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V!eobecn" I. 1

Podlahové vytáp!ní není dnes "ádn#m 
luxusem, n#br" rozhodnutím pro komfort 
a hospodárnost. Oproti jin#m systém$m 
mluví pro p%ívod tepla podlahou mnohé 
v#hody p%i srovnateln#ch investi&ních 
nákladech. 

Tém%! polovina novostaveb domk' 
pro jednu i více rodin je dnes vyba-
vena podlahov#m vytáp%ním. Ale také 
ve ve!ejn#ch budovách, "kolách, mate!-
sk#ch "kolkách, kancelá!ích, sportov-
ních a pr'myslov#ch halách je podla-
hové vytáp%ní na vzestupu. 

Podlahová vytáp%ní jsou nízkoteplotní 
vytáp%ní, proto$e na základ% velké 
otopné plochy dosta&uje k vytáp%ní 
budovy nízká úrove( teploty. Prostory 
se oh!ívají stejnom%rn% sálav#m teplem 
podlahy a nezp'sobují v%t"í pohyby 
vzduchu. U podlahového vytáp%ní &lo-
v%k poci)uje vnit!ní teplotu prostoru, 

redukovanou o dva stupn% Celsia, jako 
pohodovou; u vytáp%ní otopn#mi 
t%le sy by tato teplota byla poci)ována 
jako p!íli" nízká, proto$e v"echny plo-
chy, obklopující prostor, jsou chladné. 

P!íjemn# pocit sálavého tepla pod-
lahy tvo!í pohodu, zlep"uje se dobr# 
zdravotní stav a zvy"uje produktivita 
na pracovi"ti. P!i konvek&ním vytá-
p%ní vznikají stoupavé proudy vzdu-
chu, které rozvi!ují prach a rozmís)ují 
jej v prostoru. Z hygienick#ch hledisek 
lze proto up!ednostnit podlahové vytá-
p%ní. Nevznikají zde $ádné dal"í náklady 
na udr$ování &istoty otopn#ch ploch. 

Nízké teploty na p!ívodu do tohoto 
vytáp%cího systému zlep"ují hospodár-
nost, proto$e se sni$ují ztráty p!i vzniku 
a rozd%lování tepla pro vytáp%ní. V kom-
binaci s nejmodern%j"í kondenza&ní 
technologií spalování, tepeln#mi &er-
padly, solárními kolektory a ostatními 
alternativními zdroji energie se umoc-
(uje vhodnost podlahového vytáp%ní 
pro $ivotní prost!edí. Tento systém ote-
vírá také do budoucna v"echny mo$-
nosti, proto$e mohou následovat dal"í 
prost!edky "et!ení energie ve sm%ru 
nízk#ch teplot otopné vody. 

P!i modernizaci ve staré zástavb%, kde 
&asto existuje malá statická zatí$itel-
nost strop', nabízí podlahové vytáp%ní 
správnou alternativu speciáln% p!izp'-
soben#mi systémy ni$"í stavební v#"ky. 
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 ❙ komfort a pohodu prost!ednictvím 
sálavého tepla

 ❙ tepeln%-fyziologicky ideální rozd%lo-
vání teploty

 ❙ nákladov% v#hodnou instalaci 
a nízké provozní náklady

 ❙ variabilní prostorové uspo!ádání 
vynecháním ru"iv#ch otopn#ch t%les

 ❙ dlouhou $ivotnost , bezpe&nou 
techniku

 ❙ volnou volbu podlahové krytiny: 
vícevrstvá d!ev%ná lamela, dla$dice, 
koberce, …

 ❙ p!íjemné teploty povrchov#ch ploch
 ❙ p!íznivé hygienické pom%ry v pro-

storu, zvlá"t% malé ví!ení prachu
 ❙ $ádné dodate&né &istící a renova&ní 

práce na otopn#ch plochách

… odborn!m "emeslník#m: 
 ❙ dimenzování systému podle uznáva-

n#ch pravidel techniky prost!ednic-
tvím vlastního projek&ního servisu, 
které je základem pro funk&nost 
podlahového vytáp%ní

 ❙ snadnou údr$bu, technicky zralé 
systémy

 ❙ systémové komponenty, navzájem 
k sob% p!izp'sobené

 ❙ vysok# standard jakosti
 ❙ spolupráci s nezávisl#mi zku"eb-

ními instituty: SKZ, FIW, ÜGPU, 
DIN-CERTCO, WTP 

ideální vytáp!ní podlahové vytáp!ní vytáp!ní s radiátory

Podlahové vytáp&ní SCHÜTZ nabízí …

… stavebník#m:

… architekt#m, projektant#m: 

 ❙ volné uspo!ádání prostoru
 ❙ vhodné systémy pro mokrou mon-

tá$ (anhydritové pojivo nebo 
cement) a pro suchou montá$

 ❙ nízké montá$ní v#"ky pro moderni-
zaci ve star#ch zástavbách

 ❙ hospodárn#, energii "et!ící topn# 
systém pro spln%ní po$adavk' 
evropské Sm%rnice 31/2010/EU

 ❙ projektov# software TechCON pro 
v#po&ty tepeln#ch ztrát a dimenzo-
vání systém' podlahového vytáp%ní 
SCHÜTZ

 ❙ p!izp'sobení topného v#konu zm%-
nou rozte&í p!i pokládání, pr'to&-
n#ch mno$ství a teploty na p!ívodu

 ❙ v lét% mo$nost sní$ení vnit!ní tep-
loty prostoru podlahou
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Které systémy existují?

Dle DIN 1860, díl 2, se rozli!ují následující stavební koncepce: 

A.  Plovoucí mazaninová deska s topn#mi &lánky v mazanin% nad 
vrstvou izolace

B.  Topné &lánky pod mazaninou ve vrstv% izolace; plovoucí 
mazaninová deska m'$e b#t provedena jako suchá montá$ 
nebo jako mazanina mokr#m postupem na staveni"ti. 

U'nej%ast&j!í stavební koncepce A'existují následující provedení:

Systémová deska Tacker Systémová deska s v#stupky

U'stavební koncepce B existuje následující provedení:

Systémová deska pro such# systém

Ka$d# z t%chto systém' má své vlastní v#hody, up!ednost(ující zp'soby pou$ití 
a vedení trubek. 
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Podlahové vytáp&ní SCHÜTZ nabízí …

Polo#ení ve'tvaru !neku

Pou$ívá se jak u systému Tacker, tak u systému s v#stupky i suchého systému. Otopné 
trubky jsou p!itom uspo!ádány tak, $e se vedle sebe pokládají st!ídav% p!ívod a zpá-
te&ka. To má za následek tém%! konstantní povrchovou teplotu v celé vytáp%cím 
okruhu. U v%t"ích okenních ploch se doporu&uje za&len%ní jedné okrajové topné plo-
chy, proto$e i p!i velmi dobré hodnot% sou&initele prostupu tepla U okna, se zde nalézá 
nejchladn%j"í zóna. Okrajová topná plocha se m'$e realizovat jako samostatn# vytá-
p%cí okruh, nebo jako p!ed!azen# (integrovan#) druh# "nek uvnit! vytáp%cího okruhu 
s men"ími rozte&emi trubek p!i pokládání v této oblasti. 

Polo#ení ve'tvaru meandru

Zde se otopná trubka pokládá od venkovní strany prostoru k vnit!ní st%n% tak, aby 
nastal lehk# pokles teploty u vnit!ní st%ny. Tato technika pokládání m'$e b#t pou$ita 
u v"ech shora zmín%n#ch systém'. Doporu&ujeme jej zcela vyjíme&n% pouze u mal#ch 
ploch.
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Systémové desky podlahového vytá-
p%ní spl(ují po$adavky na tepelnou 
a kro&ejovou izolaci proti pod nimi le$í-
cím vytáp%n#m prostorám. Proti pod 
nimi le$ícím nevytáp%n#m nebo &ás-
te&n% vytáp%n#m prostorám, proti 
zemi nebo venkovnímu vzduchu, je 
pot!eba pou$ít dodate&nou izolaci pod 
systémovou desku na základ% zv#"e-
n#ch po$adavk' na tepelnou izolaci. 
Jestli$e se na surovou betonovou pod-
lahu pokládá elektrické vedení, roz-
vod vody a topné potrubí, je rovn%$ 
nutná dodate&ná izolace jako vyrovná-
vací vrstva. V obou t%chto p!ípadech se 
mluví o dvouvrstvém polo$ení podla-
hového vytáp%ní. 

SCHÜTZ vyrábí a prodává t!i r'zné 
druhy izolace: 

 ❙ polyuretanovou tvrzenou p%nu jako 
tepelnou izolaci

 ❙ tvrzenou p%nu z expandovaného 
polystyrenu jako tepelnou izolaci

 ❙ tvrzenou p%nu z expandovaného 
polystyrenu jako tepelnou a kro&ejo-
vou izolaci

Polyuretanová tvrzená p&na

Tepelné izolace z polyuretanové (PUR) 
tvrzené p%ny jsou tvrzené p%nové 
plastické hmoty s uzav!en#mi bu(-
kami, které se vyzna&ují zejména sv#mi 
zvlá"t% dobr#mi tepeln% izola&ními 
vlastnostmi p!i sou&asn% vysoké tla-
kové odolnosti. Pr'myslov% se vyrábí 
chemickou reakcí polyolu a izokyanátu 
s p!ísadou katalyzátor' a rozpínacích 
&inidel bez freonu. Jako rozpínací &ini-

dlo se pou$ívá pentan, uhlovodík bez 
potenciálu po"kozujícího ozon. 
PUR je tvrditeln# plast, to znamená, $e 
si zachovává svou pevnost od -30 °C 
do +90 °C.

Ve v#robním procesu se PUR pota-
huje oboustrann% difúzn% nepropust-
nou krycí vrstvou z hliníku bez p!í-
davného lepidla, aby se dosáhlo hod-
noty * = 0,025 W/mK. Tyto sendvi&ové 
desky se rovn%$ vyráb%jí s p!ídavn#m 
pásem z p%nového polyetylénu, kter# 
m'$e vyrovnat men"í nerovnosti suro-
vého betonu. Izolace z tvrzené p%ny 
PUR podléhají pr'b%$né kontrole 
jakosti, sestávající z interní v#robní kon-
troly ve firm% a externí kontrole FIW 
v Mnichov%. Certifikaci v#robce provádí 
spole&nost pro kontrolu tvrzené p%ny 
z polyuretanu e.V. (ÜGPU) se zna&kou 
o shod%. 

P$ídavná tepelná izolace
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Velikost desek 625 ( 1 200 mm

Hrana desky: na tupo

Tepelná vodivost: * = 0,024 W/mK

T!ída materiálu dle DIN 4102: B1

Maximální zatí$itelnost (p!i 10% stla&ení) 100 kPa

Technické údaje
Typ Tepeln" odpor Tlou!)ka desky

E 20 0,83 m2 K/W 20 mm DEO dh

E 30 1,25 m2 K/W 30 mm DEO dh

E 40 1,67 m2 K/W 40 mm DEO dh

E 52 2,17 m2 K/W 52 mm DEO dh

Technické údaje p$ídavné PUR E izolace 
s'oboustrannou hliníkovou fólií :
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Tvrzená p%na z polystyrenu je p!evá$n% 
tvrzená p%na s uzav!en#mi bu(kami, 
vyrobená tepeln#m zpracováním rozpí-
navého polystyrenového granulátu. 

V chemickém procesu, polymeraci, 
vzniká pevn# materiál polystyren. Aby 
se z n%ho mohl vyrobit p%nov# mate-
riál, p!idává se rozpínav# prost!edek 
pentan. Tím vznikne expandovan# 
polystyren ve tvaru perel (EPS). 

Jakmile se tyto perly zah!ejí s vodní 
párou, nabobtnají na asi padesátináso-
bek své p'vodní velikosti. Nap%n%né 
perly se pak plní do blokov#ch forem. 
Nové zah!átí vodní parou zp'sobí 
druh# zp%(ovací proces, p!i kterém 
se perly sva!í. Po uplynutí definované 
doby zrání se bloky na!e$ou hork#m 
drátem na desky.

Tvrzená p&na z'polystyrenu (EPS)



I. 1 V!eobecn" 

8 SCHÜTZ 11/2010

Technické údaje
Hrana desky: na tupo
T!ída materiálu dle DIN 4102-1: B1 (t%$ko vznítiteln#)

Velikost desek 1 000 ( 500 mm
Typ Tlou!)ka desky Tepelná vodivost Tepeln" odpor Tlakové nap&tí

EPS DEO 100/35-20 20 mm * = 0,035 W/mK 0,83 m2 K/W 100 kPa DEO
EPS DEO 100/35-30 30 mm * = 0,035 W/mK 1,25 m2 K/W 100 kPa DEO
EPS DEO 100/35-40 40 mm * = 0,035 W/mK 1,67 m2 K/W 100 kPa DEO
EPS DEO 100/35-50 52 mm * = 0,035 W/mK 2,17 m2 K/W 100 kPa DEO

* Maximální zatí"itelnost p#i 10% stla$ení

Technické údaje tepelné izolace z'polystyrenu (EPS):

Technické údaje tepelné a'kro%ejové izolace 
z'polystyrenu (EPS-T):
Typ pou$ití EPS-T: Kro&ejová izolace 
pro stropy s po$adavky na tepelnou 
a kro&ejovou ochranu dle DIN 4109, 
nap!. pod plovoucími mazaninami dle 
DIN 18560-2, vhodná pro pou$ití s níz-
kou stla&itelností (nap!. pod mazani-
nami – prefabrikáty) nebo pro vy""í pro-
vozní zatí$itelnost (EN 13163).

Technické údaje
Hrana desky: na tupo
Tepelná vodivost: * = 0,04 W/mK
T!ída materiálu dle DIN 4102: B1 (t%$ko vznítiteln#)

U t%chto polystyrenov#ch blok' 
se v následn% za!azeném lisovacím 
postupu uzav!ené bu(ky p!ivedou 
k prasknutí. Struktura p%ny s otev!e-
n#mi bu(kami vede k po$adovanému 
útlumu kro&ejového hluku. 

Velikost desek 1 000 ( 500 mm
Typ Provozní zatí#itelnost* Tepeln" odpor Dynamická pevnost Útlum kro%ejového hluku**

EPS-T 20-2 5,0 kPa 0,44 m2 K/W SD 30 26 dB DES sg
EPS-T 25-2 5,0 kPa 0,56 m2 K/W SD 20 28 dB DES sg
EPS-T 30-3 4,0 kPa 0,67 m2 K/W SD 20 28 dB DES sm

* Maximální provozní zatí"itelnost dle DIN EN 13163
** U mazaniny dle DIN 18560, $ást 2 pro m´ % 70 kg/m2

V ozna&ení typu se udává v#chozí tlou")ka a stla&itelnost v milimetrech.
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Skladba podlahy p$i podlahovém vytáp&ní 
podle'DIN'1264-4

Minimální tepelné odpory (m2 k/W) izola!ních vrstev 
pod podlahov"m vytáp#ním

V souladu s p!epracovanou s evropskou 
Sm%rnicí 31/2010/EU dostali projektanti 
a architekti více volnosti. Dosáhnout 
p!edepsané spot!eby primární energie 
v budov% se m'$e dosáhnout bu+ dob-
rou izolací nebo inovativními technic-
k#mi prost!edky. Aby se tato tolerance 
optimáln% vyu$ila a u"et!ily se stavební 
a provozní náklady, musí se v budoucnu 

technické vybavení budovy zahrnout 
do projektu budovy od za&átku.
Ní$e uvedené montá$ní v#"ky odpovídají 
minimálním po$adavk'm DIN EN 1264 
„Podlahového vytáp%ní“. Na základn% 
evropské Sm%rnice 31/2010/EU se 
mohou vy$adovat vy""í tepelné odpory 
pro obvodové st%ny budovy. Tyto hod-
noty se musí zjistit p!i p!íprav% projektu 
dotazem u oprávn%n#ch osob.

