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1.WH-vodné infražiariče  
 
1.1.Princíp sálania 
 
Šírenie tepla  sálaním ( elektromagnetickým  vlnením v oblasti infračerveného spektra)   je 
komfortné  a  ekonomické  riešenie  tepelnej pohody  v našom obytnom a pracovnom 
priestore. Distribúcia tepla sálaním je nezávislá na interiérovej teplote  vzduchu. Pôsobí na 
okolité tuhé a tekuté látky a teda aj priamo na človeka. Človek vníma tepelnú pohodu ako 
výsledný vplyv teploty okolitých plôch a vzduchu. Výsledkom sálania je dosahovanie  vyššej 
teploty okolitých plôch oproti konvekčnému vykurovaniu. Tento fakt umožňuje dosiahnutie 
rovnakej tepelnej pohody pri nižšej teplote interiérového vzduchu, najmä v dobre 
izolovaných priestoroch môže tento rozdiel predstavovať 2 až 3 °C. Znížením  interiérovej 
teploty vzduchu  o 1 °C sa  zníži spotreba tepla za rok až o 6%. 
Pri chladení sa sálaním znižuje teplota okolitých plôch, čo umožňuje dosiahnutie rovnakej 
tepelnej pohody pri vyššej teplote interiérového vzduchu. 
 
1.2.Konštrukcia  a hydraulické zapojenie WH telesa, T sada 
 
Teleso je konštrukčne prispôsobené na univerzálnu  inštaláciu do všetkých obytných 
a pracovných priestorov. Rozmermi, výkonovou radou, použitím štandardných regulačných 
prvkov a hydraulickým pripojením sú kompatibilné s existujúcimi konvekčnými tepelnými 
systémami a môžu ich nahrádzať.  
 
Konštrukcia WH 
 
WH teleso je tvorené sústavou rúrkových výmenníkov a odrazovou plochou pre 
elektromagnetické vlnenie-fókusom. Tepelné výmenníky sú  navinuté v tvare valcovej  
pružiny a hydraulicky sú napojené lisovacími prechodmi na rozdeľovač a zberač 
vykurovacieho telesa. Výmenníky sú vyrobené z AL zliatin bez povrchovej úpravy a majú za 
úlohu generovať a zároveň odrážať elektromagnetické vlnenie. Fokus je vyrobený z AL plechu 
bez povrchovej úpravy, je umiestnený za výmenníkmi a plní funkciu odrazu 
elektromagnetického vlnenia. Rozdeľovač a zberač je napojený na tepelnú  sústavu 
s pripjením G 1/2ʺ. 
 
Hydraulické zapojenie WH telesa, T sada 
 
Pre správnu funkciu a dosahovanie deklarovaných výkonov je potrebné zabezpečiť 
rovnomerné zatekanie teplonosného média do všetkých výmenníkov. Na splnenie tejto 
požiadavky je možné využiť dva spôsoby hydraulického zapojenia WH telesa: 
1.Externé zapojenie WH telesa podľa Tichelmanna, prívod a vrat na uhlopriečku-Obrázok č.1  
2.T sada pre vnútorné hydraulické vyregulovanie inštalovaná do zberača WHT telesa-
Obrázok č.2.  
T sada umožňuje bočné pripojenie telesa. Pri zmene inštalácie rúrky s vtokovým otvorom 
pozícia číslo 2 je potrebné zabezpečiť umiestnenie do zberača telesa. Rúrka  musí mať  
orientovaný vtokový otvor tak aby zabezpečoval rovnakú dĺžku toku prúdu cez jednotlivé 
výmenníky-prívod a vrat na uhlopriečku (žltá čiara) ako je znázornené na Obr.č.2. Pred 
inštaláciou WHT telesa je potrebné skontrolovať správnu orientáciu T sady v zberači! 
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Obrázok č.1: WH-vodný infražiarič fókusového typu  v externom zapojení podľa Tichelmanna  

 
Obrázok č.2. T sada pre vnútorné hydraulické vyregulovanie WHT  telesa-schéma zapojenia 

 

 
Montáž T sady-naskrutkujeme puzdro 10 mm od okraja zberača. Z druhej strany nasunieme 
rúrku s otvorom na uhlopriečku prívod a vrat, naskrutkujeme druhé puzdro a jemne 
dotiahneme. Rúrka musí byť stiahnutá medzi púzdrami  bez možnosti pohybu. 
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1.3.Výhody WH telies 
 
1. Minimálna hmotnosť a malý vodný objem umožňujú rýchlu reakciu pre energeticky 
efektívne využitie tepelných ziskov počas vykurovacieho obdobia v pasívnych objektoch. 
Výrazne tým šetria spotrebu primárnej energie a náklady na energie oproti ostatným 
tepelným systémom. V móde chladenie rýchla reakčná schopnosť umožňuje plynulú 
reguláciu prívodu vody nad rosným bodom vzduchu a maximalizuje tak využiteľný chladiaci 
výkon sústavy. 
2. Jeden systém pre vykurovanie a chladenie výrazne šetrí investičné náklady oproti dvom 
samostatným systémom. 
3. Univerzálna použiteľnosť pre všetky obytné a pracovné priestory. WH telesá je možné 
inštalovať na stenu v polohe horizontálnej a vertikálnej. Vertikálna poloha výrazne znižuje 
nároky na inštalačný priestor pre telesá. 
4. Tvar a rozmery telesa sú prispôsobené tak, aby umožňovali nahradiť konvekčné článkové 
alebo doskové vykurovacie telesá. Umožňujú tým sálavé vykurovanie a chladenie 
existujúcich budov bez nutnosti stavebných zásahov a bez potreby vybudovania nových 
rozvodov. 
5. V porovnaní s fancoilovými jednotkami WH telesá neobsahujú žiadne elektrické 
motory, ventilátory, filtre a nespotrebovávajú žiadnu elektrickú energiu. Sú nehlučné, nevíria 
prach a sú ľahko udržiavateľné vlastníkom objektu. Nevyžadujú  špeciálny servis a náklady na 
tieto činnosti v budúcnosti. 
6. Sú cenovo dostupným riešením úsporného vykurovania, komfortného a bezpečného 
chladenia pre širokú verejnosť. Systém je bezpečný svojom vplyvom na zdravie človeka pri 
chladení, ale aj vo vzťahu k prípadnému dosiahnutiu rosného bodu. Pri dosiahnutí rosného 
bodu nepríde k havárií systému, tak ako to môže byť pri sálavých systémoch budovaných 
mokrým spôsobom alebo pri sadrokartónových stropoch.  
7. Pri stropných inštaláciách pomer osálania ϕ umožňuje používať vyššie teploty povrchu 
infražiaričov WH a tým i vyššie výkony oproti plošným sálavým systémom. 
8. Pomer  cena/zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy  radí tieto telesá na čelo 
v skupine sálavých systémov.  
 
