu odvzdušnění provádíme na přívodním a vratném 
potrubí soustavy přes napouštěcí ventily. Topná tělesa odvzdušňujeme samostatně a průtok 
topné vody uzavíráme na termostatických ventilech. 
O provedení tlakové zkoušky se zhotoví protokol. 
K tepelnému zdroji doporučujeme instalovat automatický odlučovač vzduchu s 
mikroodlučovač vzduchových bublin. 
Obrázek č.22 Automatický odlučovač vzduchu s mikroodlučovač vzduchových bublin. 

 
 
6. Příslušenství WH 
 
6.1 Sušák pro WH na horizontální montáž 
 
Sušák pro WH tělesa je určen pouze pro horizontální montáž. Předměty uložené na sušáku a 
převislé před výměníku působí jako izolace a výrazně mohou snížit tepelný nebo chladící 



33 

 

výkon tělesa. Tyto systémy šíří teplo pomocí elektromagnetického vlnění, sušení předmětů 
na WH tělesech můžeme porovnat se sušením na televizní obrazovce. 
Upozornění na účel použití a zátěž. 
Sušák je určen k sušení látkových materiálů. Nepokládejte na sušák kovové předměty, 
chemikálie nebo materiály, které mohou poškodit povrch sušáku nebo topného tělesa. Na 
sušák je možné uložit maximálně 2kg předmětů rovnoměrně rozložených po délce sušáku a 
aniž visely před tepelné výměníky! Při překročení hmotnostního zatížení může dojít k 
poškození sušáku nebo topného tělesa. Výrobce neodpovídá za poškození výrobků vlivem 
nerespektování tohoto upozornění. 
Čištění 
Pro čištění sušáku je možné používat čistící prostředky určené k čištění lakovaných povrchů. 
Nepoužívejte kyseliny, chlor a abrazivní prostředky! 
Materiál a povrchová úprava 
Sušáky jsou vyrobeny z ocelového plechu tloušťky 2mm a povrchová úprava je bílá barva 
nanášena práškovou technologií. 
Montáž 
Sušák se instaluje jako poslední po montáži WH tělesa na stěnu. Na rozdělovač instalujeme 
do vodorovné roviny dva kovové trubkové úchyty s maticí ve vzdálenosti 92 mm od okrajů 
rozdělovače. Sušák přišroubujeme 2 šrouby M6x16mm. 
Do objednávky uvádí název a označení řady WH (6 až 20) na které se bude sušák montovat, 
například: Sušák 6 
Dodávka obsahuje sušák, 2 kusy kovových trubkových úchytů s lisovací maticí a 2kusy šroubů 
M6. Spojovací materiál je v plastovém sáčku a sušák je obalený fólií. 
 
Obrázek č.23 Sušák pro horizontální montáž WH 
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6.2. Foto detaily montáží WH těles 
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V případě potřeby technické konzultace kontaktujte naši společnost. 
 
Július Černička -JOS 
Námestie 1 mája 812/55 
922 05 Chtelnica 
Slovensko 
mail: waterheaters.eu@gmail.com       
www.waterheaters.eu  

 
 