Proti vytáp&nému 
prostoru

Proti nevytáp&nému 
nebo %áste%n& 
vytáp&nému prostoru 
nebo p$ímo proti 
zemi*)

Proti venkovnímu vzduchu

Navrhovaná 
venkovní teplota

Td , 0 °C

Navrhovaná 
venkovní teplota

0 °C > Td , -5 °C

Navrhovaná 
venkovní teplota

-5 °C > Td * -15 °C

0,75 m2 K/W 1,25 m2 K/W 1,25 m2 K/W 1,50 m2 K/W 2,00 m2 K/W

* U hladiny spodní vody & 5 m se musí tato hodnota zv'(it.

Tyto hodnoty platí u novostavby s normov#mi vnit!ními teplotami, to znamená 
pro takové budovy, které se podle ú&elu pou$ití vytáp%jí ro&n% více jak &ty!i m%síce 
na vnit!ní teplotu 19 stup(' Celsia a více. 

Montá#ní v"!ky podlahového vytáp&ní SCHÜTZ 
u'systému Tacker, nap$. ultra-takk 30-2 nebo systému 
s'v"stupky EPS-T 30-2:

Proti vytáp&nému 
prostoru

Proti nevytáp&nému 
nebo %áste%n& 
vytáp&nému prostoru 
nebo p$ímo proti zemi

Proti venkovnímu 
vzduchu
Navrhovaná venkovní 
teplota
  Td * -15 °C

Systém Tacker
ultra-takk 30-2

93 mm
jedna vrstva

113 mm
p!ídavná izolace

EPS 100-20

143 mm 
p!ídavná izolace

EPS 035 DEO, 50 mm

Systém s v"stupky
EPS-T 30-2

93 mm
jedna vrstva

113 mm
p!ídavná izolace

EPS 100-20

143 mm 
p!ídavná izolace

EPS 035 DEO, 50 mm

Údaje varianty montá"ní v'(ky se vztahují na surovou podlahu k horní hran! mazaniny (bez horního obkladu, p#ekrytí trubek 45 mm)

Podle evropské Sm%rnice 31/2010/EU smí b#t montá$ podlahy v p!ípad% sanace prove-
dena s nejvy""í mo$nou tlou")kou izola&ní vrstvy tepelné vodivosti * = 0,04 W/mK, aby 
se nemusely p!izp'sobovat v#"ky dve!í.
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Systémy podlahového vytáp%ní SCHÜTZ 
jsou vhodné jak pro cementové maza-
niny, tak také pro tekuté mazaniny ze 
síranu vápenatého. Cementové maza-
niny (ZE) se vyráb%jí z cementu, p!í-
sady a vody, tekuté mazaniny ze síranu 
vápenatého (anhydritové mazaniny AE) 
z anhydritového pojiva, p!ísady a vody. 
P!ekrytí trubky se udává 45 mm, respek-
tive 35 mm, u vytáp%n#ch mazanin 
t!ídy pevnosti ZE 20 pro provozní zatí$i-
telnost do 15 kPa. U ostatních t!íd pev-
nosti je mo$ná redukce a$ na 30 mm 
p!ekrytí trubky, musí se v"ak proká-
zat, $e mazanina s ohledem na nosnost 
u kamenn#ch a keramick#ch obklad' 
podlah a také s ohledem na pr'hyb, 
odpovídá cementovému mazanin% 
t!ídy pevnosti ZE 20 tlou")ky 45 mm 
(DIN 18560, díl 2).

Mazaninu je pot!eba odd%lit od v"ech 
vystupujících konstruk&ních díl' spá-
rami tak, aby byl umo$n%n její pohyb 
minimáln% 5 milimetr'. K tomu se 
upevní okrajové dilata&ní lemy podél 
st%n a na dal"ích konstruk&ních dílech, 
které zasahují do mazaniny a jsou 

pevn% spojeny s nosn#m podkladem. 
Zvlá"t% u sk!ín% rozd%lova&e vytáp%-
cích okruh' je t!eba dbát na pe&livé 
polo$ení, aby se vylou&il p!enos zvuku 
v pevném materiálu. Po montá$i sk!ín% 
se demontuje ochrann# plech maza-
niny a polo$í se dal"í okrajov# dilata&ní 
lem p!ed sk!í( rozd%lova&e.

Po polo$ení otopné trubky se zase 
nasadí ochrann# plech mazaniny 
a nakonec se p!ikryje okrajov#m dila-
ta&ním lemem. 

Mazanina

P!i naná"ení mazaniny nesmí b#t nep!ízniv% ovlivn%ny stavební díly ani sou&ásti vytá-
p%ní ve své funkci, nap!. pou$itím nevhodné podlo$ky pod kolena provád%jícího pra-
covníka. P!i rozvá$ení mazaniny p!es instalovan# trubkov# systém se musí polo$it prkna 
o vhodné tlou")ce. Dále se musí zamezit krátkodobému siln%j"ímu stla&ování izola&ní 
vrstvy, aby se nezmen"il její izola&ní ú&inek. P!i v#rob% mazaniny pro vytáp%ní se smí 
pou$ít jen takové p!ísady, které nezvy"ují objemov# podíl vzduchov#ch pór' v maza-
nin% o více jak 5 % (DIN 18560, díl 2).
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Dilata%ní spáry

U vytáp%n#ch mazanin s obklady 
z kamene nebo keramiky nesm%jí b#t 
p!ekro&eny velikosti ploch 40 m2 p!i 
maximální délce strany 8 m. U obdélní-
kov#ch prostor sm%jí b#t rozm%ry ploch 
p!ekro&eny, ale maximáln% do délko-
vého pom%ru 2:1 (DIN 1264-4).

Na rozmíst%ní spár je pot!eba vypraco-
vat plán spár, kter# je t!eba vzít z kapi-
toly Druh a uspo!ádání spár. Plán spár 
musí vypracovat projektant stavby 
a p!ilo$it jako nedílnou sou&ást popis' 
v#kon' provád%jícímu (DIN 18560-2).

U vytáp%n#ch mazanin je t!eba vytvo-
!it dilata&ní spáru ve dve!ních pr'cho-
dech. 
Uvnit! otopné plochy je obvykle t!eba 
p!idat dilata&ní spáry mezi rozdíln% vytá-
p%n#mi vytáp%cími okruhy (ne okrajové 
zóny). P!esazení se provádí s pomocí 
spárového dilata&ního profilu a provádí 
se rozdíln% u r'zn#ch systém' podla-
hového vytáp%ní. U systému Tacker se 
polo$í na systémové desky p!ed polo-

$ením otopné trubky a upevní lepicím 
páskem. U systému s v#stupky se pro-
fil polo$í na zam#"lené místo mezi sys-
témové desky a spojí se t%sn% pomocí 
p!ipojovacího lepicího pásu.

P!i projektování vytáp%n#ch mazanin 
je t!eba spolu sladit vytáp%cí okruhy 
a pole mazaniny. Dilata&ní spáry v nos-
ném podkladu se nesm%jí k!í$it s top-
n#mi sou&ástmi. P!ipojovací potrubí, 
která musí k!í$it dilata&ní spáry, je 
t!eba chránit vhodn#m zp'sobem, 
nap!. pomocí trubkov#ch pouzder (DIN 
18560-2).

K tomu se otopné trubky p!i k!í$ení 
s dilata&ní spárou opat!í pru$nou 
ochrannou trubkou (o délce asi 0,3 m). 
V místech chráni&ek se musí vy!íznout 
v#stupky u systému s v#stupky. Je 
t!eba dbát na to, aby z'stala dodr$ena 
mo$nost zatékání u tekuté mazaniny. 
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W 200 S$:

 ❙ Lep"í schopnost zatékání zaji"-
)uje úplné obalení otopn#ch trubek 
mazaninou

 ❙ Zlep"ení schopnosti zadr$et vodu 
a tím zamezit odd%lování pevné 
frakce mazaniny

 ❙ Uleh&í se zhutn%ní a u"et!í se voda
 ❙ Zv#"ení pevnosti v ohybu a tlaku 
 ❙ Povrchy bez trhlin
 ❙ P!ísada 1 % k hmotnosti cementu
 ❙ Spot!eba: p!i 65mm tlou")ce pot%ru 

cca 0,2 l/m2

W 200 S-Tempo

 ❙ Urychluje vytvrzení a vysu"ení 
vytáp%n#ch mazanin spojovan#ch 
cementem

 ❙ Zkrácení doby vyschnutí o 60–70 %
 ❙ Lep"í schopnost zatékání zaji"-

)uje úplné obalení otopn#ch trubek 
mazaninou

 ❙ Dávkování: 1–2 % k hmotnosti 
cementu

P!ísady SCHÜTZ slou$í k-plasti.kaci 
cementové mazaniny. 
Nesmí se pou$ívat v-kombinaci 
s-ostatními p!ísadami do-mazaniny nebo 
pro anhydritovou mazaninu. 

K'lep!ímu zpracování doporu%ujeme p$ísadu do'mazaniny 
W'200'S'a'W'200'S-Tempo.
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Cementové mazaniny (CT):

Tekuté mazaniny ze síranu vápenatého (anhydritová 
mazanina CA/CAF):

Teplota vytáp%né mazaniny nesmí kles-
nout pod p%t stup(' Celsia p!i naná"ení 
mazaniny a potom t!i následující dny. 
Aby se udr$ovalo pomalé smr")ování, 
je t!eba cementovou mazaninu chrá-
nit dal"í t#den p!ed rychl#m vysu"e-
ním, teplem a pr'vanem. Po mazanin% 
se nesmí chodit b%hem prvních t!í dn' 
a nesmí se více zat%$ovat p!ed uplynu-
tím sedmi dn'. 
Funk&ní natáp%ní podle protokolu 
následuje nejd!íve 21 dn' po ukon&ení 
prací s mazaninou (viz kap. I. 9). 

Po ukon&ení cyklu natáp%ní je nutno 
provést kontrolu zbytkové vlhkosti 
mazaniny pro obklada&ské a podlahá!-
ské práce. 

Teplota vytáp%né mazaniny nesmí kles-
nout pod p%t stup(' Celsia p!i naná-
"ení mazaniny a potom t!i následující 
dny. Aby se udr$ovalo pomalé smr")o-
vání, je t!eba anhydritovou mazaninu 
dal"í t#den chránit p!ed rychl#m vysu-
"ením, teplem a pr'vanem. Po maza-
nin% se nesmí chodit b%hem prvních 
dvou dn' a p!ed uplynutím p%ti dn' se 
nesmí více zat%$ovat. 
Funk&ní natáp%ní podle protokolu 
následuje nejd!íve 7 dn' po ukon&ení 
prací s mazaninou (viz kap. I. 9). 

Po ukon&ení cyklu natáp%ní je nutno 
provést kontrolu zbytkové vlhkosti 
mazaniny pro obklada&ské a podlahá!-
ské práce. 
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Maximáln& p$ípustn" obsah vlhkosti mazanin v %, zji!t&n" s CM-p$ístrojem
Obklad podlahy Cementová mazanina Anhydritová mazanina

Elastické obklady 1,8 0,3
Textilní obklady parot%sné 1,8 0,3

páru propou"t%jící 3,0 1,0
Parkety, korek 1,8 0,3

Laminát 1,8 0,3
Dla$dice, p!írodní/ silná vrstva 3,0 –

betonová kamenina tenká vrstva 2,0 0,3

Vyzrálost podkladu

Normativní pokyny k'provád&ní 
DIN 1264-4 (Podlahové vytáp&ní, systémy a komponenty)
 ❙ P!edpokladem pro zhotovení podlahového vytáp%ní na teplou vodu je ukon&ení 

vnit!ních omítek a uzav!ení v"ech stavebních otvor' jako oken a venkovních dve!í 
pro zamezení pr'vanu. 

 ❙ Nosn# podklad musí b#t p!ipraven podle p!íslu"n#ch norem. Potrubí a kanály musí 
b#t tak upevn%ny a zabudovány, aby byl vytvo!en rovn# podklad k polo$ení vrstvy 
tepelné izolace a/nebo kro&ejové izolace p!ed polo$ením otopn#ch trubek. Musí 
se po&ítat s pot!ebnou konstruk&ní v#"kou podlahy. 

 ❙ P!i pokládání izola&ní vrstvy musí b#t izola&ní desky pokládány vzájemn% t%sn% 
k sob%. Vícevrstvé izolace se musí p!esadit a uspo!ádat tak, aby se spáry mezi des-
kami jedné vrstvy nekryly se spárami druhé vrstvy.

 ❙ P!ed nanesením mazaniny se musí okrajov# dilata&ní lem p!ipevnit podél st%n 
a na dal"í konstruk&ní díly, které zasahují do mazaniny a jsou pevn% spojeny s nos-
n#m podkladem, nap!. dve!ní zárubn%, sloupky a stoupa&ky. Okrajové dilata&ní 
lemy se musí vést nahoru od nosného podkladu k horní plo"e zakon&ení pod-
lahy a musí dovolit pohyb mazaniny alespo( 5 mm. U vícevrstvé izolace se musí 
okrajové dilata&ní lemy polo$it p!ed polo$ením nejvrchn%j"í izola&ní vrstvy. P!ed 
nanesením mazaniny se musí okrajové dilata&ní lemy zajistit proti jakékoli zm%n% 
polohy. Horní díl okrajového dilata&ního pásu, kter# vy&nívá nad povrch zakon&ení 
podlahy se nesmí od!íznout p!ed dohotovením obkladu podlahy a v p!ípad% texti-
lie nebo elastick#ch obklad' teprve po vytvrzení tmelu.

 ❙ Po dodání na staveni"t% se musí trubky p!evá$et, skladovat a zacházet s nimi tak, 
aby byly chrán%ny p!ed ka$d#m po"kozením, trubky z um%lé hmoty se nesmí 
vystavovat p!ímému slune&nímu zá!ení. 

DIN 18560-2 (Mazaniny ve stavebnictví)
 ❙ Izola&ní vrstvy musí sestávat z materiál' dle DIN EN 13163 nebo DIN EN 13165. 

(…). U vytáp%n#ch mazanin nesmí stla&itelnost izola&ní vrstvy p!esáhnout více jak 
5 mm, p!i kolm#ch plo"n#ch zatí$eních / 3 kPa a ne v%t"í ne$ 3 mm p!i kolm#ch 
plo"n#ch zatí$eních > 3 kPa.

 ❙ Izola&ní vrstvu, jestli$e je nutná, je t!eba chránit vhodn#mi prost!edky p!ed vlh-
kostí, nap!. pomocí parot%sné zábrany. Takové prost!edky musí stanovit autor pro-
jektu p!i projektování stavby. 
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P$i tomto zp+sobu podlahového vytáp&ní se otopné 
trubky upev,ují dr#áky otopné trubky (p$íchytn"mi 
sponami) na'nosnou desku

.

P!itom systémová deska neslou$í jenom 
k upevn%ní otopné trubky, p!ispívá sou-
&asn% k vylep"ení tepelné a kro&ejové 
izolace. 

Trubky a jejich systémy upevn%ní musí 
b#t zaji"t%ny tak, aby byla dodr$ena 
jejich vyprojektovaná horizontální 
a vertikální poloha. Svislá odchylka tru-
bek sm%rem nahoru nesmí po nane-
sení pot%ru na $ádném míst% obná"et 
více jak 5 mm. Horizontální odchylka 
stanovené rozte&e trubky ve vytáp%-
cím okruhu nesmí p!ekro&it +10 mm 
k upev(ovacím bod'm. Tyto po$a-
davky neplatí v místech ohyb' a p!e-
sm%rování. Pot!ebné rozte&e upev-
n%ní k dodr$ení t%chto po$adavk' 
jsou závislé na materiálu trubky, roz-
m%rech trubky a trubkovém systému 
(DIN EN 1264-4).