1.4.Použité materiály a povrchová úprava 
 
Všetky súčiastky WH telesa-tepelný výmenník, rozdeľovač, zberač, fókus, rozperky, lisovacie 
prechody sú vyrobené z AL zliatin EN AW 6060,EN AW6063. Na výrobu rúrkových 
výmenníkov je použitá rúrka Φ12 a na zberač  profil Φ26. Fókus je vyrobený z plechu 0,6mm, 
rozperky sú vyrobené z plechu hrúbky 3mm. AL zliatiny majú vlastnú prirodzenú  pasívnu 
odolnosť voči korózii. Plochy všetkých súčiastok sú z hľadiska zabezpečenia funkcie 
odrazivosti elektromagnetického vlnenia  bez povrchovej úpravy. Povrch týchto súčiastok 
môže preto niesť známky po opracovaní materiálu pri výrobe. Tesnenia lisovaných spojov sú 
dodávané s materiálu EPDM. 
 
1.5. Certifikácia výrobku a prevádzkové hodnoty 
 
Technické parametre vodných infražiaričov spĺňajú požiadavky normy EN 442-1:1997/A1: 
2004. Vodné infražiariče sú certifikované podľa EN 442:1 notifikovanou osobou č. ES1015, 
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Strojírenský zkušební ústav, s. p. Brno, Česká republika a na základe vydaného Vyhlásenia 
zhody sú označené značkou CE. 
Skúšobňa  má náväznosť na referenčné laboratórium HLK Stuttgart a je uvedená na zozname 
kalibrovaných Oznámených subjektov, ktoré prešli kruhovou skúškou (RRT) spadajúcu do 
pôsobnosti skupiny SG03-WG1. Spĺňa teda všetky  požiadavky nasledujúcich článkov 
normy: EN 442-2:2014 Annex J, EN 442-2:2014 Annex I. 
 
Tepelný výkon bol meraný podľa noriem: 
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 
 
Chladiaci výkon bol meraný podľa noriem : 
ČSN EN 16430-1:2015 / EN 16430-1:2014 
ČSN EN 16430-3:2015 / EN 16430-3:2014 
 
Prevádzkové hodnoty  
 
Tabuľka č.1 parametre v zmysle EN 442 

Tlak a teplota hodnota 

skúšobný tlak 1,3 MPa 

maximálny prevádzkový tlak 1,0 MPa 

maximálna teplota teplonosnej látky 110°C 

Každý výmenník je kontrolovaný na tesnosť . 
 
1.6.Označovanie ,sortiment, rozmery a hmotnosti 
 
Označovanie WH telies 
 
WH   T    10  w       -bez oznančenia sú rozperky bez povrchovej úpravy, w- biela farba 
    rozperiek 
   -10 počet výmenníkov (6 až 20) 
   -bez označenia (T )určený pre externé zapojenie podľa Tichelmanna 
    (Obr. č.1) 
   -T sada pre vnútorné hydraulické vyregulovanie WH telesa (Obr. č.2) 
    -vodný infražiarič určený na montáž na stenu 
Príklady označovania: WH10, WHT10  
WH10 -vodný infražiarič určený pre horizontálnu a vertikálnu montáž na stenu, externé 
zapojenie telesa podľa Tichelmanna ( Obrázok č.1), 10 rúrkových výmenníkov. 
WHT10 - vodný infražiarič určený  pre horizontálnu a vertikálnu montáž na stenu, 
inštalovaná T sada pre vnútorné hydraulické vyregulovanie WHT telesa ( Obrázok č.2), 10 
rúrkových výmenníkov. 
 
Sortiment, rozmery a hmotnosti 
 
WH telesá sa vyrábajú v produktovej rade od 6 výmenníkov do 20 výmenníkov. 
Pripojovacia rozteč je pre všetky telesá rovnaká R = 500 mm. 

http://www.hlk-stuttgart.de/
https://www.szutest.cz/dokumenty/sg03-finalreport-2017-12-06.pdf
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Tabuľka č.2. Rozmery a hmotnosti WH telies 

 
Telesá je možné spájať priamymi závitovými spojkami a vytvárať tak násobky dĺžok telies. 
Odporúčame spájať maximálne 2 WH telesá  spolu. Pri spájaní dvoch WHT telies treba 
dodržať rovinu oboch rozdeľovačov a orientáciu T-sady rovnakým smerom v zberačoch.  

 
2.Projektovanie vykurovacieho systému 
 

2.1.Tepelný výkon 
 

Tepelný výkon Q je stanovený charakteristickou rovnicou pre každú polohu WH telesa. 
Namerané a vypočítané hodnoty teplotného exponenta n a konštanty telesa KM  sú uvedené v 
Tabuľkách č.3, č.5. 
 
2.2.Charakteristická rovnica 
 

Charakteristická rovnica pre výpočet tepelného výkon v závislosti na teplotnom rozdiely Δθ 

umocnený  teplotným exponentom n a násobený konštantou telesa KM . 

                     

Δθ= θwm - θr 

θwm=( θw1+ θw2)/2 

Δθ-teplotný rozdiel, stredná nadteplota *°K+, pri chladení stredná tepelná nedostatočnosť 

θwm-stredná vykurovacia teplota *°C+ 

θr -výpočtová teplota interiérového vzduchu 

θw1- teplota vstupnej vody *°C+  

θw2- teplota výstupnej vody *°C+ 

n-teplotný exponent  
KM- konštanta telesa nameraná a vypočítaná pre WH 
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Tabuľka č.3. Hodnoty KM a n pre výpočet tepelného výkonu z charakteristickej rovnice pre 
horizontálnu 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 

 

Tabuľka č.4. Tepelný výkon Q pre horizontálnu polohu WH  vo vzťahu k strednej 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 
 

Tabuľka č.5. Hodnoty KM a n pre výpočet tepelného výkonu z charakteristickej rovnice pre 
vertikálnu 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 

 
Tabuľka č.6. Tepelný výkon Q  pre vertikálnu polohu WH vo vzťahu k strednej 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 

 
Pre výpočet  výkonu  pre inú strednú nadteplotu Δθ než je uvedená v tabuľkách č.4 a č.6 
použite údaje KM , n  uvedené v tabuľkách č.3 a č.5 podľa charakteristickej rovnice. 
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2.3.Tlaková strata výmenníka telesa a hmotnostný tok 
 
V nasledujúcich grafoch je závislosť tlakovej straty výmenníka telesa Pzt [Pa] 
a hmotnostného toku vody m [l/hod].  
 