U desky systému Tacker od firmy SHÜTZ 
je na polystyrenové izolaci nalepená 
folie k ochran% p!ed vlhkostí s kotevní 
tkaninou. Tato kotevní tkanina zabra-
(uje spolu s postranními v#stupky 
dr$áku trubky vytr$ení se systémové 
desky. Nati"t%n# rastr uleh&uje !ezání 
desky Tacker a slou$í jako pomoc pro 
orientaci k p!esnému polo$ení otopné 
trubky podle projektu. Proto$e je poklá-
dací rozte& variabilní, m'$e se p!i tomto 
systému topn# v#kon p!esn% p!izp'-
sobit. Krom% toho se systémová deska 
a otopná trubka dá snadno polo-
$it dokonce i p!i obtí$n#ch p'dory-
sech, které kladou zvlá"tní po$adavky 
na p!izp'sobení sloupk'm, v#klenk'm 
a zaoblením. Dr$áky otopné trubky 
je t!eba usazovat s maximální rozte&í 
500 mm.
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I. 2.1 Skládaná role quadro-takk

quadro-takk – kvadratická role je základem systému Tacker  
od'-rmy SCHÜTZ

Rozhodující v#hodou je kvadratické 
balení: transport, skladování a poklá-
dání funguje racionáln%, "et!í &as a je 
nákladov% v#hodné.

Jednodu!eji to nejde: 
Polo#it a'rozvinout:

 ❙ Quadro-takk p!ispívá sou&asn% 
k tepelné i kro&ejové izolaci

 ❙ Jednoduché polo$ení ze skládané 
role p!i jakékoli geometrii prostoru

 ❙ Quadro-takk umo$(uje varia-
bilní polo$ení trubky u zaoblení, 
v#klenk', sloupk', atd. 

 ❙ Bezpe&né upevn%ní trubky pomocí 
dr$ák' otopné trubky v kotevní tka-
nin% odolné proti roztr$ení s krycí 
vrstvou s rastrem 

 ❙ Ochrana vespod le$ící izolace p!ed 
proniknutím vlhkosti z mazaniny

 ❙ Kompaktní rozm%ry jsou opti-
mální pro skladování, trans-
port a manipulaci na staveni"ti: 
600 0 600 0 1 000 mm

 ❙ Rozvinutá a polo$ená role se nezvl-
(uje v d'sledku nové techniky 
balení

 ❙ Spojuje v#hody skládané desky 
a role izolace: 
•	 Rychlé polo$ení v%t"ích ploch
•	 Velká balicí jednotka
•	 Kompaktní rozm%ry
•	 Polo$ení men"ích ploch bez 

pro!ezu
 ❙ Po podélné stran% p!esah k p!ekrytí 

vznikl#ch spár

Vyzkou!ená bezpe%nost: 

 ❙ P!ezkou"eno DIN: registr. &. 7F121-F, 
7F141-F, 7F163-F a 7F272-F. 

Pro PE-X-trubky 14 ) 2, 16 ) 2 a 17 ) 2 mm s cementovou mazaninou dle 
DIN 18560-2, stavební koncepce A1, p#ekrytí trubky 45 mm, zku(ební zpráva 
$. 02152.001/005/006, WTP Berlín

V ka#dém p$ípad& quadro-takk (. = 0,04 W/mK):

Typ Tlou!"ka Tepeln# odpor
Útlum kro$ejového 

hluku
Max. provozní 
zatí%itelnost

Pou%ití

EPS-T 35-3 35/32 mm 0,81 m2 K/W 31 dB 4 kPa** vy((í útlum kro$ejového hluku DES sm
EPS-T 30-3 30/27 mm 0,70 m2 K/W 29 dB 4 kPa** standardní, jednovrstvé polo"ení DES sm
 EPS-T 30-2 30/28 mm 0,79 m2 K/W 27 dB 5 kPa** jednovrstvé polo"ení, vy((í provozní zatí"itelnost DES sg
EPS-T 25-2 25/23 mm 0,58 m2 K/W 29 dB 5 kPa** dvouvrstvé polo"ení, vy((í provozní zatí"itelnost DES sg
EPS 100-30 30 mm 0,91 m2 K/W  0 dB 100 kPa*** vy((í provoz. zatí"itelnost, bez útlumu kro$ejového hluku DEO

*** u mazaniny dle DIN 18560, $ást 2 pro m´ % 70 kg/m2

*** dle DIN EN 13163
*** Zatí"itelnost p#i 10% stla$ení dle DIN EN 13163
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V souladu s p!epracovanou s evropskou 
Sm%rnicí 31/2010/EU dostali projektanti 
a architekti více volnosti. Dosáhnout 
p!edepsané spot!eby primární energie 
v budov% se m'$e dosáhnout bu+ dob-
rou izolací nebo inovativními technic-
k#mi prost!edky. Aby se tato tolerance 
optimáln% vyu$ila a u"et!ily se stavební 
a provozní náklady, musí se v budoucnu 
technické vybavení budovy zahrnout 
do projektu budovy od za&átku.

Ní$e uvedené montá$ní v#"ky odpo-
vídají minimálním po$adavk'm 
DIN EN 1264 „Podlahového vytáp%ní“. 
Na základ% evropské Sm%rnice 31/2010/
EU se mohou vy$adovat vy""í tepelné 
odpory pro obvodové st%ny budovy. 
Tyto hodnoty se musí zjistit p!i p!íprav% 
projektu dotazem u oprávn%n#ch osob.

Konstruk%ní v"!ky

Provedení a: Stropy nad vytáp&n"mi spodními prostory
Po#adovan" R.IZ * 0,75 m2 K/W

65

30/28

93 Systémová deska quadro-takk EPS-T 30-2
Ú&inn# R*IZ: 0,75 m2 K/W 
Útlum kro&ejového hluku: 26 dB
Maximální u$ite&né zatí$ení: 5,0 kPa

Provedení b:

Stropy nad nevytáp&n"mi nebo %áste%n& 
vytáp&n"mi spodními prostory nebo p$ímo 
proti zemi
Po#adovan" R.IZ * 1,25 m2 K/W

65

30/28
20

113
Systémová deska quadro-takk EPS-T 30-2
P!ídavná izolace: 1 vrstva EPS 100-20
Ú&inn# R*IZ: 1,32 m2 K/W 
Útlum kro&ejového hluku: 26 dB
Maximální u$ite&né zatí$ení: 5,0 kPa

Provedení c:
Stropy nad spodními prostory s teplotou 
venkovního vzduchu
Po#adovan" R.IZ 2,00 m2 K/W

65

30/28
50

143
Systémová deska quadro-takk EPS-T 30-2
P!ídavná izolace: 1 vrstva EPS 100-20
P!ídavná izolace: 1 vrstva EPS 100-30
Ú&inn# R*IZ: 2,18 m2 K/W 
Útlum kro&ejového hluku: 26 dB
Maximální u$ite&né zatí$ení: 5,0 kPa

Údaje v'(ky u montá"ních variant se vztahují na surové stropy k horní hran! (bez horního obkladu, p#ekrytí trubky 45 mm)
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P!ed za&átkem pokládání se 
staveni"t% d'kladn% zamete

V"echny systémové 
komponenty jsou 
na staveni"ti

Pop!ípad% se nejd!íve polo$í 
p!ídavná vrstva izolace

Okrajové dilata&ní lemy 
se upevní v horní t!etin% 
na st%nu

Rozlo$te v mal#ch prostorách, rozvi(te ve velk#ch 
plochách, skládaná role quadro-takk se pokládá jednodu"e 
a rychle.

Poslední kus se vym%!í skládacím metrem, pak se skládaná 
role p!eklopí zpátky o jedno pole....

… a na roli se pohodln% od!ízne podle vym%!ení. Spáry desek quadro-takk sesazen#ch na tupo se ut%sní 
lepicí páskou proti proniknutí mazaniny.

1

5

7

2 3

6

8

4

Pokládání
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9 10

Pokud pou$ijeme tekutou mazaninu, musí se dodate&n% 
p!ilepit foliová zást%rka okrajového dilata&ního lemu 
s p!esahem na krycí vrstvu systémové desky u obvodov#ch 
st%n. 

Polo$ení otopné trubky za&íná na plo"e u oken s men"ími 
pokládacími rozte&emi (v okrajové zón%).

11 12

S pomocí montá$ního nástroje Tacker se dr$áky otopné 
trubky zatla&í ve vzdálenostech maximáln% 50 cm 
do systémové desky k upevn%ní trubky. 

Trubka zpáte&ky se p!im%!en% zkrátí k t%lesu sb%ra&e 
ve sk!íni rozd%lova&e vytáp%cího okruhu. 

13 14

P!evle&ná matice, 
sv%rn# krou$ek a vodící 
pouzdro zajistí bezpe&né 
spojení otopné trubky 
a rozd%lova&e.

Polo$ené vytáp%cí okruhy s men"í pokládací rozte&í v oblasti oken (v okrajové zón%).
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Otopná trubka
A) trubka z um%lé hmoty nebo vícevrstvá trubka - otopné trubky 
nabízejí nejvy""í míru bezpe&nosti (Technické údaje viz kapi-
tola I. 5)
Rozm&ry a délky rolí trubek

14 ( 2 mm 16 ( 2 mm 17 ( 2 mm 20 ( 2 mm

duo-1ex PE-Xa
120 m
240 m
600 m

120 m
240 m
600 m

120 m
240 m
600 m

120 m
–

600 m

duo-1ex PE-RT – 240 m
600 m

240 m
600 m –

tri-o-1ex® 200 m
500 m

200 m
500 m – –

 

Dr#áky otopné trubky (p"íchytné spony Tacker)
K bezpe&nému upevn%ní otopn#ch trubek SCHÜTZ slou$í stabilní, 
8 mm "iroké spony otopné trubky, které jsou vhodné pro pr'm%ry 
14, 16 a 17 0 2 mm. 
 ❙ Z rázov% hou$evnatého, tepeln% odolného polypropylénu
 ❙ P!ední v#stupek roztáhne kotevní tkaninu
 ❙ Po vtla&ení spony otopné trubky se kotevní tkanina zase 

stáhne
 ❙ Postranní v#stupek následn% podep!e nad ním nalepenou 

kotevní tkaninu

Montá#ní nástroj Tacker
Pro jednoduché vtla&ování dr$ák' otopné trubky je nutná mon-
tá$ní pom'cka. Montá$ní nástroj se vyzna&uje 
 ❙ Sv#m ergonomick#m tvarem: otopná trubka m'$e b#t upev-

n%na na tepelnou a kro&ejovou izolaci quadro-takk pohodln% 
ve stoje

 ❙ Snadná obsluha: stisknutím dr$adla se dr$ák otopné trubky 
zatla&í do desky quadro-takk

 ❙ K rychlému polo$ení trubky pomáhá velk# zásobník dr$ák' 
otopné trubky

Pro lep"í fixaci otopné trubky 20 mm lze pou$ít dlouhé 40mm p!íchytné spony. Je v"ak 
nutné pou$ít jin# montá$ní nástroj vhodn# pro tyto dlouhé p!íchytné spony.

Sou%ásti 



11/2010 SCHÜTZ 6

Skládaná role quadro-takk I. 2.1

Dilata%ní okrajové lemy typ PE-F/PE-B 

160 mm

Okrajov# dilata&ní lem typu PE-F pro cementové a tekuté maza-
niny existuje ve v#"kách 160 a 180 mm. Svou jmenovitou tlou")kou 
8 mm odpovídá po$adavk'm DIN 18560. 
 ❙ z polyetylénové p%ny s uzav!en#mi bu(kami 
 ❙ s postranní nava!enou fóliovou zást%rkou
 ❙ s p!ipravenou perforací pro odtr$ení

Typ PE-B (V#"ka: 160 mm) má samolepící zadní stranu pro snadné 
upevn%ní.

Spárov" dilata%ní pro-l 

100 mm

U vytáp%n#ch mazanin t!ídy jakosti ZE 20 se musí pole mazaniny 
od velikosti 40m2 odd%lit dilata&ními spárami. To platí také pro 
men"í plochy, kdy$ je jedna strana del"í ne$ 8 metr'. 
 ❙ Dilata&ní spára dosahuje minimáln% od horního okraje izolace 

k hornímu okraji hotové podlahy 
 ❙ P!i p!idání vytáp%cího okruhu je t!eba brát ohled na dilata&ní 

spáry 
 ❙ P!ipojovací potrubí, která k!í$í dilata&ní spáry, je t!eba ulo$it 

do spárové chráni&ky 25/20

Chráni%ka spárová

 ❙ 25/20 podéln% roz!íznutá 
 ❙ Pro voln# pohyb otopné trubky procházející spárami 
 ❙ Hodí se pro otopné trubky do Ø 17 mm
 ❙ Délka 300 mm

Lepicí páska

S praktickou ru&ní odvíje&kou jde snadno ut%sn%ní spár lepicí pás-
kou po polo$ení tepelné a kro&ejové izolace quadro-takk.
 ❙ U cementov#ch mazanin sta&í slepit hrany desek sesazen#ch 

na tupo
 ❙ P!i pou$ití tekut#ch mazanin se musí je"t% slepit fóliová 

zást%rka okrajového dilata&ního lemu s p!esahem na krycí 
vrstvu podélné strany systémové desky.
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I. 2.2 Alternativní #e!ení

ultra-takk – izola%ní role od'-rmy SCHÜTZ
U'v&t!ích ploch ur%en"ch pro podlahové vytáp&ní je izola%ní role 
ultra-takk v"hodnou alternativou

Rozvinout a polo#it
 ❙ ultra-takk p!ispívá sou&asn% 

k tepelné i kro&ejové izolaci
 ❙ Snadná pokládka izola&ní role i p!i 

slo$itém tvaru plochy
 ❙ ultra-takk umo$(uje variabilní 

pokládku trubek u zaoblení, 
v#klenk', sloupk', atd. 

 ❙ Bezpe&né upevn%ní trubky pomocí 
dr$ák' otopné trubky v kotevní tka-
nin% odolné proti roztr$ení s krycí 
vrstvou s rastrem 

 ❙ Ochrana vespod le$ící izolace p!ed 
proniknutím vlhkosti z mazaniny

 ❙ Rozm%ry: 1 000 0 10 000 mm

 ❙ V#hody izola&ní role: 
•	 rychlé polo$ení v%t"ích ploch
•	 velká jednotka balení
•	 polo$ení men"ích ploch bez 

pro!ezu
 ❙ Podéln# p!esah krycí fólie k p!ekrytí 

vznikl#ch spár

Vyzkou!ená bezpe%nost: 
 ❙ P!ezkou"eno DIN: registr. &. 7F121-F, 

7F141-F, 7F163-F a 7F272-F.

ultra-takk (tepelná vodivost . = 0,040 W/mK):

Typ Tlou!"ka Tepeln# odpor Útlum kro$ejového 
hluku* 

Max. provozní 
zatí%itelnost ** Pou%ití

EPS-T 35-3 35/32 mm 0,81 m2 K/W 31 dB 4 kPa standardní, jednovrstvová pokládka DES sm
EPS-T 30-3 30/27 mm 0,70 m2 K/W 29 dB 4 kPa standardní, jednovrstvová pokládka DES sm 
EPS-T 30-2 30/28 mm 0,79 m2 K/W 27 dB 5 kPa dvouvrstvá pokládka, vy((í provozní zatí"itelnost DES sg
EPS-T 25-2 25/23 mm 0,58 m2 K/W 29 dB 5 kPa dvouvrstvá pokládka, vy((í provozní zatí"itelnost DES sg
EPS-T 20-2 20/18 mm 0,47 m2 K/W 27 dB 5 kPa dvouvrstvá pokládka, vy((í provozní zatí"itelnost DES sg

deska 0,52 kg/m2 + trubka 1,00 kg/m2 (0,10 kg/m ) 10 m) + p#íchytky 0,15 kg (asi 30 ks) = 1,67 kg/m2

* u mazaniny dle DIN 18560, $ást 2 pro m´ * 70 kg/m2

** dle DIN EN 13163
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 ❙ Vari-takk p!ispívá sou&asn% k tepelné 
i kro&ejové izolaci

 ❙ Skládací technologie umo$(uje 
snadnou a rychlou montá$

 ❙ 2,4 m2 se polo$í jedním pohybem 
 ❙ Polo$ení jedné vrstvy s tepeln#m 

odporem R* = 1,25 m2  K/W proti 
zemi je dostate&né pro minimální 
hodnotu tepelného odporu dle 
DIN EN 1264-4

 ❙ Vari-takk umo$(uje variabilní polo-
$ení trubky u zaoblení, v#klenk', 
sloupk' apod. 

 ❙ Bezpe&né upevn%ní trubky pomocí 
dr$ák' otopné trubky v kotevní tka-
nin%, odolné proti roztr$ení s krycí 
vrstvou s rastrem 

 ❙ Rozm%ry: 1 000 0 2 400 mm

 ❙ Ochrana vespod le$ící izolace proti 
proniknutí vlhkosti z mazaniny podle 
DIN EN 1264

 ❙ V#hody role izolace: 
•	 rychlá pokládka v%t"ích ploch
•	 velká jednotka balení
•	 polo$ení men"ích ploch bez 

pro!ezu
 ❙ Podéln# p!esah krycí fólie k p!ekrytí 

vznikl#ch spár

Vyzkou'ená bezpe&nost: 

 ❙ P!ezkou"eno DIN: registr. &. 7F121-F, 
7F141-F, 7F163-F a 7F272-F 
 
 

Vari-takk – skládací deska od'-rmy SCHÜTZ

Rozev$ít a'polo#it

Technické údaje:

Typ Tlou!"ka desky Tepeln# odpor Útlum kro$ejového 
hluku

Maximální provozní 
zatí%itelnost Pou%ití

EPS-T 35-3 35 (32) mm 0,81 m2 K/W 31 dB * 4 kPa ** dvouvrstvá pokládka, vy((í provozní zatí"itelnost DES sm
EPS-T 30-3 30 (27) mm 0,70 m2 K/W 29 dB * 4 kPa ** dvouvrstvá pokládka, vy((í provozní zatí"itelnost DES sm
EPS-T 30-2 30 (28) mm 0,79 m2 K/W 27 dB * 5 kPa ** jednovrstvá pokládka, vy((í provozní zatí"itelnost DES sg
EPS-T 25-2 25 (23) mm 0,58 m2 K/W 29 dB * 5 kPa ** dvouvrstvá pokládka, vy((í provozní zatí"itelnost DES sg
EPS-T 20-2 20 (18) mm 0,47 m2 K/W 27 dB * 5 kPa ** dvouvrstvá pokládka, vy((í provozní zatí"itelnost DES sg

* u mazaniny dle DIN 18560, $ást 2 pro m* 70 kg/m2

** dle DIN EN 13163
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S evropskou Sm%rnicí 31/2010/EU 
dostali projektanti a architekti více vol-
nosti. Dosáhnout p!edepsané spo-
t!eby primární energie budovy se m'$e 
bu+ dobrou izolací nebo inovativními 
technick#mi prost!edky. Aby se tato 
tolerance optimáln% vyu$ila a u"et!ily 
se stavební a provozní náklady, musí 
se v budoucnu technické vybavení 
budovy zahrnout do projektu budovy 
od za&átku.

Ní$e uvedené montá$ní v#"ky odpo-
vídají minimálním po$adavk'm 
DIN EN 1264 „Podlahového vytá-
p%ní“. Na základn% evropské Sm%rnice 
31/2010/EU se mohou vy$adovat vy""í 
tepelné odpory pro obvodové st%ny 
budovy. Tyto hodnoty se musí zjistit p!i 
p!íprav% projektu dotazem u oprávn%-
n#ch osob.

Konstruk%ní v"!ky ultra-takk/vari-takk

Provedení a: Stropy nad vytáp&n"mi spodními prostory
Po#adovan" R.IZ * 0,75 m2 K/W

65

30/28

93 Systémová deska ultra-takk 30-2
Ú&inn# R*IZ:  0,75 m2 K/W 
Útlum kro&ejového hluku:  26 dB
Maximální u$ite&né zatí$ení:  5,0 kPa

Provedení b:

Stropy nad nevytáp&n"mi nebo %áste%n& 
vytáp&n"mi spodními prostory nebo p$ímo 
proti zemi
Po#adovan" R.IZ * 1,25 m2 K/W

65

30/28
20

113 Systémová deska ultra-takk EPS-T 30-2
P!ídavná izolace: 1 vrstva EPS 100-20
Ú&inn# R*IZ:  1,32 m2 K/W
Útlum kro&ejového hluku:  26 dB
Maximální u$ite&né zatí$ení:  5,0 kPa

Provedení c:
Stropy nad spodními prostory s teplotou 
venkovního vzduchu
Po#adovan" R.IZ 2,00 m2 K/W

65

30/28

143
Systémová deska ultra-takk EPS-T 30-2
P!ídavná izolace:  1 vrstva EPS 100-20 

1 vrstva EPS 100-30
Ú&inn# R*IZ:  2,18 m2 K/W 
Útlum kro&ejového hluku:  26 dB
Maximální u$ite&né zatí$ení:  5,0 kPa

Údaje v'(ky u montá"ních variant se vztahují na surové stropy k horní hran! (bez horního obkladu, p#ekrytí trubky 45 mm)
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P!ed za&átkem pokládky je t!eba staveni"t% d'kladn% 
zamést. Pop!ípad% je t!eba nejd!íve polo$it p!ídavnou 
izolaci (viz konstruk&ní v#"ky strana 3).

Okrajové dilata&ní lemy pro cementové a tekuté mazaniny 
se musí v horní t!etin% upevnit po obvodu na st%nu.

P!esahem krycí fólie systémové desky se vytvo!í ut%sn%ná 
rovina pro naná"ení cementové mazaniny. Spáry se musí 
uzav!ít lepicí páskou. P!i pou$ití tekuté mazaniny se musí 
je"t% p!ilepit foliová zást%rka okrajového dilata&ního 
lemu s p!esahem na krycí vrstvu systémové desky 
u obvodov#ch st%n. 

Pokládání otopné trubky za&ne od t%lesa p!ívodního 
rozd%lova&e podle zadané pokládací rozte&e. Otopná 
trubka se spojí sv%rn#m adaptérem s t%lesem rozd%lova&e. 
S pomocí montá$ního nástroje se dr$áky otopné trubky 
zatla&í do systémové desky ve vzdálenostech maximáln% 
50 cm pro upevn%ní trubky. 

K t%lesu sb%ra&e se ve sk!íni rozd%lova&e vytáp%cího 
okruhu p!im%!en% zkrátí trubka zpáte&ky. Sv%rn# 
adaptér, sestávající z p!evle&né matice, sv%rného krou$ku 
a vodícího pouzdra, zajistí bezpe&n% p!ipojení otopné 
trubky ke sb%ra&i.

Po polo$ení otopn#ch trubek se p!ed ochrann# plech proti 
zate&ení mazaniny do sk!ín% rozd%lova&e upevní okrajov# 
dilata&ní lem.

Pokládka ultra-takk/vari-takk



I. 2.2 Alternativní #e!ení

5 SCHÜTZ 11/2010

Otopná trubka 
A) trubka z um%lé hmoty nebo vícevrstvá trubka – otopné trubky 
nabízejí nejvy""í míru bezpe&nosti (Technické údaje viz kapi-
tola I. 5)
Rozm&ry a délky rolí trubek

14 ( 2 mm 16 ( 2 mm 17 ( 2 mm 20 ( 2 mm

duo-1ex PE-Xa
120 m
240 m
600 m

120 m
240 m
600 m

120 m
240 m
600 m

120 m
–

600 m

duo-1ex PE-RT – 240 m
600 m

240 m
600 m –

tri-o-1ex® 200 m
500 m

200 m
500 m – –

 

Dr#áky otopné trubky (p"íchytné spony Tacker)
K bezpe&nému upevn%ní otopn#ch trubek SCHÜTZ slou$í stabilní, 
8 mm "iroké dr$áky otopné trubky, které jsou vhodné pro pr'm%ry 
14, 16 a 17 0 2 mm. 
 ❙ Z rázov% hou$evnatého, tepeln% odolného polypropylénu
 ❙ P!ední v#stupek roztáhne kotevní tkaninu
 ❙ Po usazení dr$áku otopné trubky se kotevní tkanina zase 

stáhne
 ❙ Postranní v#stupek následn% podep!e nad ním nalepenou 

kotevní tkaninu

Montá#ní nástroj Tacker
Pro jednoduché vtla&ování dr$ák' otopné trubky je pot!ebn# 
montá$ní nástroj,
 ❙ Kter#m se otopná trubka upev(uje na tepelnou a kro&ejovou 

izolaci ultra-takk, pop!. vari-takk pohodln% ve stoje,
 ❙ Stisknutím dr$adla se dr$ák otopné trubky zatla&í do desky 

ultra-takk, pop!.vari-takk
 ❙ K rychlému polo$ení trubky pomáhá velk# zásobník dr$ák' 

otopné trubky 

Pro lep"í fixaci otopné trubky 20 mm lze pou$ít dlouhé 40mm p!íchytné spony. Je v"ak 
nutné pou$ít jin# montá$ní nástroj vhodn# pro tyto dlouhé p!íchytné spony.

Sou%ásti ultra-takk/vari-takk
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Alternativní #e!ení I. 2.2

Dilata%ní okrajové lemy typ PE-F/PE-B 

160 mm

Okrajov# dilata&ní lem typu PE-F pro cementové a tekuté maza-
niny existuje ve v#"kách 160 a 180 mm. Svou jmenovitou tlou")kou 
8 mm odpovídá po$adavk'm DIN 18560. 
 ❙ z polyetylénové p%ny s uzav!en#mi bu(kami 
 ❙ s postranní nava!enou fóliovou zást%rkou
 ❙ s p!ipravenou perforací pro odtr$ení

Typ PE-B (V#"ka: 160 mm) má samolepící zadní stranu pro snadné 
upevn%ní.

Spárov" dilata%ní pro-l 

100 mm

U vytáp%n#ch mazanin t!ídy jakosti ZE 20 se musí pole mazaniny 
od velikosti 40m2 odd%lit dilata&ními spárami. To platí také pro 
men"í plochy, kdy$ je jedna strana del"í ne$ 8 metr'. 
 ❙ Dilata&ní spára dosahuje minimáln% od horního okraje izolace 

k hornímu okraji hotové podlahy 
 ❙ P!i p!idání vytáp%cího okruhu je t!eba brát ohled na dilata&ní 

spáry 
 ❙ P!ipojovací potrubí, která k!í$í dilata&ní spáry, je t!eba ulo$it 

do spárové chráni&ky 25/20

Chráni%ka spárová

 ❙ 25/20 podéln% roz!íznutá 
 ❙ Pro voln# pohyb otopné trubky procházející spárami 
 ❙ Hodí se pro otopné trubky do Ø 17 mm
 ❙ Délka 300 mm

Lepicí páska

S praktickou ru&ní odvíje&kou jde snadno od ruky ut%sn%ní spár 
lepicí páskou po polo$ení tepelné a kro&ejové izolace quadro-takk.
 ❙ U cementov#ch mazanin sta&í slepit hrany desek sesazen#ch 

na tupo
 ❙ P!i pou$ití tekut#ch mazanin se musí je"t% slepit fóliová 

zást%rka okrajového dilata&ního lemu s p!esahem na krycí 
vrstvu podélné strany systémové desky.
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I. 3 Systém s v$stupky

P$i tomto zp+sobu podlahového vytáp&ní se otopné trubky upev,ují  mezi v"stupky 
na nosné desce.

Mnohá podlahová vytáp%ní jsou pro-
vedena jako systémy s v#stupky, pro-
to$e otopné trubky se mohou upevnit 
na nosnou desku bez pomocn#ch pro-
st!edk'.

P!itom systémové deska neslou$í jenom 
k upevn%ní otopné trubky, p!ispívá sou-
&asn% k vylep"ení tepelné a kro&ejové 

izolace.  Postupem hlubokého ta$ení 
se tvaruje geometrie foliové krycí 
vrstvy s v#stupky a nakonec se nanese 
na polystyrenovou izolaci. 

Po systémov#ch deskách se m'$e 
b%hem a po polo$ení chodit, otopná 
trubka le$í chrán%ná mezi v#stupky 
k usazení trubky a nem'$e se po"kodit.  
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Deska s v$stupky EPS-T 30-2 s p#esahem krycí fólie I. 3.1

Deska s'v"stupky EPS-T 30-2 od'-rmy SCHÜTZ 
tepelná a'kro%ejová izolace s'v"stupky k'upevn&ní trubky

 ❙ Celkov# rozm%r: 0,93 0 1,50 m
 ❙ 2istá plocha: 1,34 m2

 ❙ Pro pr'm%ry trubek 14, 16 
a 17 0 2 mm

 ❙ Pokládací rozte&e podle projektu 
v rastru 5,5 cm 

 ❙ Úhlop!í&né pokládání 45° s upevn%-
ním trubky v úhlop!í&ce

 ❙ Montá$ provád%ná jedním pracov-
níkem: otopná trubka se jednodu"e 
zatla&í mezi v#stupky desky

 ❙ Otopná trubka le$í chrán%ná mezi 
v#stupky odoln#mi proti ná"lapu

 ❙ Bezpe&ná, snadná a hospodárná 
montá$ 

 ❙ Standardní montá$ní v#"ka na pod-
la$í: 93 mm p!i p!ekrytí mazaninou 
45 mm

Vyzkou!ená bezpe%nost: 
 ❙ P!ezkou"eno DIN: registr. &. 7F229F, 

F723F a 7F231F 

P#esah fólie se zaklapne 
mezi v"stupky principem 
patentky jako ut%sn%ní  
u tekut"ch mazanin

Technické údaje (. = 0,04 W/mK):

Typ Tlou!)ka desky Tepeln" odpor Útlum kro%ejového hluku Maximální provozní 
zatí#itelnost

EPS-T 30-2 30 (28) mm, 48 (46) 
s v#stupky 0,79 m2K/W 29 dB * 5 kPa ** DES sg

EPS-T 20-2 20 (18) mm, 38 (36) 
s v#stupky 0,53 m2K/W 25 dB * 5 kPa ** DES sg

EPS 150-11 11 mm, 29 mm 
s v#stupky 0,39 m2K/W 0 dB * 150 kPa ** DEO

deska 1,337 kg/m2 + trubka 0,88 kg/m2 (0,10 kg/m 0 8,8 m) = 2,217 kg/m2

* u mazaniny dle DIN 18560, $ást 2 pro m´ + 70 kg/m2
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Konstruk%ní v"!ky
S evropskou Sm%rnicí 31/2010/EU 
dostali projektanti a architekti více vol-
nosti. Dosáhnout p!edepsané pot!eby 
primární energie budovy se m'$e bu+ 
dobrou izolací nebo inovativními tech-
nick#mi prost!edky. Aby se tato tole-
rance optimáln% vyu$ila a u"et!ily se 
stavební a provozní náklady, musí 
se v budoucnu technické vybavení 

budovy zahrnout do projektu budovy 
od za&átku. 
Ní$e uvedené montá$ní v#"ky odpo-
vídají minimálním po$adavk'm 
DIN EN 1264 „Podlahového vytá-
p%ní“. Na základn% evropské Sm%rnice 
31/2010/EU se mohou vy$adovat vy""í 
tepelné odpory pro obvodové st%ny 
budovy. Tyto hodnoty se musí zjistit p!i 
p!íprav% projektu dotazem u oprávn%-
n#ch osob. 