Graf  č.1 Tlaková strata Pzt *Pa+ vo vzťahu k hmotnostnému toku vody m [l/hod] pri strednej 
teplote vody θwm  =30°C 

 
 
Graf  č.2 Tlaková strata Pzt *Pa+ vo vzťahu k hmotnostnému toku vody m [l/hod] pri strednej 
teplote vody θwm  =50°C 
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Graf  č.3 Tlaková strata Pzt *Pa+ vo vzťahu k hmotnostnému toku vody m [l/hod] pri strednej 
teplote vody θwm  =70°C 

 
Pre dosiahnutie tepelného výkonu podľa tabuliek  č.4 a č.6  je nutné zabezpečiť hmotnostný 

tok m podľa zvoleného teplotného spádu výpočtom:    

 
 
 Q   -výkon telesa *W+ 
            CW   –merná tepelná kapacita vody =1,16 Wh/kg.K 

        θw1       - teplota prívodnej vody *°C+  

        θw2       - teplota vratnej vody *°C+ 

2.4.Príklad výpočtu hmotnostného toku a tlakovej straty 
 

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

  CW=1,16 Wh/l.K 
Vypočítané hodnoty : 

θw1  -  θw2    =4 °K 

θwm=( θw1+ θw2)/2      =50°C 

Δθ = θwm - θr   =30 °K 

Q  (tab. č. 4)    =491 W 

  
 
m=106l/h 

Pzt   v grafe č.2   pre  prietok  106l/hod  =150 Pa 
      

Tepelný výkon telesa WH10 pri zadaných parametroch bude Q=491 W. Na dosiahnutie tohto 
výkonu je potrebný hmotnostný tok m=106l/hod a tlaková strata bude Pzt=150 Pa. 

 

[l/hod] [kg/hod] 
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3.Projektovanie  chladiaceho systému 
 
3.1.Chladiaci výkon 
 

Sálavé telesá sú projektované na využívanie vysokoteplotného chladenia bez prekročenia 

rosného bodu vzduchu. Zdrojom chladu môže byť studničná voda, zemný kolektor, zemný vrt    

alebo tepelné čerpadlo. 

V letných mesiacoch sa relatívna vlhkosť interiérového vzduchu pohybuje počas dňa v 
rozmedzí 40 až 70 %. Interiérová teplota  pri pasívnych objektoch s vonkajším tienením proti 
slnečnému žiarenie by nemala prekračovať 26 °C.  

Odporúčaná  teploty prívodnej vody pri chladení θw1= teplota rosného bodu +0,5K 

Odporúčaný teplotný spád  pre chladenie  θw1 - θw2 =2K 

θwm=( θw1+ θw2)/2 stredná chladiaca teplota *°C+  

θw1    - teplota prívodnej  vody *°C+  

θw2    - teplota vratnej vody *°C+ 

Δθ     -stredná tepelná nedostatočnosť *°K+ 

Δθ = θwm – θr 

θr  -teplota interiérového vzduchu *°C+ 

 
Tabuľka č.7.Hodnoty KM a n pre výpočet  chladiaceho výkonu z charakteristickej rovnice pre 
horizontálnu 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 

 

 
Tabuľka č.8. Chladiaci výkon Q  pre horizontálnu polohu WH vo vzťahu k strednej tepelnej 
nedostatočnosti  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 

 
Tabuľka č.9. Hodnoty KM a n pre výpočet  chladiaceho výkonu z charakteristickej rovnice pre 
vertikálnu 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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Tabuľka č.10. Chladiaci výkon Q  pre vertikálnu polohu WH  vo vzťahu k strednej tepelnej 
nedostatočnosti  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 

 
Pre výpočet  výkonu  pre inú strednú tepelnú nedostatočnosť Δθ, než je uvedená v tabuľkách 
č.8 a č.10, použite údaje KM, n uvedené v tabuľkách č.7 a č.9 podľa  charakteristickej rovnice. 
Pre výpočet hmotnostného toku a určenie tlakovej straty postupujeme rovnako ako pri 
vykurovaní v kapitole 2.3 a 2.4 tohto manuálu. 
 
Koncepčné riešenie návrhu chladiacej sústavy 
1.Chladenie pre zlepšenie tepelnej pohody .Pre tento účel volíme minimálne 1 výmenník/m² 
podlahovej plochy pre výšku miestnosti do 2,8m. Takto navrhnutý systém zodpovedá 
stanoveným  merným spotrebám chladu pre miesto spotreby chladenie a vetranie uvedené 
vo vykonávacej  vyhláške zákona o energetickej hospodárnosti budov. 
2.Chladenie na pokrytie tepelných ziskov. Normový výpočet tepelných ziskov s požiadavkou 
na vyššie chladiace výkony. Počet a typ WH telies volíme podľa požadovaného výkonu.  
 
3.2. Rosný bod  
 
Tabuľka č.13.  Teplota rosného bodu  *°C+  v závislosti od teploty vzduchu θr *°C+  a relatívnej 
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 sa mení vplyvom relatívnej vlhkosti vzduchu a teploty 
vzduchu. Pri chladení regulujeme dve základné funkciu a to reguláciu teploty vzduch v 
regulačnej zóne a reguláciu prívodnej teploty vody v regulačnej zóne. Odporúčaná teplota 
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prívodnej vody podľa článku 3.1. je o 0,5K vyššia ako teplota rosného bodu vzduchu 
uvedeného v tabuľke č.13.  
 