** dle DIN EN 13163

Provedení a: Stropy nad vytáp&n"mi spodními prostory
Po#adovan" R.IZ * 0,75 m2 K/W

65

30/28

93 Deska s v"stupky EPS-T 30-2 s p$esahem fólie
Ú&inn# R*IZ: 0,75 m2 K/W 
Útlum kro&ejového hluku: 28 dB
Maximální u$ite&né zatí$ení: 5,0 kPa

Provedení b:

Stropy nad nevytáp&n"mi nebo %áste%n& 
vytáp&n"mi spodními prostory nebo p$ímo 
proti zemi
Po#adovan" R.IZ * 1,25 m2 K/W

65

30/28
20

113 Deska s v"stupky EPS-T 30-2 s p$esahem fólie
P!ídavná izolace: 1 vrstva EPS 100-20
Ú&inn# R*IZ: 1,32 m2 K/W
Útlum kro&ejového hluku: 28 dB
Maximální u$ite&né zatí$ení: 5,0 kPa

Provedení c:
Stropy nad spodními prostory s teplotou 
venkovního vzduchu
Po#adovan" R.IZ * 2,00 m2 K/W

65

30/28
50

143
Deska s v"stupky EPS-T 30-2 s p$esahem fólie
P!ídavná izolace:  1 vrstva EPS 100-20 

1 vrstva EPS 100-30
Ú&inn# R*IZ: 2,18 m2 K/W  
Útlum kro&ejového hluku: 28 dB
Maximální u$ite&né zatí$ení: 5,0 kPa

Údaje v'(ky u montá"ních variant se vztahují na hrubé stropy k horní hran! (bez horního obkladu, p#ekrytí trubky 45 mm)
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P$ipojovací deska rozd&lova%e (deska Tacker k'rozd&lova%i)

Deska tepelné a kro&ejové izolace EPS-T 30-2 bez v#stupk' 
s kotevní tkaninou ke zjednodu"ení montá$e/upevn%ní otopn#ch 
trubek na vstup pop!. v#stup rozd%lova&e vytáp%cího okruhu. 
Technické údaje  
(& = 0,04 W/mK, DES sg):

20-2 30-2 150-11
Tepeln' odpor R+: 0,46 m2 K/W 0,79 m2 K/W 0,33 m2 K/W
Dynamická pevnost: SD 30 SD 30

Útlum kro$ejového hluku 3Lw,R u mazaniny 

dle DIN 18560, $ást 2 pro m´ , 70 k/m2:
27 dB 27 dB

Tlou(,ka desky: 20 (18) mm 30 (28) mm 11 mm
Velikost desek: 1 000 ) 10 000 mm (v roli) 1 000 ) 2 400 mm 1 000 ) 2 400 mm

Dve$ní a'spojovací prvek

Lepicí páska k bezpe&nému p!ekrytí !ezan#ch hran a spojování 
systémov#ch desek s p!ipojovací deskou k rozd%lova&i.
Spot!eba max. 3,40 m pro p!ipojovací desku rozd%lova&e
Spot!eba pro dve!e a spárové dilatace: podle pot!eby
Rozm%ry 910 0 240 mm

Otopná trubka 
A) se jedná o trubku z um%lé hmoty nebo vícevrstvou trubku – 
otopné trubky nabízejí nejvy""í míru bezpe&nosti. 
Rozm%ry a délky rolí trubek vezm%te z následující tabulky. 
(Technické údaje viz kapitola I. 5)

Rozm&ry a délky rolí trubek
14 ' 2 mm 16 ' 2 mm 17 ' 2 mm

duo-flex PE-Xa
120 m
240 m
600 m

120 m
240 m
600 m

120 m
240 m
600 m

duo-flex PE-RT – 240 m
600 m

240 m
600 m

tri-o-flex®
200 m
500 m

200 m
500 m –

Sou%ásti 
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Dilata%ní okrajov" lem typ PE-B

160 mm

P!i pokládání desky s v#stupky se pou$ívá okrajov# dilata&ní lem 
typu PE-B pro cementové a tekuté mazaniny. Svou jmenovitou 
tlou")kou 8 mm odpovídá po$adavk'm DIN 18560. 
 ❙ Z polyetylénové p%ny s uzav!en#mi bu(kami 
 ❙ S nava!enou polyetylénovou zást%rkou
 ❙ Se samolepicí zadní stranou
 ❙ S p!ipravenou perforací pro odtr$ení

Pru#n" obvodov" dilata%ní lem Orange

 ❙ Pro cementové i tekuté pot%ry
 ❙ Ur&eno pro v"echny systémové desky
 ❙ Z polyetylenové p%ny s uzav!en#mi bu(kami
 ❙ Samolepicí páska s pru$nou v#ztuhou pro spolehlivou montá$
 ❙ 80 0 8 mm
 ❙ Instalace a$ po polo$ení systémové desky kv'li ni$"í konstrukci

Spárov" dilata%ní pro-l

100 mm

U vytáp%n#ch mazanin t!ídy jakosti ZE 20 se musí pole maza-
niny od velikosti 40 m2 odd%lit dilata&ními spárami. To platí také 
pro men"í plochy, pokud je strana del"í ne$ 8 metr'. Polohu dila-
ta&ních spár je t!eba zohlednit p!i uspo!ádání topn#ch okruh'. 
P!ívodní potrubí, která k!í$í dilata&ní spáru je t!eba vést ve spárové 
chráni&ce 25/20.
 ❙ Z polyetylénové p%ny s uzav!en#mi bu(kami

Chráni%ka spárová

 ❙ 25/20 podéln% roz!íznutá 
 ❙ Pro voln# pohyb otopné trubky p!i pr'chodu spárami
 ❙ Pro otopné trubky do Ø 17 mm
 ❙ Délka 300 mm

P$íslu!enství
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I. 4 Systém suché montá%e

U'systému suché montá#e -rmy SCHÜTZ se otopné trubky polo#í 
pomocí teplorozvodn"ch modul+ do'tepelné izolace.

U systému suché montá$e se otopné 
trubky vlo$ené do plechov#ch teploroz-
vodn#ch modul' pokládají do tepelné 
izolace. Teplorozvodné moduly zaji")ují 
rovnom%rn% rozvád%ní tepla v plo"e.

Systémy suché montá$e se osv%d&ily 
zejména p!i dodate&ném zabudování 
podlahového vytáp%ní pro malou sta-
vební v#"ku izolace s otopnou trubku. 

Teplorozvodné moduly s místy zlomu pro rychlé 
polo"ení.

Otopná trubka se jednodu(e zatla$í nohou 
do teplorozvodn'ch modul-.

V tepelné izolaci se nacházejí otopné trubky, vlo"ené 
do teplorozvodn'ch modul-.
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Deska  pro suchou montá% I. 4.1

Deska pro suchou montá# – $e!ení problému od'-rmy SCHÜTZ
Vyp&n&ná systémová deska z'polystyrenu s'minimální montá#ní 
v"!kou pro such" systém se sádrovláknit"mi deskami

 ❙ Velmi snadné pokládání
 ❙ Bezpe&né spojení desek mezi sebou 

technikou zipu
 ❙ Jednoduché polo$ení bez pro!ezu pro 

ka$d# tvar plochy k!í$ov#mi spárami 
nebo souvisl#m polo$ením

 ❙ Optimalizované p!edávání tepla 
pomocí rovnom%rn#ch teplot povr-
chu p!i polo$ení ve tvaru "neku

 ❙ Celkov# vn%j"í rozm%r: 
606 0 1 181 mm 

 ❙ 2istá plocha: 0,66 m2

 ❙ P!i suchém procesu doporu&ujeme 
pou$ít p!edev"ím otopnou trubku 
trio-o-flex®

V"hody p$i suché montá#i:
 ❙ Plynulá a pr'b%$ná montá$ celé kon-

strukce podlahy
 ❙ 4ádné &ekací doby na vysu"ení 

mazaniny 
 ❙ Malá konstruk&ní hmotnost 
 ❙ Malá konstruk&ní v#"ka od 50 mm*

V"hody p$i pou#ití cementové mazaniny:
 ❙ Nízká montá$ní v#"ka od 55 mm díky 

otopn#m trubkám veden#m „uvnit!“ 
izolace

 ❙ Sní$ení náklad' na v#stavbu díky zkrá-
cení doby schnutí pot%ru a jeho men-
"ímu pou$itému mno$ství

 ❙ Rychlej"í reak&ní chování nebo ni$"í 
setrva&nost ne$ u b%$n#ch systém'

 ❙ Bez HBCD

Vyzkou!ená bezpe%nost: 
 ❙ P!ezkou"eno DIN:  

registr. &. 7F171-F

Suchá montá#

Typ Tlou!)ka Tepeln" odpor T$ída materiálu Maximální provozní zatí#itelnost  
(p!i pou$ití suché mazaniny)

25 25 mm 0,59 m2 K/W B1 2,0 kPa * DEO
30 30 mm 0,79 m2 K/W B1 2,0 kPa * DEO

deska 0,985 kg/m2 + modul 3,944 kg/m2 (0,429 kg/ks, tj. za 0,805 m, tedy 0,533kg/m 0 7,4 m)  
+ trubka 1,018 kg (0,117 kg/m 0 8,7 m) = 5,947 kg/m2

* Maximální plo"né zatí$ení pro Fermacell 2E22, ostatní suché systémy podle údaj' v#robce
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S evropskou Sm%rnicí 31/2010/EU dostali projektanti a architekti více volnosti. Dosáhnout 
p!edepsané pot!eby primární energie v budov% se m'$e bu+ dobrou izolací nebo ino-
vativními technick#mi prost!edky. Aby se tato tolerance optimáln% vyu$ila a u"et!ily se 
stavební a provozní náklady, musí se v budoucnu technické vybavení budovy zahrnout 
do projektu budovy od za&átku. 
Ní$e uvedené montá$ní v#"ky odpovídají minimálním po$adavk'm DIN EN 1264 
„Podlahové vytáp%ní“. Na základn% evropské Sm%rnice 31/2010/EU se mohou vy$ado-
vat vy""í tepelné odpory pro obvodové st%ny budovy. Tyto hodnoty se musí zjistit p!i 
p!íprav% projektu dotazem u oprávn%n#ch osob. 

Provedení a: Stropy nad vytáp&n"mi spodními prostory
Po#adovan" R.IZ * 0,75 m2 K/W

12,5 12,5

5025

Deska pro suchou montá# 25 suchá
Ú&inn# R*IZ: 0,56 m2 K/W 
Útlum kro&ejového hluku: 0 dB
Maximální u$ite&né zatí$ení  
pro suchou pokládku: 2,0*/4,0** kPa

12,5 12,5

5530

Deska pro suchou montá# 30 suchá
Ú&inn# R*IZ: 0,75 m2 K/W
Útlum kro&ejového hluku: 0 dB
Maximální u$ite&né zatí$ení  
pro suchou pokládku: 2,0*/4,0** kPa

Provedení b:

Stropy nad nevytáp&n"mi nebo %áste%n& 
vytáp&n"mi spodními prostory nebo p$ímo 
proti zemi
Po#adovan" R.IZ * 1,25 m2 K/W

12,5 12,5

20

7530

Deska pro suchou montá# 30 suchá
P!ídavná izolace: 1 vrstva EPS 150-20
Ú&inn# R*IZ: 1,32 m2 K/W
Útlum kro&ejového hluku: 0 dB
Maximální u$ite&né zatí$ení  
pro suchou pokládku: 2,0* kPa

Provedení c:
Stropy nad spodními prostory s teplotou  
venkovního vzduchu
Po#adovan" R.IZ * 2,00 m2 K/W

12,5 12,5

50

10530

Deska pro suchou montá# 30 suchá
P!ídavná izolace: 1 vrstva EPS 150-50
Ú&inn# R*IZ: 2,18 m2 K/W
Útlum kro&ejového hluku: 0 dB
Maximální u$ite&né zatí$ení  
pro suchou pokládku: 2,0* kPa

*  Dle DIN 4109 s m!rnou hmotností pot!ru % 120 kg/m2.
** V p#ípad!, kdy je hladina spodní vody mén! ne" 5 m pod povrchem, m!la by se tato hodnota zv'(it.

Konstruk%ní v"!ky: such" systém
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S evropskou Sm%rnicí 31/2010/EU dostali projektanti a architekti více volnosti. Dosáhnout 
p!edepsané pot!eby primární energie v budov% se m'$e bu+ dobrou izolací nebo ino-
vativními technick#mi prost!edky. Aby se tato tolerance optimáln% vyu$ila a u"et!ily se 
stavební a provozní náklady, musí se v budoucnu technické vybavení budovy zahrnout 
do projektu budovy od za&átku. 
Ní$e uvedené montá$ní v#"ky odpovídají minimálním po$adavk'm DIN EN 1264 
„Podlahové vytáp%ní“. Na základn% evropské Sm%rnice 31/2010/EU se mohou vy$ado-
vat vy""í tepelné odpory pro obvodové st%ny budovy. Tyto hodnoty se musí zjistit p!i 
p!íprav% projektu dotazem u oprávn%n#ch osob. 

Provedení a: Stropy nad vytáp&n"mi spodními prostory
Po#adovan" R.IZ * 0,75 m2 K/W

30

5525

Deska pro suchou montá# 25 mokrá
Ú&inn# R*IZ: 0,56 m2 K/W
Útlum kro&ejového hluku: 0 dB
Maximální u$ite&né zatí$ení  
pro suchou pokládku: 5,0 kPa

30

6030

Deska pro suchou montá# 30 mokrá
Ú&inn# R*IZ: 0,75 m2 K/W
Útlum kro&ejového hluku: 0 dB
Maximální u$ite&né zatí$ení  
pro suchou pokládku: 5,0 kPa

Provedení b:

Stropy nad nevytáp&n"mi nebo %áste%n& 
vytáp&n"mi spodními prostory nebo p$ímo 
proti zemi
Po#adovan" R.IZ * 1,25 m2 K/W

30

20

8030

Deska pro suchou montá# 30 mokrá
P!ídavná izolace: 1 vrstva EPS 150-20
Ú&inn# R*IZ: 1,32 m2 K/W
Útlum kro&ejového hluku: 0 dB
Maximální u$ite&né zatí$ení  
pro suchou pokládku: 5,0 kPa

Provedení c:
Stropy nad spodními prostory s teplotou  
venkovního vzduchu
Po#adovan" R.IZ * 2,00 m2 K/W

30

50

11030

Deska pro suchou montá# 30 mokrá
P!ídavná izolace: 1 vrstva EPS 150-50
Ú&inn# R*IZ: 2,18 m2 K/W
Útlum kro&ejového hluku: 0 dB
Maximální u$ite&né zatí$ení  
pro suchou pokládku: 5,0 kPa

Konstruk%ní v"!ky: such" systém
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1

P#ed za$átkem pokládání se staveni(t! d-kladn! 
zamete.

2

Pop#ípad! je t#eba nejd#íve polo"it p#ídavnou izolaci 
(viz montá"ní v'(ky strana 2 a 3). Okrajov' dilata$ní 
lem PE-B pro cementovou a tekutou mazaninu se musí 
upevnit po obvodu v horní t#etin! na st!nu. 

3

S pokládáním se musí za$ít v jednom rohu místnosti. 
Na stranách ke st!n! se musí vylomit pozitivní 
v'b!"ky na kraji systémov'ch desek.

4a 4b

Systémové desky se mohou polo"it bez problém- a rychle. Prosím dbejte p#edpis- p#íslu(n'ch v'robc- systémov'ch desek pro suchou montá".

5a

Systémové desky se musí p#i#íznout na k#í"ov'ch spárách tak, aby vznikla hladká 
tém!# rovná hrana. 

5b

Zb'vající dutiny se uzav#ou p#ídavnou izolací. P#ípadn! vyplní podle návodu 
v'robce suchou drtí.

Pokládka
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6a 6b 6c 6d

Po kompletním polo"ení systémov'ch desek se podle pr-b!hu a rozte$e trubek vtla$í plechové moduly do systémové desky. Moduly mají zlomová místa, aby trubka mohla 
b't polo"ena s ohyby. V místech, kde se trubka oh'bá, se musí moduly vylomit a polo"it tak, aby nepo(kodily trubku v ohybu. 