Odporúčanie pri prvom nastavení teploty prívodu . 
Pri prvom nastavení chladiaceho systému odporúčame dosiahnuť rosný bod. Po dosiahnutí 
rosného bodu následne zvýšte teplotu prívodu o 0,5K nad teplotu rosného bodu. 
Skontrolujeme chod chladiacej sústavy aby nedochádzalo k tvorbe kondenzátu na povrchu 
WH telies a v prípade potreby upravíme korekciu prívodnej teploty.  Tento postup zabezpečí 
maximálne využitie strednej tepelnej nedostatočnosti. Nastavíme tak správnu korekciu 
rosného bodu-bezpečnostný odstup vo vzťahu k časovému oneskoreniu  sústavy pre 
konkrétnu chladiacu sústavu. 
 
Upozornenie na použitie WH vo vzťahu k rosnému bodu. 
Nepoužívajte WH telesá pri  výraznom prekročení rosného bodu pretože príde k  oroseniu 
telesa, stekaniu skondenzovanej vody po výmenníkoch a do okolia telesa! Vplyvom 
uvoľňovania latentného tepla a tvorby kondenzátu príde k zníženiu chladiaceho výkonu. 
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené skondenzovanou vodou pri nesprávnom 
prevádzkovaní WH telies! WH teleso nie je určené na prevádzku za prekročenia rosného 
bodu vzduchu. 
 

3.3.Regulácia teploty vzduchu θr a prívodnej teploty vody θw1 pri chladení v existujúcich 

budovách s využitím súčasného rozvodu vykurovania. 
 
Pred využitím súčasného rozvodu UK treba odborne posúdiť stav potrubí. V prípade, že 
rozvod nevyhovuje, je potrebné vymeniť nevyhovujúcu časť prípadne celý rozvod. Nový 
rozvod osadíme do pôvodných otvorov.  
 
Regulácia teploty prívodnej vody pre chladenie v existujúcich budovách  
Systém vhodný pre existujúci objekt s rovnakým charakterom prevádzky v jednotlivých 
častiach. Príkladom je bytový dom, kde je možné regulovať prívodnú teplotu vody na základe 
merania vnútornej teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu v referenčných bodoch. 
Referenčný bod je miestnosť, kde predpokladáme dosiahnutie najvyššej teploty a relatívnej 
vlhkosti vzduchu.  Sú to rožné byty a umiestnenie snímačov v kuchyni. Počet referenčných 
bodov by mal dosahovať štatisticky významný počet pre zachytenie charakteru prevádzky 
pre všetky byty v regulačnej zóne. Počet referenčných bodov by mal byť minimálne 5  z 
celkového počtu bytov do 20 .Pri počte bytov viac ako 20 je potrebné vyhodnocovať 
vnútornú teplotu a relatívnu vlhkosť vzduchu z 10 referenčných bodov. Regulačnú zónu pre 
prívodnú teplotu vody tvorí v takomto prípade celý objekt alebo stúpací rozvod zásobujúci 
časť bytového domu. Regulačné zóny odporúčame voliť podľa svetových strán alebo 
architektonického členenia objektu.  Z referenčných miest systém regulácie vyhodnotí  
maximálnu relatívnu vlhkosť a maximálnu teplotu interiérového vzduchu. Na základe 
dosahovaných maximálnych hodnôt regulátor ovláda zmiešavaciu  skupinu. Schémy 
zapojenia regulácie prívodnej teploty vody pre 5 a 10 bodovú reguláciu sú na obrázku č.4  
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Obr. č.4. Schéma zapojenia regulácie prívodnej teploty vody pre 5 a 10 bodovú reguláciu 

 
Popis zariadení : 
1.Trojcestný zmiešavací ventil, servopohon 230V 
2.Teplovodné obehové čerpadlo s elektronickým riadením otáčok, 230V 
3.Merač tepla a chladu 
4.Ekvitermický regulátor-základný prístroj SIEMENS ALBATROS 2 RVS46.530/109 
   Ekvitermický regulátor-rozširujúci modul SIEMENS ALBATROS 2 AVS75.390/109 
   Obslužná jednotka SIEMENS ALBATROS 2 AVS37.294/709 
   Te-snímač vonkajšej teploty SIEMENS QAC34/101 
   Tuk-snímač teploty vykurovacej vody SIEMENS QAD36/101 
5.Priestorový snímač relatívnej vlhkosti a teploty SIEMENS QFA 2020 
6.Prevodník signálov SIEMENS SEZ 220 
7.Transformátor SIEMENS SEM62.2, 230V/24V, 30AV 
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Obrázok č.5. Zmiešavacie skupiny s trojcestným a dvojcestným ventilom. 

  
Regulácia interiérovej teploty vzduchu v existujúcich budovách 
Pri rekonštrukcii tepelného systému vymeníme doskové alebo článkové radiátory za WHT 
telesá. Na reguláciu interiérovej teploty pri vykurovaní osadíme na prívodné potrubie 
termostatický ventil s možnosťou prednastavenia prietoku. Na reguláciu interiérovej teploty 
pri chladení  inštalujeme na vratné potrubie termostatický ventil  s obrátenou funkciou 
napríklad: 
Obrázok č.6. Termostatický ventil s obrátenou funkciou  

 
Termostatické hlavice sa používajú rovnaké pre obidva termostatické ventily. Vo 
vykurovacom období používame na reguláciu teploty vzduchu  termostatický ventil pre 
vykurovanie a termostatický ventil na chladenie je naplno otvorený. Pri chladení  používame 
na reguláciu teploty vzduchu termostatický ventil na chladenie a termostatický ventil na 
vykurovanie je naplno otvorený. Naplno otvorený ventil vykurovanie počas leta odporúčajú 
výrobcovia ventilov pre udržanie správnej funkcie ventilu a ako  prevencia proti zablokovaniu 
ventilu . 
 

3.4.Regulácia teploty vzduchu θr a prívodnej teploty vody θw1 pri chladení  v nových 

budovách. 
 
Regulácia teploty prívodnej vody pre chladenie 
 
Pri novej  budove odporúčame využiť jednobodovú reguláciu prívodnej teploty vody -
obrázok č.7 .Regulačnú zónu volíme čo najmenšiu  napríklad  byt alebo rodinný dom.  
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Obr. č.7. Schéma zapojenia regulácie prívodnej teploty vody pre 1 bodovú reguláciu 
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Popis zariadení : 
1.Trojcestný zmiešavací ventil, servopohon 230V 
2.Teplovodné obehové čerpadlo s elektronickým riadením otáčok, 230V 
3.Merač tepla a chladu 
4.Ekvitermický regulátor-základný prístroj SIEMENS ALBATROS 2 RVS46.530/109 
   Priestorový  prístroj SIEMENS QAA55110/301 
   Te-snímač vonkajšej teploty SIEMENS QAC34/101 
   Tuk-snímač teploty vykurovacej vody SIEMENS QAD36/101 
5.Priestorový snímač relatívnej vlhkosti a teploty SIEMENS QFA 2020 
6.Centrálna svorkovnica pre ovládanie termopohonov rozdeľovača kúrenia a chladenia 
Poznámka : 
1.Priestorový snímač relatívnej vlhkosti interiérového vzduchu a teploty SIEMENS QFA2020 a 
priestorový prístroj umiestňujeme do priestoru ,kde predpokladáme dosahovanie najvyššej 
tepoty a vlhkosti vzduchu. 
2.V priestore, kde je inštalovaný priestorový prístroj QAA 55110/301 neinštalujeme 
priestorový termostat! 
3.Regulátor nastavujeme na 100% priestorové riadenie. Citácie z užívateľskej príručky: 

 

 

 
 
Regulácia interiérovej teploty vzduchu 
Na reguláciu interiérovej teploty pri vykurovaní a chladení môžeme využiť priestorové 
termostaty s funkciou pre vykurovanie a chladenie. 
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4.Balenie , skladovanie, účel použitia ,záruka ,čistenie . 
 
4.1.Balenie a skladovanie 
 
Balenie WH telies je pomocou kartónu umiestneného na vrchnej časti rúrkových výmenníkov 
a obaleného fóliou obrázok č.8. Ukončenia rozdeľovača a zberača sú bez obalu aby bola 
možná inštalácia telesa bez odbalenia. Obal je možné odstrániť po vymaľovaní stien. Na 
palete sú uložené WH telesá na sebe na vrchnom telese je umiestnená tvrdá podložka a sú 
stiahnuté páskou na stabilizáciu proti zosuvu s palety .Pri skladovaní neukladajte na zabalenú 
paletu WH telies žiaden iný materiál ,aby nedošlo k poškodenie telies ! 
T sada-pre vnútorné hydraulické vyregulovanie je inštalovaná v zberači WHT telesa 
Montážna sada na stenu je balená do papierovej krabičky alebo plastového vrecka. 
Sušiak-pre horizontálnu montáž na stenu je dodávaný samostatne obalený vo fóliou. 
Obrázok č.8 .Balenie WH 

 
 
4.2.Účel použitia ,záruka, čistenie. 
 
Účel použitia a upozornenie na montážne a prevádzkové postupy 
Vodné infražiariče WH sú určené na montáž do vykurovaných priestorov s relatívnou 
vlhkosťou vzduchu do 80%, bez priameho kontaktu s kvapkami vody pri sprchách a vaniach. 
Je možné ich použiť i v prostredí s vyššou relatívnou vlhkosťou, ale bez výskytu kondenzácie 
a znečistenia ovzdušia, ako sú napr. športové zariadenia alebo sklady. V priestoroch je treba 
zabezpečiť vetranie a nízku prašnosť prostredia. WH telesá sú určené pre vykurovanie a 
chladenie budov bez prekročenia rosného bodu vzduchu. Teleso nie je určené  na 
mechanické namáhanie pri prevádzke. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené 
mechanickým namáhaním  alebo vandalizmom pri prevádzke. Pri manipulácii s WH telesom 
používajte na uchopenie rozdeľovač a zberač. Na manipuláciu nepoužívajte tepelné 
výmenníky ,môže prísť k deformácii výmenníka! Pri montáži pripojovacích 
tvaroviek, odvzdušňovacích ventilov a osádzaní telesa nepoužívajte násilie a nebezpečné 
techniky, ktoré vám môžu spôsobiť úraz a poškodiť teleso. Pre tesnenie lisovaných spojov sú 
použité o krúžky z materiálu EPDM pre tesnenie závitových spojov používajte teflonové nite. 
Pred inštaláciou WHT telesa je potrebné skontrolovať správnu orientáciu T sady v zberači. 
Výrobca nezodpovedá za poškodenia spôsobené pri doprave a montáži použitím násilia a 
nevhodných postupov. 
 
Záruka 
Výrobca poskytne kupujúcemu na WH telesá záruku 10 rokov odo dňa expedície tovaru zo 
skladu za dodržania podmienok pre uskladnenie, montáž a použitie WH telies uvedených v 
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technických podmienkach a v príslušných technických normách.  Plochy všetkých súčiastok 
sú z hľadiska zabezpečenia funkcie odrazivosti elektromagnetického vlnenia  bez povrchovej 
úpravy. Povrch týchto súčiastok môže mať stopy po opracovaní materiálu pri výrobe - tento 
dôvod nemôže byť predmetom reklamácie! 
 
Čistenie  
Čistenie vnútorné-pred počiatočným naplnením je potrebné tepelný systém prepláchnuť  
vodou a vyčistiť sitká filtrov aby došlo k vypláchnutiu všetkých nečistôt. 
Čistenie vonkajšie-pre čistenie telesa používajte prostriedky pre suchý spôsob čistenia ako 
kefy , prachovky a vysávač. V prípade potreby vyčistenia priestoru za WH telesom je možné 
demontovať fókus bez demontáže telesa zo sústavy. Fókus je upevnený 4 skrutkami M5,  
ktoré môžeme uvoľniť imbusovým kľúčom 3mm. Nepoužívajte kyseliny, chlór a abrazívne 
prostriedky! 

 
5.Montáže WH telies 
 
5.1.Vertikálna montáž na stenu. 
 