7a 7b 7c

Otopná trubka se opatrn! zatla$uje nohou do teplorozvodn'ch modul- sm!rem od rozvad!$e. V míst! ohybu se trubka vede v oblouku kolem v'stupk-. P#itom je zadán 
minimální polom!r ohybu. Jestli"e bude nutné vytvo#it dal(í kanálky pro trubku nebo ohyby, mohou se dod!lat ostr'm no"em ru$n!. 

8

Po polo"ení otopné trubky se provede tlaková zkou(ka k p#ezkou(ení t!snosti vytáp!cích okruh-. Nakonec se celá plocha pokryje ochrannou fólií SCHÜTZ s asi 30 cm 
p#esahy.  

POZOR: P(i pou%ití suchého systému je t(eba dbát na provedení s dv)ma vrstvami sádrovláknit#ch desek. 
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Otopná trubka
Vícevrstvá trubka firmy SCHÜTZ nabízí nejvy""í míru bezpe&nosti. 
Rozm%ry a délky rolí trubek je t!eba vzít z následující tabulky. 
(Technické údaje viz kapitola I. 5)

Rozm&ry a délky rolí trubek
14 ( 2 mm

duo-1ex PE-Xa 120/240/600 m
Tri-o-1ex® 200/500 m

Teplorozvodn" modul
Teplorozvodn# modul z pozinkovaného ocelového plechu k opti-
málnímu rozvád%ní tepla se zlomov#mi místy. (Rozm%r d%lení 
vyzna&en na desce)
 ❙ Rozm%r 112 0 805 mm

Dilata%ní okrajov" lem typu PE-F/PE-B

160 mm

Okrajov# dilata&ní lem typu PE-F pro cementové a tekuté maza-
niny existuje ve v#"kách 160 a 180 mm. Svou jmenovitou tlou")-
kou 8 mm odpovídá po$adavk'm DIN 18560. 
 ❙ z polyetylénové p%ny s uzav!en#mi bu(kami 
 ❙ s nava!enou postranní fóliovou zást%rkou
 ❙ s p!ipravenou perforací pro odtr$ení

Typ PE-B (V#"ka: 160 mm) má navíc samolepící zadní stranu 
ke snadnému upevn%ní.

Lepicí páska
Vhodnost pro mokrou mazaninu: Ut%sn%ní PE-fólie i fóliové 
zást%rky okrajového dilata&ního lemu lepicí páskou jde s praktic-
kou ru&ní odvíje&kou rychle od ruky.

Odd&lovací ochranná fólie
Fólie z polyetylénu k p!ekrytí plochy systémov#ch desek.

Talí$ové hmo#dinky pro upevn&ní systémov"ch desek

Technické informace
Pr'm%r talí!e hmo$dinky 45 mm

Délka hmo$dinky 85 mm
Pr'm%r hmo$dinky 8 mm

Max. tlou")ka izolace 60 mm

Sou%ásti 
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Kvalita systém' podlahového vytá-
p%ní závisí na jakosti pou$it#ch otop-
n#ch trubek. Musí b#t odolné proti tvo-
!ení trhlin z nap%tí, odolné proti kyslí-
kové difuzi a korozi. Stálou kontrolou 
b%hem v#roby a vn%j"ím dohledem 
Jihon%meck#m st!ediskem um%l#ch 
hmot SKZ Würzburg nabízí SCHÜTZ 
také u v"ech otopn#ch trubek nej-
vy""í míru bezpe&nosti a tím záruku, $e 
budou fungovat bezvadn% i po mnoha 
letech provozu. 

Pro systémy podlahového vytáp%ní 
a chlazení jsou k dispozici t!i druhy 
otopn#ch trubek. Bezpe&nostní trubka 
z um%lé hmoty duo-flex PE-X ze zesí-
)ovaného polyetylénu, bezpe&nostní 
trubka z um%lé hmoty duo-flex PE-RT 
z nezesí)ovaného polyetylénu a více-
vrstvá sendvi&ová bezpe&nostní otopná 
trubka tri-o-flex®.

T!i druhy trubek se vyzna&ují dlou-
hou $ivotností, odolností proti korozi, 
inkrustaci, chemikáliím. Jsou pru$né 
a obzvlá") snadno se pokládají. 

Bezpe%nost



I. 5 Otopné trubky a p#íslu!enství

2 SCHÜTZ 11/2010

Bezpe&nostní otopné trubky 
z'um"lé hmoty
SCHÜTZ nabízí pro podlahové vytá-
p%ní a podlahové chlazení dv% vari-
anty trubek ze zesí)ovaného polyety-
lénu. K ozna&ení zesí)ovaného polyety-
lénu se pou$ívá zkratka PE-X. Nej&ast%ji 
pou$ívané postupy zesí)ování jsou che-
mické a fyzikální zesí)ování. Postup zesí-
)ování je z!ejm# z p!idaného písmena 
u ozna&ení druhu materiálu. 

Pro chemicky zesí)ovanou otopnou 
trubku je tedy (PE-Xa). U tohoto zp'-
sobu zesí)ování se k základnímu mate-
riálu p!idávají stabilizátory a peroxid. 
Materiál trubek vyráb%n#ch vytla&ová-
ním se následn% ve v#robním procesu 
zesí)uje a nakonec se trubky kalibrují. 
Stupe( krystalizace a tím hustota zesí-
)ované trubky je ve srovnání s ostat-
ními druhy zesí)ování v#znamn% ni$"í 
ne$ u v#chozího materiálu na bázi PE, 
proto jsou otopné trubky PE-Xa pru$-
n%j"í a lépe se pokládají. 
Podle DIN 16892 obná"í minimální stu-
pe( zesí)ování pro PE-Xa trubku 70 %. 

Fyzikáln% zesí)ované otopné trubky 
jsou ozna&eny p!idáním písmena c. 
Tento druh zesí)ování se vykonává 
místn% a &asov% odd%len% od vytla&o-
vacího postupu. 
Aby polyetylen zesí)oval, prob%hne 
trubka vysokou rychlostí n%kolikrát 
elektronov#m polem urychlova&e. 

V protikladu k peroxidickému zesí)o-
vání dochází k zesí)ování u oza!ovan#ch 
trubek v pevném stavu a podle toho 
z'stává po&áte&ní stupe( krystalizace 
a tím také hustota v porovnání k mate-
riálu na bázi PE skoro nezm%n%ná. 
Minimální stupe( zesí)ování pro trubky 
PE-Xc obná"í dle DIN 16982 60 %. 

Dále nabízí SCHÜTZ k pou$ití v systé-
mech podlahového vytáp%ní a chlazení 
nezesí)tovanou bezpe&nostní trubku 
z um%lé hmoty (PE-RT). Zde je RT pro 
polyetylénové trubky se zv#"enou 
tepelnou odolností. Základní materiál 
odpovídá DIN 16833. 

V porovnání k nezesí)ovan#m PE otop-
n#m trubkám je mez pevnosti v te&ení, 
rázová hou$evnatost v chladu a odol-
nost proti tvo!ení trhlin pnutím u zesí-
)ovan#ch polyetylénov#ch trubek pod-
statn% vy""í. Krom% toho PE-X otopná 

trubka ji$ netaje, n#br$ m%kne podobn% 
jako elastomer a m'$e b#t proto krátko-
dob% tepeln% velmi vysoce a dlouho-
dob% vysoce zatí$ená. 

V"hody zesí)ovan"ch polyetylénov"ch trubek 
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T!ívrstvé bezpe&nostní trubky z pero-
xidem zesí)ovaného polyetylénu PE-Xa 
jsou vyrobeny dle DIN 16892/93 a s kys-
líkovou bariérou dle DIN 4726. V"echny 
otopné trubky duo-flex PE-Xa jsou 
kontrolovány Jihon%meck#m st!edis-
kem pro um%lé hmoty SKZ Würzburg 
a mají certifikaci SKZ. Otopné trubky 
jsou k dispozici jako kruhové svazky 
po 120 m, 240 m jako$ i 600 m a v pr'-
m%rech 14 0 2, 16 0 2, 17 0 2, 20 0 2 
a 25 0 2,3 mm. 

Pro leh&í manipulaci se 600 m kruho-
v#mi svazky ve spojení s odvíje&em tru-
bek SCHÜTZ „Orion“ jsou role krom% 
toho svázány po 300 m.

V"echny 120 m a 240 m kruhové svazky 
jsou pro bezpe&n# transport a sklado-
vání zabaleny do karton' z vlnitého 
papíru, chránících p!ed UV paprsky. 
Kruhové svazky 600 m jsou zabaleny 
do fólie z um%lé hmoty, odolné proti UV 
paprsk'm. 

Otopné trubky duo-/ex PE-Xa

Technické údaje Rozm&ry svazku trubek (v mm)
A B C

duo-.ex PE-Xa
12 ) 1,5 mm

120 m/role 
240 m/role 
600 m/role

780 
780 
780

440 
440 
440

80 
150 
370

duo-.ex PE-Xa
14 ) 2 mm

120 m/role 
240 m/role 
600 m/role

780 
780 
780

440 
440 
440

80 
150 
370

duo-.ex PE-Xa
16 ) 2 mm

120 m/role 
240 m/role 
600 m/role

780 
780 
780

440 
440 
440

110 
200 
480

duo-.ex PE-Xa
17 ) 2 mm

120 m/role 
240 m/role 
600 m/role

780 
780 
800

440 
440 
440

110 
210 
500

duo-.ex PE-Xa
20 ) 2 mm

120 m/role 
600 m/role

780 
900

440 
440

160 
500

duo-.ex PE-Xa
25 ) 2,3 mm 200 m/role 780 560 500

Barva: p!írodní
Koe.cient délkové rozta$nosti: 1,4 0 10-4 K-1

Maximální provozní teplota 95 °C
Maximální provozní tlak 6,0 baru
Nejmen"í polom%r ohybu: 5 0 d
Tepelná vodivost: * = 0,41 W/m K
Difúzní t%snost dle DIN 4726: < 0,1 g/m3 0 d
Stupe( zesí)ování: , 70 %
Objem vody pr'm%r 12 0 1,5 mm 0,064 l/m
 pr'm%r 14 0 2 mm 0,079 l/m
 pr'm%r 16 0 2 mm 0,113 l/m
 pr'm%r 17 0 2 mm 0,133 l/m
 pr'm%r 20 0 2 mm 0,201 l/m
 pr'm%r 25 0 2,3 mm 0,327 l/m

Konstrukce otopné trubky 
 ❙ Normovaná základní trubka ze zesí-

)ovaného polyetylénu (PE-Xa)
 ❙ Prost!edek zaji")ující p!ilnutí vrstev
 ❙ EVOH uzavírací vrstva proti kyslíkové 

difúzi
 ❙ Prost!edek zaji")ující p!ilnutí vrstev
 ❙ PE-HD
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T!ívrstvé bezpe&nostní trubky z nezesí-
)ovaného polyetylénu PE-RT jsou vyro-
beny dle DIN 16833 a s kyslíkovou bari-
érou dle DIN 4726. V"echny otopné 
trubky duo-flex PE-RT jsou kontrolo-
vány Jihon%meck#m st!ediskem pro 
um%lé hmoty SKZ Würzburg a mají cer-
tifikaci SKZ. Otopné trubky jsou k dis-
pozici jako kruhové svazky po 240 m 
nebo 600 m a v pr'm%rech 16 0 2 a 
17 0 2 mm. 

Pro leh&í manipulaci se 600 m kruho-
v#mi svazky ve spojení s odvíje&em tru-
bek SCHÜTZ „Orion“ jsou role krom% 
toho svázány po 300 m.
V"echny 240 m kruhové svazky jsou pro 
bezpe&n# transport a skladování zaba-
leny do karton' z vlnitého papíru, chrá-
nících p!ed UV paprsky. Kruhové svazky 
600 m jsou zabaleny do fólie z um%lé 
hmoty, odolné proti UV paprsk'm. 

Konstrukce otopné trubky 
 ❙ Normovaná základní trubka z nezesí-

)ovaného polyetylénu (PE-RT)
 ❙ Prost!edek zaji")ující p!ilnutí
 ❙ EVOH uzavírací vrstva proti kyslíkové 

difúzi
 ❙ Prost!edek zaji")ující p!ilnutí
 ❙ PE-RT

Technické údaje
Barva: p!írodní
Koe.cient délkové rozta$nosti: 1,95 0 10-4 K-1

Maximální provozní teplota 60 °C
Maximální provozní tlak 3 baru
Nejmen"í polom%r ohybu: 5 0 d
Tepelná vodivost: * = 0,41 W/m K
Difúzní t%snost dle DIN 4726: < 0,1 g/m3 0 d
Objem vody pr'm%r 16 0 2 mm 0,113 l/m
 pr'm%r 17 0 2 mm 0,133 l/m

Rozm&ry svazku trubek (v mm)
A B C

duo-.ex PE-RT
16 ) 2 mm

240 m/role 
600 m/role

780 
780

440 
440

190 
470

duo-.ex PE-RT
17 ) 2 mm

240 m/role 
600 m/role

780 
800

470 
440

250 
500

Otopné trubky duo-(ex PE-RT
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Konstrukce otopné trubky 
 ❙ Vnit!ní trubka z polyetylénu (PE-RT)
 ❙ Prost!edek zaji")ující p!ilnutí
 ❙ Hliníková vrstva sva!ovaná na tupo
 ❙ Prost!edek zaji")ující p!ilnutí
 ❙ Venkovní trubka z polyetylénu 

(PE-HD)

Technické údaje
Barva: bílá
Koe.cient délkové rozta$nosti: 2,3 0 10-5 K-1

Maximální provozní teplota 95 °C
Maximální provozní tlak 10 baru
Nejmen"í polom%r ohybu s/bez oh#bací pru$iny: 3 0 d/5 0 d
Tepelná vodivost: * = 0,43 W/m K
Difúzní t%snost:
Objem vody pr'm%r 14 0 2 mm 0,079 l/m
 pr'm%r 16 0 2 mm 0,113 l/m

Rozm&ry svazku trubek (v mm)
A B C

tri-o-.ex®
14 ) 2 mm

200 m/role 
500 m/role

780 
780

500 
450

150 
310

tri-o-.ex®
16 ) 2 mm

200 m/role 
500 m/role

780 
780

450 
450

150 
500

Jako vysoce hodnotná alternativa 
k otopné trubce duo-flex se nabízí více-
vrstvá sendvi&ová trubka tri-o-flex®. 
Sestává z vnit!ní trubky PE-RT, pro-
st!edku zaji")ujícího p!ilnavost, na tupo 
sva!ované hliníkové jádrové trubky, 
prost!edku zaji")ujícího p!ilnavost 
a venkovního plá"t% PE-HD. V"echny 
tri-o-flex® otopné trubky jsou kontro-
lovány Jihon%meck#m st!ediskem pro 
um%lé hmoty SKZ Würzburg a mají 
certifikaci. V praktickém pou$ití jsou 
otopné trubky tri-o-flex® jak u systém' 
podlahového vytáp%ní, tak i u p!ipo-
jování topn#ch t%les tvarov% stabilní 

a proto vhodné k pokládání; vedle 
t%chto optimálních pokládacích vlast-
ností mají velmi malé sou&initele dél-
kové rozta$nosti.
Hliníkov# plá") zaru&uje otopné trubce 
neprostupnost kyslíku.

P!i pou$ití v systémech podlahového 
vytáp%ní a chlazení a k p!ipojení top-
n#ch t%les jsou k dispozici kruhové 
svazky po 200 m v pr'm%rech 14 0 2 
a 16 0 2 mm. Kruhové svazky jsou pro 
bezpe&n# transport a skladování zaba-
leny v kartonech z vlnitého papíru, 
kter# chrání proti UV paprsk'm.