WH telesá je možné inštalovať na stenu po celej výške steny od podlahy po strop, pričom 
nemenia svoj výkon a vlastnosti. Pre vertikálnu montáž na stenu je potrebné objednať 
Montážnu sadu na stenu. 
Pri manipulácii s WH telesom používajte na uchopenie rozdeľovač a zberač .Na manipuláciu 
nepoužívajte tepelné výmenníky ,môže prísť k deformácii výmenníka! 
Teleso odporúčame osádzať do 150mm nad podlahu a pri montáži pod úroveň stropu 
100mm pod strop alebo podhľad. Tieto vzdialenosti sú odporúčacie a je ich možné upraviť 
podľa potreby do vzdialenosti ,ktorá umožňuje namontovať ventily a prívodné potrubia ako 
aj hygienu pri prevádzke. Pred inštaláciou WHT telesa je potrebné skontrolovať správnu 
orientáciu T sady v zberači. 
Postup inštalácie 
1. Vyznačíme na stenu miesta pre 2 otvory na hmoždinky Φ10. Vyvŕtame otvory, vložíme do 
otvorov hmoždinky a zaskrutkujeme nosné skrutky s nasadenými podložkami. Medzi stenou 
a podložkou nechávame  medzeru 6mm. 
2. Odmeriame rozteč skrutiek a naskrutkujeme stenové úchyty na rozperky s rovnakou 
roztečou. Do lisovacích matíc v rozperke naskrutkujeme vyrovnávacie skrutky M5 a proti 
pohybu zaistíme maticou M5. Nasadíme na hlavu skrutky plastovú hlavu. 
3. Teleso zavesíme  za stenové úchyty na skrutky. Teleso prevážime do roviny horizontálnej a 
vertikálnej. Utiahneme nosné skrutky a upravíme vyrovnávacie skrutky v rozperkách a 
poistíme maticou M5. 
Pre ľahšie odvzdušnenie inštalujeme odvzdušňovaciu zátku na rozdeľovač aj zberač 
vykurovacieho telesa. Pri spájaní dvoch WHT telies pomocou priamych závitových spojok 
treba dodržať rovinu oboch rozdeľovačov a orientáciu T-sady rovnakým smerom v 
zberačoch.  
Následne montujeme pripojovacie  tvarovky ,ventily a potrubia. Prečnievajúce časti pri 
maľovaní je možné chrániť fóliou a páskami. Obal z telesa môžeme odstrániť po vymaľovaní 
priestorov. Vertikálna montáž telies na stenu odporúčame využiť pri  vykurovaní a chladení 
pasívnych objektov s požiadavkou na minimálny priestor pre vykurovacie telesá.  
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Obrázok č.9 Vertikálna montáž na stenu pod úroveň stropu a nad podlahu. 
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Obrázok č.10. Detaily pri vertikálnej montáži WH na stenu. 

 
5.2.Horizontálna montáž na stenu. 
 
WH telesá je možné inštalovať na stenu po celej výške steny od podlahy po strop, pričom 
nemenia svoj výkon a vlastnosti. Pre horizontálnu montáž na stenu je potrebné objednať 
Montážnu sadu na stenu .  
Pri manipulácii s WH telesom používajte na uchopenie rozdeľovač a zberač .Na manipuláciu 
nepoužívajte tepelné výmenníky, môže prísť k deformácii výmenníka! 
Teleso odporúčame osádzať do 150mm nad podlahu a pri montáži pod úroveň stropu 
100mm pod strop alebo podhľad .Tieto vzdialenosti sú odporúčacie a je ich možné upraviť 
podľa potreby do vzdialenosti ,ktorá umožňuje namontovať ventily a prívodné potrubia ako 
aj hygienu pri prevádzke. Pred inštaláciou WHT telesa je potrebné skontrolovať správnu 
orientáciu T sady v zberači. 
Postup inštalácie 
1. Vyznačíme na stenu miesta pre 2 otvory na hmoždinky Φ10. Vyvŕtame otvory, vložíme do 
otvorov hmoždinky a zaskrutkujeme 1 nosnú skrutku s nasadenou podložkou. Medzi stenou 
a podložkou nechávame  medzeru 6mm. 
2. Naskrutkujeme stenové úchyty na rozperky. Do lisovacích matíc v rozperke  
naskrutkujeme vyrovnávacie skrutky M5 a proti pohybu zaistíme maticou M5. Nasadíme na 
hlavu skrutky plastovú hlavu. 
3. Teleso zavesíme  za stenový úchyt na 1 nosnú skrutku a nasadíme 2 nosnú skrutku a 
dotiahneme na medzeru 6mm. Upravíme polohu podľa potreby ,teleso prevážime do spádu 
10mm/1m v horizontálnej rovine k odvzdušňovacej zátke. Utiahneme nosné skrutky a 
upravíme vyrovnávacie skrutky v rozperkách a poistíme maticou M5. 
Následne montujeme pripojovacie  tvarovky, ventily a potrubia. Prečnievajúce časti pri 
maľovaní je možné chrániť fóliou a páskami. Obal z telesa môžeme odstrániť po vymaľovaní 
priestorov . 
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Obrázok č.12 Horizontálna montáž na stenu pod úroveň stropu a nad podlahou 

 



25 

 

Pri spájaní dvoch WH telies pomocou priamych závitových spojok teba dodržať rovinu oboch 
rozdeľovačov a orientáciu T-sady rovnakým smerom v zberačoch.  
Spojené telesá musia byť v strede uchytené pomocou stenového úchytu, aby nedochádzalo k 
priehybu spojených telies. Spojené WH telesá musia mať sklon na odvzdušnenie 10mm/1m.  
Horizontálnu montáž telies na stenu pod úroveň stropu odporúčame využiť pri  vykurovaní a 
chladení novobudovaných objektov s požiadavkou na vyššie vykurovacie a chladiace výkony. 
Táto montáž je vhodná hlavne pre administratívne budovy, obchodné priestory, výrobné a 
skladové objekty. Aktivujeme  nevyužitý priestor na stene nad nábytkom po strop . 
Horizontálnu montáž telies na stenu nad podlahu využijeme pri rekonštrukcii vykurovacích 
sústav existujúcich objektov rodinných domov ,bytových domov a administratívnych 
objektov . 
Obrázok č.13: Stenový úchyt a detaily horizontálnej montáži WH na stenu. 

 
 
5.3.Horizontálna montáž WH dvojíc (TWIN) pod strop  
 
Horizontálna montáž WH telies pod strop vo dvojiciach s  rovnakou veľkosťou telies 
zabezpečuje  sálavé vykurovanie a chladenie budov dispozične otvorených  bez priečok v 
360° uhle rovnakou intenzitou sálania. Táto montáž telesa umožňuje použiť  potrebnú 
vykurovaciu teplotu s minimálnym obmedzením hygienickým hľadiskom. Voľbou počtu a 
typov vykurovacích telies je možné dosahovať vysoké merné chladiace výkony, ktoré 
doposiaľ bolo možné dosahovať iba  fancoilovými jednotkami. 
Pre horizontálnu montáž pod strop je potrebné objednať 4x Twin úchyt a 2x L úchyt, ostatný 
spojovací a kotevný materiál objednávajte u lokálnych dodávateľov. Pri manipulácii s WH 
telesom používajte na uchopenie rozdeľovač a zberač .Na manipuláciu nepoužívajte tepelné 
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výmenníky ,môže prísť k deformácii výmenníka! Pred inštaláciou WHT telesa je potrebné 
skontrolovať správnu orientáciu T sady v zberači. 
Postup inštalácie 
1. Vyznačíme na strop miesta pre 2 otvory Φ10 na kotvu EAII M8x30. Vyvŕtame otvory, 
vložíme do otvorov kotvy a zaskrutkujeme závesné tyče M8 v dĺžke podľa potreby a medzi 
maticami necháme medzeru na vloženie L úchytu. 
2. Spojíme dve telesá pomocou skrutkových spojov , Twin úchytov a L úchytov na rozperky 
telies.  
3. Spojené telesá zavesíme  za L úchyt na závitové tyče, maticami M8 upravíme polohu do 
spádu 10mm/1m v horizontálnej rovine k odvzdušňovacej zátke. Utiahneme matice M8. 
Montáž  WH telies pod strop umožňuje vytváranie energetických pásov s viacerými dvojicami 
- TWIN za sebou. Medzi telesami v rade za sebou je potrebné vytvoriť montážne medzery 
minimálne 0,5m.  
 
Obrázok č.14. Horizontálna montáž WH pod strop TWIN na závitové tyče. 

 
 
Obrázok č.15 Twin úchyt a L úchyt 
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Obrázok č.16. Horizontálna montáž WH pod strop na retiazky. 

 
 
Postup inštalácie 
1. Vyznačíme na strop miesta pre 2 otvory na Φ10 na kotvu EAII M8x30. Vyvŕtame otvory, 
vložíme do otvorov kotvy a skrutkami M8 s podložkou. Upevníme retiazky s dĺžkou podľa 
potreby a na konci retiazok vložíme napínacie skrutky. 
2. Spojíme dve telesá pomocou skrutkových spojov a Twin úchytov  na rozperky telies.  
3. Spojené telesá zavesíme  za Twin úchyt na retiazky, napínacími skrutkami upravíme 
polohu do spádu 10mm/1m v horizontálnej rovine k odvzdušňovacej zátke. 
 
Obrázok č.17 Odporúčané hydraulické zapojenie podľa Tichelmanna pre telesá WH a WHT . 
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Obrázok č.18 Odporúčané hydraulické zapojenie podľa Tichelmanna  pre dvojice WH a WHT 
s montážou pod strop. 

 

 

 
 
5.4.Hygienické hľadisko pri inštaláciách WH pod strop 
( zdroj Chrenko ,Kolmar ČVUT) 
 
Pri stropnom vykurovaní je dôležité dodržanie maximálnej teploty sálania stropnej plochy, 
pretože vysoká teplota by mohla spôsobiť nadmerné osálanie temena hlavy a tak spôsobiť 
nepohodu. Maximálna intenzita sálania v oblasti hlavy človeka  je 200W/m².  
Sálavý účinok stropnej vykurovacej plochy na hlavu človeka závisí nie len od povrchovej 
teploty, ale tiež na veľkosti a tvare sálavej plochy a na jej vzdialenosti od hlavy t.j. na výške 
zavesenia! 
Z výsledkov meraní  boli stanovené nasledovné vzťahy a grafické výstupy: 
 

    θpmax=(3/ϕ)+18 
 
ϕ-pomer osálania vykurovacej plochy s rozmermi axb bodom R v mieste hlavy človeka 
18-stredná teplota nevykurovaných plôch 
θpmax-maximálna teplota (stredná teplota sálania) povrchu WH, pri interiérovej teplote 
vzduchu θi=20˚C 

θpmax= θWM - stredná vykurovacia teplota ˚C (pre WH) 

 
h-výškový rozdiel medzi hlavou človeka a spodným okrajom WH telesa 
H-je výška od podlahy po spodný okraj  dvojice telies WH zavesených pod stropom. 



29 

 

Graf č. 4. θpmax maximálna povrchová teplota stropnej vykurovacej plochy pre výšku h, 

 rozmery  axb  stropnej sálavej plchy pri teplote vzduchu θr = 20°C, Kolmar (človek 1,7m) 

 

Graf č.5 Závislosť maximálnej povrchovej teploty θpmax na výške H-po spodný okraj telesa. 

 

5.5.Rozmiestnenie WH telies pod stropom v obchodnom alebo priemyselnom objekte 
 
Telesá sa umiestňujú rovnomerne pod stropom v odporúčaných vzdialenostiach, ktoré sú 
menšie alebo maximálne rovné výške zavesenia. Okrajové osadenie pri obvodovej stene 
volíme vo vzdialenosti H/2 pri plnej stene a ak je presklená volíme H/3. 
Pre podstropné umiestnenie telies platí vzťah-s nárastom závesnej výšky H sa zväčší plocha 
povrchu, ktorá vyžaruje teplo na človeka nachádzajúceho sa pod ním. Zároveň sa zníži 
intenzita sálania zo všetkých telies, ktoré na človeka sálajú. Celkové vyžiarené teplo zostáva 
rovnaké. Intenzitu sálania môže negatívne ovplyvniť prach v ovzduší a chladné obvodové 
steny, preto sa skracuje vzdialenosť pri stene na menej ako polovicu výšky H. Maximálna 
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odporúčaná výška zavesenia H=4m. Pri využití systému pre vykurovania a chladenia sa 
snažíme umiestniť telesá čo najnižšie s ohľadom na požadovaný chladiaci výkon. 
 
Obrázok č.19 Rozmiestnenie WH telies pod stropom v obchodnom alebo priemyselnom 
objekte 
 

 
5.6.Horizontálna montáž WH na podlahu-samostatne stojace WH teleso. 
 
Obrázok č.20 Horizontálna montáž WH telesa na podlahu  
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Pri manipulácii s WH telesom používajte na uchopenie rozdeľovač a zberač .Na manipuláciu 
nepoužívajte tepelné výmenníky ,môže prísť k deformácii výmenníka! 
Pre horizontálnu montáž na podlahu je potrebné objednať Montážnu sadu na podlahu. 
Postup inštalácie 
1. Vyznačíme na podlahu miesta pre 2 otvory na hmoždinky Φ10. Vyvŕtame otvory, vložíme 
do otvorov hmoždinky a zaskrutkujeme 1 nosnú skrutku s nasadenou podložkou. Medzi 
podlahou a podložkou nechávame  medzeru 6mm. 
2. Naskrutkujeme podlahové úchyty na rozperky. 
3. Teleso zasunieme  za podlahový úchyt na 1 nosnú skrutku a nasadíme 2 nosnú skrutku a 
dotiahneme na medzeru 6mm. Upravíme polohu podľa potreby ,teleso prevážime do spádu 
10mm/1m v horizontálnej rovine k odvzdušňovacej zátke. Dotiahneme nosné skrutky. 
Následne montujeme pripojovacie  tvarovky ,ventily a potrubia.  
 