Vícevrstvé sendvi%ové bezpe%nostní otopné trubky 
tri-o-/ex®
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Referen%ní charakteristiky (min. k$ivky) %asového 
pr+b&hu pevnosti trubek z'PE-X pro vnit$ní tlaky a'teploty

Podle DIN EN 15875 „Potrubní systémy 
z um%lé hmoty ze zesí)ovaného polye-
tylénu (PE-X)“ se m'$e na základ% refe-
ren&ní charakteristiky zjistit srovnávací 
nap%tí 5v v N/mm2 pro libovolnou pro-
vozní teplotu a $ivotnost. 

Maximální nap%tí st%ny trubky 5R 
v N/mm2 se vypo&te p!i sou&initeli bez-
pe&nosti S , 1,5 ze vzorce

Maximáln% p!ípustné vnit!ní tlaky 
p v barech pro r'zné pr'm%ry trubek 
se dají vypo&ítat podle následujícího 
vzorce
`

p = maximální vnit!ní tlak v barech
5R =  maximální nap%tí st%ny trubky 

v N/mm2

d = vn%j"í pr'm%r trubky v mm
s = tlou")ka st%ny trubky v mm

Maximální provozní teplota a p(ípustn# vnit(ní 
tlak trubky* pro PE-X trubky firmy SCHÜTZ

Pr-m!r 12 ) 1,5 mm 70 °C 10,1 bar
Pr-m!r 14 ) 2 mm 70 °C 11,8 bar
Pr-m!r 16 ) 2 mm 70 °C 10,0 bar
Pr-m!r 17 ) 2 mm 70 °C 9,3 bar
Pr-m!r 20 ) 2 mm 70 °C 7,8 bar
Pr-m!r 25 ) 2,3 mm 70 °C 6,8 bar

* p#i sou$initeli bezpe$nosti S % 1,5

5R = 5V

sou&initel bezpe&nosti

p = 
5R 0 20 0s

d - s
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0asov" pr+b&h pevnosti trubek z'polyetylénu (PE) 
se'zv"!enou odolností proti teplot& a'stárnutí

Na základ% referen&ní charakteristiky 
z DIN 16833 „Trubky z polyetylénu se 
zv#"enou odolností proti teplot% a stár-
nutí“ m'$e b#t analogicky stanoveno 
srovnávací nap%tí 5V v N/mm2.

Maximální nap%tí st%ny trubky 5R 
v N/mm2 se vypo&te p!i sou&initeli bez-
pe&nosti S , 1,5 ze vzorce

Maximáln% p!ípustné vnit!ní tlaky p 
v barech pro r'zné rozm%ry trubek 
se dají vypo&ítat podle následujícího 
vzorce
`

p = maximální vnit!ní tlak v barech
5R =  maximální nap%tí st%ny trubky 

v N/mm2

d = vn%j"í pr'm%r trubky v mm
s = tlou")ka st%ny trubky v mm

Maximální provozní teplota a p(ípustn# vnit(ní 
tlak trubky* pro PE-X trubky firmy SCHÜTZ

Pr-m!r 16 ) 2 mm 60 °C / 3,2 8,7 bar
Pr-m!r 17 ) 2 mm 60 °C / 4,6 8,1 bar

* p#i sou$initeli bezpe$nosti S % 1,5

5R = 5V

sou&initel bezpe&nosti

p = 
5R 0 20 0s

d - s
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Rychlost proud%ní v (m/s) a tlakovou ztrátu t!ením v trubce v [mbar/m] m'$eme sta-
novit v následujícím diagramu podle objemového/hmotnostního pr'toku zji"t%ného 
z v#po&tu topného okruhu.

Diagram tlakové ztráty otopné trubky
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Odvíje% na'trubky „Orion“

Vhodn# pro otopné trubky duo-flex a tri-o-flex®, k polo$ení bez 
pro!ezu, skládací.

N+#ky na'trubky

K pravoúhlému odst!i$ení otopn#ch trubek bez ot!ep', pro pr'-
m%ry 14 a$ 32 mm.

Kalibrova% s'odhrotova%em

Základní t%leso jako blok z um%lé hmoty s kalibrovacími a odhro-
tovacími trny pro pr'm%ry trubek: 14 0 2, 16 0 2, 17 0 2, 18 0 2 
a 20 0 2 mm

Sv&rn" adaptér 6” eurokonus

Pro trubku duo-.ex

Pro trubku tri-o-.ex®

Pro p!ipojení otopn#ch trubek duo-flex PE-Xa, PE-Xc a PE-RT a více-
vrstvé trubky tri-o-flex® k rozd%lova&i sestává z vodícího pouzdra, 
sv%rného krou$ku a p!evle&né matice.

Pro bezpe&nostní otopnou trubku z um%lé hmoty duo-flex pr'-
m%r' 14 0 2 0 7” vn%j"í, 16 0 2 0 7” vn%j"í, 17 0 2 0 7” vn%j"í, 
20 0 2 0 7” vn%j"í a 25 0 2,3 0 7” vn%j"í mm.

Pro bezpe&nostní vícevrstvou otopnou trubku tri-o-flex® pr'm%r' 
14 0 2 0 7” vn%j"í a 16 0 2 0 7” vn%j"í (s O-krou$kem), poniklo-
váno.

P$íslu!enství pro otopné trubky
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Sv&rná spojka

Z mosazi k bezpe&nému spojení otopn#ch trubek.

Pro bezpe&nostní otopnou trubku z um%lé hmoty duo-flex pr'-
m%r' 14 0 2 0 7” vn%j"í, 16 0 2 0 7” vn%j"í, 17 0 2 0 7” vn%j"í, 
20 0 2 0 7” vn%j"í a 25 0 2,3 0 7” vn%j"í mm.

Pro bezpe&nostní vícevrstvou otopnou trubku tri-o-flex® pr'm%r' 
14 0 2 0 7” vn%j"í a 16 0 2 0 7” vn%j"í mm (s O-krou$kem), ponik-
lováno.

Spojka lisovací nerozebíratelná s'radiálním slisováním

Z mosazi v&. 2 nerezov#ch lisovacích pouzder.

Pro bezpe&nostní otopnou trubku z um%lé hmoty duo-flex a pro 
bezpe&nostní vícevrstvou otopnou trubku tri-o-flex® pr'm%r' 
14 0 2, 16 0 2, 17 0 2 a 20 0 2 mm.

Vodící oblouk 90°

Z um%lé hmoty jako ochrana p!ed po"kozením p!i prostupech 
stropy a napojení do rozd%lova&e pro otopné trubky o pr'm%r' 
14, 16, 17, 20 nebo 25 mm. 



Otopné trubky a p#íslu!enství I. 5

11/2010 SCHÜTZ 11

Montá$ otopn#ch trubek se provádí 
podle projektu, vyhotoveného dle 
DIN EN 1264. Vypo&tené pokládací roz-
te&e se vezmou z tiskového v#stupu 
programu (list &. 2 – P!ehled ploch). 

V"echny otopné trubky duo-flex 
a tri-o-flex® se sm%jí pokládat jen 
na vhodn# podklad. U pr'chod' st%-
nou nebo stropem i u p!esazení s ost-
r#mi hranami v pokladu je t!eba trubky 
podlahového vytáp%ní opat!it podéln% 
roz!íznutou spárovou chráni&kou 25/20. 

P!i pokládání otopn#ch trubek duo-flex 
je t!eba dodr$et nejmen"í polom%r 
ohybu dle DIN 4726 5 0 d (d = vn%j"í 
pr'm%r trubky).

Pro bezpe&nostní vícevrstvé otopné 
trubky tri-o-flex® je t!eba dbát nejmen-
"ího polom%ru ohybu 3 0 d p!i pou$ití 
oh#bací pru$iny nebo 5 0 d bez oh#-
bací pru$iny. 

Polo$ení jednotliv#ch topn#ch okruh' 
za&íná od t%lesa rozd%lova&e. Otopné 
trubky se musí n'$kami na trubky pra-
voúhle k ose trubky zkrátit a zkalibro-
vat trnem, p!íslu"n#m k rozm%ru trubky 
a zbavit ot!ep'. Pro správné vedení 
otopné trubky je t!eba nasadit vodící 
oblouk otopné trubky. P!ipojení na roz-
d%lova& se provede pomocí sv%rného 
adaptéru G 6” pro otopné trubky duo-
flex nebo poniklovaného sv%rného 
adaptéru G 6” (s O-krou$kem) pro více-
vrstvé otopné trubky tri-o-flex®.

P!i polo$ení ve tvaru meandru (obr. A) 
se pokládá topn# okruh s trubkami 
ve smy&kách v dané rozte&i zpravidla 
po&ínaje p!ívodem u venkovní st%ny 
místnosti. Tento zp'sob doporu&ujeme 
zcela vyjíme&n% pouze u mal#ch ploch.

P!i polo$ení ve tvaru "neku (obr. B) se 
otopná trubka vede s dvojnásobnou 
pokládací rozte&í ke st!edu topného 
okruhu. Podle vinutí smy&ky je t!eba 
polo$it zpáte&ku topného okruhu mezi 
ji$ polo$ené p!ívodní vedení a$ ke sb%-
ra&i topného okruhu. 
Popsan#m zp'sobem se dosáhne po$a-
dované rozte&e trubek podle v#po&tu 
topného okruhu. 

B

A

Montá# 
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Trubky je t!eba polo$it více ne$
 ❙ 50 mm od svisl#ch st%n a stavebních 

&ástí
 ❙ 200 mm od komín' a otev!en#ch 

krb', otev!en#ch nebo zazd%n#ch 
"achet jako$ i od v#tahov#ch "achet 
(DIN EN 1264-4)

Pro efektivní vyu$ití kruhov#ch 
svazk' s vyzna&enou metrá$í, je t!eba 
za&ít na p!ívodním rozd%lova&i kon-
cem trubky se zna&kou 120 m, 200 m 
(jen u tri-o-flex®), 240 m nebo 600 m 
a po odst!i$ení trubky u sb%ra&e se 
m'$e ode&íst zb#vající délka role. Délka 
topného okruhu by nem%la p!ekro-
&it 120 m p!i maximální tlakové ztrát% 
250 mbar' (25 kPa) na topn# okruh. 

Pro topné okruhy by se m%ly kruhové 
svazky zvolit tak, aby se vylou&ila místa 
napojování trubek v betonové maza-
nin%. Jestli$e nap!. v p!ípad% opravy 
bude t!eba zhotovit spojku trubky 
s radiálním zalisováním, je t!eba dávat 
pozor na to, aby byla umíst%na jenom 
do rovného kusu trubky. 
V"echny spojky v konstrukci podlahy 
musí b#t na revizním v#krese p!esn% 
ur&eny a ozna&eny (DIN EN 1264-4).

Jednotlivé topné okruhy by m%ly b#t 
polo$eny tak, aby se vylou&ila k!í$ení 
otopn#ch trubek a dilata&ních spár. 
Potrubí, která k!í$í dilata&ní spáry, musí 
b#t opat!ena pru$n#mi spárov#mi chrá-
ni&kami o délce 300 mm. 
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I. 6.1 Sk#ín" rozd"lova&e

Sk$ín& rozd&lova%e SCHÜTZ jsou k'dostání v't$ech 
r+zn"ch variantách UP'90, AP'90 a'AP'140

Série sk!íní AP 90 a UP 90 se vyzna-
&ují svou malou stavební hloubkou jen 
90 mm. Proto je pro architekty, pro-
jektanty a stavebníky p!i osazení sk!íní 
UP 90 pod omítku mo$ná tém%! neo-
mezená volba místa, nap!. do vnit!ních 
st%n, systém' odleh&en#ch konstrukcí 
a &elních st%n.

M'$eme sem také umístit regula&ní sta-
nice rozd%lova&e varimat F nebo WR, 
proto$e sk!í( má variabilní stavební 
hloubku a$ do 140 mm. 
Sk!ín% p!ed omítku série AP 90 se dají 
pro velmi malou montá$ní hloubku 
pou$ít opticky odpovídajícím zp'so-
bem nap!. u sanace star"í zástavby. 

Pro pou$ití regula&ní stanice rozd%lo-
va&e varimat F nebo WR je k dispozici 
série sk!íní AP 140 p!ed omítku s mon-
tá$ní hloubkou 140 mm. 

V"echny série sk!íní jsou optimáln% 
navr$eny pro sou&ásti systému rozd%-
lova&e topn#ch okruh' podlahového 
vytáp%ní UniQuick, p!ípoje trubek 
i regula&ní technikou varimatic.

Jen n%kolika pohyby rukou se mohou 
sk!ín% rozd%lova&e p!izp'sobit situaci 
na míst% stavby a je zaji"t%na rychlá 
a &istá montá$ vybran#ch sou&ástí a tím 
bezpe&nost systému. Podle zp'sobu 
pou$ití se dodávají t!i velikosti verzí 
p!ed a pod omítku.
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Pro montá# p$ed omítku (p$edst&nová) s malou montá#ní hloubkou 90 mm  
u série AP 90 a 140 mm u série AP 140

 ❙ Eloxovaná pozinkovaná pevná sk!í( z ocelového plechu
 ❙ Mo$nosti upevn%ní zásuvek na 4 stranách
 ❙ Zadní strana se spodní stabiliza&ní hranou
 ❙ Vestav%ná upínací li"ta pro snadnou Clip-montá$ základního a roz"i!ovacích 

modul' varimatic
 ❙ 2 upev(ovací li"ty pro variabilní uspo!ádání konzol
 ❙ Odnímateln# ochrann# plech proti zate&ení mazaniny
 ❙ 2elní vykláp%cí dví!ka se zámkem a ochrannou fólií
 ❙ Sada p!edem smontovan#ch konzol rozd%lova&e s objímkami t%les rozd%lova&e 

a sb%ra&e se zvukov% izola&ními pouzdry

Sk$ín& rozd&lova%e p$ed omítku série AP'90/AP'140
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Sk!í( rozd%lova&e p!ed omítku se musí 
upevnit na ur&ené místo pomocí &ty! 
otvor', které se nacházejí v zadní st%n% 
(Ø 8 mm) tak, aby se spodní hrana 
ochranného plechu nacházela 5 mm 

pod horním okrajem naná"ené maza-
niny. Po ukon&ení betoná!sk#ch a malí!-
sk#ch prací je t!eba odstranit ochran-
nou fólii sk!ín%.