Obrázok č.21 Podlahový a stropný úchyt pre samostatnú montáž WH na podlahu alebo 
strop. 

  
 
 
 
5.7. Kvalita plniacej, obehovej a doplňovacej vody v tepelnej sústave s AL zliatinami 
 

 
 
 



32 

 

5.8. Odvzdušnenie, čistenie a tlaková skúška tepelnej sústavy. 
 
Po kompletnej inštalácii tepelného systému musíme systém vyčistiť odvzdušniť a urobiť 
tlakovú skúšku. Je potrebné zabezpečiť sústavu proti zamrznutiu. To znamená, že v období 
mrazov nesmie zostať natlakovaná vykurovacia sústava bez ohrevu, pokiaľ nie je naplnená 
nemrznúcou kvapalinou. 
Horizontálna montáž WH telies 
Odvzdušnenie robíme pomocou odvzdušňovacej zátky na každom telese a pri prevádzkovom 
tlaku sústavy. Pri viacposchodových budovách telesá odvzdušňujeme od najnižšieho 
poschodia smerom hore po najvyššie poschodie. 
Vertikálna montáž WH telies  
Systém sa napustí a vyčistí prietokom vykurovacou vodou cez rozdeľovač. Z každého okruhu 
sa vzduch odstráni samostatne. Po odvzdušnení jednotlivých okruhov sa prevedie 
napustenie zvyšku systému a jeho natlakovanie. Tlaková skúška je určená na preverenie 
tesnosti celého systému. Pri skúške musia byť guľové ventily na rozdeľovači dobre 
uzatvorené, aby sa zamedzilo úniku tlaku do kotlového okruhu a následnému možnému 
poškodeniu regulačných komponentov alebo čerpadiel alebo otvorenia poistného ventilu. 
Systém sa natlakuje  v rozsahu minimálne  0,2 MPa až 0,4 Mpa , ak sa jedná o nízkotlaké 
sústavy. V prípade vysokotlakých sústav sa natlakuje do prevádzkového tlaku max 1MPa  a v 
tomto stave musí vydržať minimálne 24 hodín. Ak tlaková skúška preukáže nejakú netesnosť, 
je potrebné príčinu lokalizovať, opraviť a opätovne systém natlakovať. Po spustení čerpadla 
sa nastavia prietokomery na hodnoty podľa tepelného technického výpočtu. Skontroluje sa 
nastavenie systému na odporúčané teploty vody.  
V prípade použitia dvojrúrkového rozvodu odvzdušnenie robíme na prívodnom a vratnom 
potrubí sústavy cez napúšťacie ventily. Vykurovacie telesá odvzdušňujeme samostatne a 
prietok vykurovacej vody uzatvárame na termostatických ventiloch . 
O vykonaní tlakovej skúšky sa zhotoví protokol. 
K tepelnému zdroju odporúčame inštalovať automatický odlučovač vzduchu s 
mikroodlučovačom vzduchových bublín. 
Obrázok č.22 Automatický odlučovač vzduchu s mikroodlučovačom vzduchových bublín. 

 
 
6.Príslušenstvo WH a fotodetaily inštalácie WH telesa 
 
6.1 Sušiak pre WH na horizontálnu montáž  
 
Sušiak pre WH telesá je určený iba pre horizontálnu montáž. Predmety uložené na sušiaku a 
prevísajúce pred výmenníka pôsobia ako izolácia a výrazne môžu znížiť tepelný alebo 
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chladiaci výkon telesa. Tieto systémy šíria teplo pomocou elektromagnetického vlnenia, 
sušenie predmetov na WH telesách môžeme porovnať so sušením na televíznej obrazovke. 
Upozornenie na účel použitia a záťaž. 
Sušiak je určený na sušenie látkových materiálov . Nepokladajte na sušiak kovové predmety, 
chemikálie  alebo materiály, ktoré môžu poškodiť povrch sušiaka alebo vykurovacieho telesa. 
Na sušiak je možné uložiť maximálne 2kg  predmetov rovnomerne rozložených po dĺžke 
sušiaka a bez toho aby viseli pred tepelné výmenníky! Pri prekročení hmotnostného 
zaťaženia môže prísť k poškodeniu sušiaka alebo vykurovacieho telesa. Výrobca 
nezodpovedá za poškodenie výrobkov vplyvom nerešpektovania tohto upozornenia.  
Čistenie  
Pre čistenie sušiaka je možné používať čistiace prostriedky určené na čistenie lakovaných 
povrchov . Nepoužívajte kyseliny, chlór a abrazívne prostriedky! 
Materiál a povrchová úprava 
Sušiaky sú vyrobené z oceľového plechu hrúbky 2mm a povrchová úprava je biela farba 
nanášaná práškovou technológiou. 
Montáž 
Sušiak sa inštaluje ako posledný po montáži WH telesa na stenu. Na začiatok a koniec 
rozdeľovač inštalujeme do vodorovnej roviny dva kovové rúrkové úchyty s maticou. Sušiak 
priskrutkujeme 2 skrutkami M6x16mm. 
Do objednávky sa uvádza názov a označenie rady WH(6 až 20) na ktoré sa bude sušiak 
montovať , napríklad:    Sušiak 6  
Dodávka obsahuje sušiak, 2 kusy kovových rúrkových úchytov s lisovacou maticou a 2kusy 
skrutiek M6. Spojovací materiál je v plastovom vrecku a sušiak je obalený fóliou. 
 
Obrázok č.23 Sušiak pre horizontálnu montáž WH  

 



34 

 

6.2. Foto detaily montáží WH telies 
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V prípade potreby technickej konzultácie kontaktujte našu spoločnosť. 
 
Július Černička -JOS 
Námestie 1 mája 812/55 
922 05 Chtelnica 
Slovensko 
mail: waterheaters.eu@gmail.com       
www.waterheaters.eu  
 