Montá# sk$íní rozd&lova%e p$ed omítku

Varianty instalace/po%et topn"ch okruh+
Po$et topn#ch 

okruh*
Bez m)(i$e tepla  

vestavná sada
S regula$ní stanicí 

varimat

P#ipojení 
bo$ní P#ipojení spodní P#ipojení spodní

UP AP UP AP UP
2 90-0 90/140-0 90-0 140-1 90-1
3 90-0 90/140-0 90-0 140-1 90-1
4 90-1 90/140-1 90-1 140-1 90-1
5 90-1 90/140-1 90-1 140-2 90-2
6 90-1 90/140-1 90-1 140-2 90-2
7 90-1 90/140-1 90-1 140-2 90-2
8 90-2 90/140-2 90-2 140-2 90-2
9 90-2 90/140-2 90-2 140-3 90-3

10 90-2 90/140-2 90-2 140-3 90-3
11 90-2 90/140-2 90-2 140-3 90-3
12 90-3 90/140-3 90-3 140-3 90-3
13 90-3 90/140-3 90-3 140-4 90-4
14 90-3 90/140-3 90-3 140-4 90-4

Sk$í, p$ed omítku série AP'90 

Rozm&ry sk$ín& v mm 
Typ AP 90-0 AP 90-1 AP 90-2 AP 90-3 AP 90-4

A v'(ka 690 690 690 690 690
B (í#ka 490 690 890 1090 1390
C hloubka 90 90 90 90 90

Sk$í, p$ed omítku série AP'140 

Rozm&r sk$ín& v mm 
Typ AP 140-10 AP 140-1 AP 140-2 AP 140-3 AP 140-4
A v'(ka 690 690 690 690 690
B (í#ka 490 690 890 1090 1390
C hloubka 140 140 140 140 140

C B

A
HORNÍ 
HRANA 

MAZANINY

C B

AHORNÍ 
HRANA 

MAZANINY
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1 AP'90-2 p$ipojení zespodu
 ❙ s rozd%lova&em typ Standard 90
 ❙ s kulov#mi kohouty na p!ívodu 

a zpáte&ce
 ❙ s koncov#mi skupinami v&. napou"-

t%cího a vypou"t%cího kohoutu 
na p!ívodu i zpáte&ce

 ❙ se základní radiovou sb%rnicí vari-
matic 230 V 

 ❙ s termopohony varimatic 230 V
 ❙ se zásuvkou

Varianty instalace sk$íní p$ed omítku

3 AP'140-4 p$ipojení zespodu 
s'regula%ní stanicí rozd&lova%e 
varimat F

 ❙ s rozd%lova&em typ Standard 90
 ❙ s koncov#mi skupinami v&. napou"-

t%cího a vypou"t%cího kohoutu 
na p!ívodu a zpáte&ce

 ❙ se základní sb%rnicí varimatic 230 V
 ❙ s &erpadlov#m modulem vari-

matic 230 V
 ❙ s termopohony varimatic 230 V 
 ❙ s regula&ní stanicí rozd%lova&e 

varimat F

2 AP 90-3 p$ipojení ze strany 
s'm&$i%em tepla

 ❙ s rozd%lova&em typ Komfort 90
 ❙ s kulov#mi kohouty na p!ívodu 

a zpáte&ce
 ❙ s koncov#mi skupinami v&. napou"-

t%cího a vypou"t%cího kohoutu 
na p!ívodu a zpáte&ce

 ❙ se základní sb%rnicí varimatic 230 V
 ❙ s termopohony varimatic 230 V
 ❙ p$i pou#ití m&$i%e tepla je p$ívod 

dole, zpáte%ka naho$e
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Pro montá# pod omítku (zabudovaná) s'nastavitelnou stavební 
hloubkou od'90 do'140'mm 

 ❙ Eloxovaná pozinkovaná pevná sk!í( z ocelového plechu
 ❙ Postranní st%ny vybaveny ka$dá 2 prolisovan#mi pr'chody 
 ❙ V#"kov% se!iditelné nohy s uvnit! umíst%n#mi k!ídlov#mi matkami
 ❙ Zadní strana se spodní stabiliza&ní hranou pro usazení
 ❙ Vestav%ná upínací li"ta pro snadnou Clip-montá$ základní sb%rnice a roz"i!ovacích 

modul' varimatic
 ❙ 2 upev(ovací li"ty pro variabilní uspo!ádání konzol
 ❙ Sada p!edem smontovan#ch konzol rozd%lova&e s objímkami t%les rozd%lova&e 

a sb%ra&e se zvukov% izola&ními pouzdry 
 ❙ Vodící trubka pro vedení otopné trubky a ochrann# plech proti zate&ení mazaniny
 ❙ 2elní nastaviteln# rám s vykláp%cími dví!ky se zámkem a ochrannou fólií s nást!i-

kem prá"kovou barvou RAL 9010
 ❙ Ochrann# rám a p!ední vykláp%cí víko jsou dodávány v ochranném obalu z vlnité 

lepenky
 ❙ Ochranné zakrytí p!ed zednick#mi pracemi

Sk$ín& rozd&lova%e pod omítku série UP'90
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Montá# sk$íní rozd&lova%e pod omítku
1

Sk!í( rozd%lova&e pod omítku se 
pomocí v#"kov% se!iditeln#ch noh p!i-
zp'sobí ka$dé v#"ce konstrukce pod-
lahy tak, aby se spodní hrana ochran-
ného plechu proti zate&ení mazaniny 
nacházela 5 mm pod horním okra-
jem naná"ené mazaniny. Je t!eba dbát 
na to, aby tento ochrann# plech byl 
zasunut do horní drá$ky dr$áku (obr. 1).

P!ední hrany sk!ín% rozd%lova&e je t!eba 
vyrovnat s hranami v#klenku (obr. 2). 
K bezpe&nému usazení upevníme v#"-
kov% nastavitelné nohy na hrubou pod-
lahu. 

Pro napojení primáru do zav%"eného 
rozd%lova&e a sb%ra&e zleva nebo 
zprava se vyu$ijí pr'chodky pro trubku 
po stranách sk!ín% rozd%lova&e. 

Elektrické kabely pro elektro-regula&ní 
moduly varimatic i p!ívod pro nap%)o-
vou zásuvku (provedení s nap%tím 24 V) 
je t!eba prostr&it horními pr'chodkami. 

Aby se vnit!ek sk!ín% ochránil b%hem 
stavby p!ed zne&i"t%ním, je t!eba nasa-
dit p!ilo$en# ochrann# montá$ní kryt.

Po ukon&ení omítká!sk#ch, betoná!-
sk#ch a malí!sk#ch prací se ochrann# 
kryt odstraní, &ty!i upev(ovací spony 
ochranného rámu se vyklopí a upevní 
se &ty!mi k!ídlov#mi matkami na sk!í( 
rozd%lova&e. Nakonec se nasadí p!ední 
vykláp%cí dví!ka a odstraní se ochranná 
fólie (obr. 4). Sk!í( se vyrovná.

2

3

4
HORNÍ HRANA 

MAZANINY
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Sk$í, pod omítku série UP'90 

Varianty instalace/po%et topn"ch okruh+
Po$et topn#ch 

okruh* Bez m)(i$e tepla 
S regula$ní stanicí 

varimat

P#ipojení 
bo$ní *) P#ipojení spodní P#ipojení spodní

UP AP UP AP UP
2 90-0 90/140-0 90-0 140-1 90-1
3 90-0 90/140-0 90-0 140-1 90-1
4 90-1 90/140-1 90-1 140-1 90-1
5 90-1 90/140-1 90-1 140-2 90-2
6 90-1 90/140-1 90-1 140-2 90-2
7 90-1 90/140-1 90-1 140-2 90-2
8 90-2 90/140-2 90-2 140-2 90-2
9 90-2 90/140-2 90-2 140-3 90-3

10 90-2 90/140-2 90-2 140-3 90-3
11 90-2 90/140-2 90-2 140-3 90-3
12 90-3 90/140-3 90-3 140-3 90-3
13 90-3 90/140-3 90-3 140-4 90-4
14 90-3 90/140-3 90-3 140-4 90-4

*) (viz varianty instalace obr. 1)

Rozm&r sk$ín& v mm Rozm&r v"klenku v mm
Typ UP 90-0 UP 90-1 UP 90-2 UP 90-3 UP 90-4

v'(ka 780–920 780–920 780–920 780–920 780–920
(í#ka 470 670 870 1070 1370

hloubka % 90 % 90 % 90 % 90 % 90
hloubka p#i pou"ití 

regula$ní stanice 
varimat F/WR

% 130 % 130 % 130 % 130 % 130

Typ UP 90-0 UP 90-1 UP 90-2 UP 90-3 UP 90-4

A v'(ka 770–910 770–910 770–910 770–910 770–910
B (í#ka 470 670 870 1070 1370

C hloubka 90–140 90–140 90–140 90–140 90–140
D rozsah posunutí 0–50 0–50 0–50 0–50 0–50

E od horní hrany hrubé 
podlahy k horní hran! 

mazaniny
75–215 75–215 75–215 75–215 75–215

F v'(ka rámu 620 620 620 620 620
G (í#ka rámu 490 690 890 1090 1390

H od spodní hrany 
sk#ín! k ose zpáte$ky 340–480 340–480 340–480 340–480 340–480

I od osy zpáte$ky k ose 
p#ívodu 210 210 210 210 210

K od osy p#ívodu k ose 
zavedení kabelu 60 60 60 60 60

HORNÍ 
HRANA 

MAZANINY
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Varianty instalace sk$íní pod omítku
1 UP'90-2 p$ipojení ze strany

 ❙ s rozd%lova&em typ Standard 90
 ❙ s kulov#mi kohouty na p!ívodu 

a zpáte&ce
 ❙ s koncov#mi skupinami v&. napou"-

t%cího a vypou"t%cího kohoutu 
na p!ívodu a zpáte&ce

 ❙ se základní sb%rnicí varimatic 24 V 
 ❙ s termopohony varimatic 24 V 
 ❙ se zásuvkou

3 UP'90-3 p$ipojení zespodu 
s'regula%ní stanicí rozd&lova%e 
varimat F

 ❙ s rozd%lova&em typ Standard 90
 ❙ s koncov#mi skupinami v&. napou"-

t%cího a vypou"t%cího kohoutu 
na p!ívodu a zpáte&ce

 ❙ se základní sb%rnicí varimatic 230 V
 ❙ s &erpadlov#m modulem vari-

matic 230 V
 ❙ s termopohony varimatic 230 V 
 ❙ s regula&ní stanicí rozd%lova&e 

varimat F

2 UP'90-4 p$ipojení ze strany 
s'm&$i%em tepla

 ❙ s rozd%lova&em typ Komfort 90
 ❙ s kulov#mi kohouty na p!ívodu 

a zpáte&ce
 ❙ s koncov#mi skupinami v&. napou"-

t%cího a vypou"t%cího kohoutu 
na p!ívodu a zpáte&ce

 ❙ se základní sb%rnicí varimatic 230 V
 ❙ s termopohony 230 V varimatic
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I. 6.2 Rozd"lova&e topn$ch okruh)

Rozd&lova% topn"ch okruh+ podlahového vytáp&ní 

V"echny komponenty rozd%lova&e 
SCHÜTZ jsou spolu dokonale slad%ny, 
ctí systémovou koncepci ve spojení 
se sk!ín%mi rozd%lova&e a jsou pou$i-
telné pro systémy plo"ného vytáp%ní 
a chlazení. Z kompaktních rozm%r' 
a vertikálního posunutí uspo!ádání p!í-
vodu a zpáte&ky jednotliv#ch topn#ch 
okruh' vypl#vá nízká stavební hloubka 
a snadná instalace rozd%lova&e typu 
90-3. Dal"ími v#hodami jsou minimální 
hloubka sk!ín%, p!ehledné vedení otop-
n#ch trubek a snadná montá$ pohon'. 
Díky p!edmontovan#m konzolím  roz-
d%lova&e s objímkami v provedení s tlu-
mením hluku je mo$no snadno zav%sit 
rozd%lova& do sk!íní typ' AP 90, AP 140 
a UP 90. Konzoly umo$(ují nastavit p!es-
nou pozici rozd%lova&e, kter# se pomocí 
kulov#ch uzáv%r' napojí na p!ívodní 
potrubí. Pro bo&ní napojení sk!ín% UP 90 
slou$í pr'chodky kryté plastov#mi ví&ky, 
co$ umo$(uje sjednotit montá$ní v#"ky 
p!ívodu a zpáte&ky.

Rozd%lova&e topn#ch okruh' podla-
hového vytáp%ní jsou v zásad% v$dy 
dodávány v provedení Komfort 90-3. 
Napojení otopn#ch trubek topn#ch 
okruh' se provede pomocí sv%rn#ch 
adaptér' pro trubky z um%lé hmoty 
nebo trubky vícevrstvé.

Odvzdu"(ovací a vypou"t%cí ventil je 
integrován. Ka$d# topn# okruh je nasta-
ven podle vypo&teného pr'toku a lze 
ho p!ípadn% na zpáte&ce a na p!ívodu
uzav!ít. Rozd%lova& p!ívodu i sb%ra& zpá-
te&ky jsou vyrobeny z u"lechtilé oceli 
s jednostrann#m p!ipojením s vn%j"ím 
závitem a ploch#m t%sn%ním.

Rozd%lova&e topn#ch okruh' typu 
90-3 mohou b#t napojeny na systém 
podle volby bu+ vpravo, vlevo nebo 
st!ídav%.  U rozd%lova&' typu Komfort 
jsou stupnice pr'toku viditelné z obou 
stran a namontované na p!ívod, &ím$ 
je redukováno jejich zanesení topn#m 
médiem. Lineární nastavení na plá"ti 
stupnice zlep"uje p!esnost ode&tu 
u mal#ch a st!edních pr'tok'. Tím je 
umo$n%na velmi p!esná p!edregulace 
pr'tok' dle projektu. Pokud rozd%lo-
va& není montován do sk!ín%, m'$eme 
jej namontovat i p!ímo na ze+, p!i&em$ 
konzoly s osov#m p!edsazením je nutno 
objednat zvlá").



Rozd!lova"e topn#ch okruh$ I. 6.2

11/2010 SCHÜTZ 2

Rozd!lova" typu Komfort#90-3 

Rozd!lova" (p$ívod) DN 25
 ❙ se zabudovan!mi, uzavírateln!mi 

ukazateli pr"toku 0,1–5 l/min
 ❙ #ervené ozna#ení pro uspo$ádání 

konzol
 ❙ vyrobeno z u%lechtilé oceli
 ❙ s funkcí odvzdu%&ovací a vypou%t'cí

Sb!ra" (zpáte"ka) DN 25
 ❙ se zabudovan!mi, uzavírateln!mi 

a jemn!mi ventily
 ❙ ru#ní ochranné ví#ko a adaptér se 

závitem pro montá( termopohon" 
M30 ) 1,5 mm

 ❙ s funkcí odvzdu%&ovací a vypou%t'cí

Zpáte"ka

P$ívod

Rozm!ry rozd!lova"e typu 90-3
Po!et topn"ch okruh# 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Délka v mm 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770

délka v mm v!etn$ závit#
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Sada konzol pro rozd&lova% typu Komfort'90-3
Z pozinkované ploché oceli, se záv%sem na li"tu, stav%cím "roubem 
a hluk tlumící objímkou pro ulo$ení t%lesa rozd%lova&e a sb%ra&e 
DN 25

Konzoly pro rozd%lova&e jsou p!ipraveny k instalaci ve sk!íni roz-
d%lova&e, pouze pro montá$ na st%nu je nutné konzoly objednat 
samostatn% 

Vestavná sada pro instalaci m&$i%e tepla

Vestavná sada pro vodorovnou montá"

Vestavná sada pro svislou montá"

 ❙ P!edmontovaná a p!ipravená, kompaktní provedení pro m%!i&e 
se závitem G 3/4“ – stavební délka 110 mm a m%!i&e se závitem 
G 1“ – stavební délka 130 mm,

 ❙ Plombovatelná p!esuvná matice pro m%!i& tepla, jímka pro 
p!ímé ponorné &idlo (M 10 0 1) na p!ívodu i zpáte&ce, v&. 3 ks 
kulov#ch kohout'

Sada kulov"ch kohout+ 1“ IG / 1“ IG
Sestává z mosazného kulového kohoutu na p!ívodu a zpáte&ce, 
vhodné pro rozd%lova&, s ovládací pá&kou, v&etn% t%sn%ní

Sada roz!í$ení pro rozd&lova% 1“
Sestává se z roz"í!ení p!ívodu a zpáte&ky

Kulov" kohout „mini“
K napojení na p!ipojovací hrdla rozd%lova&e se závitem 3/4“ 
Eurokonus

P$íslu!enství pro rozd&lova% typu'90-3 
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K napojení na p!ipojovací hrdla rozd%lova&e se závitem 3/4“ 
Eurokonus, t%lo z poniklované mosazi, teplotní rozsah 0–50 °C

Regula%ní sada pr+to%ného mno#ství 1“
Z mosazi, sestává z regula&ního ventilu s integrovan#m ukazate-
lem pr'toku a kulového kohoutu
Pro vyregulování a uzav!ení rozd%lova&e, rozsah nastavení: 
4–36 l/min., hodnota kvs 3,5 m3/hod

P$epou!t&cí regula%ní ventil pro rozd&lova%
K montá$i na rozd%lova&
 ❙ nastaviteln# diferen&ní tlak 0,05–0,35 bar

Adaptér sv&rn" 3/4“
Vhodn# pro rozd%lova& typu 90-3 Sestává se z: op%rného pouzdra, 
sv%rného krou$ku a p!evle&né matice

 ❙ 12 0 1,5 mm pro trubku PE-X (R 50)
 ❙ 14 0 2 mm pro trubku PE-X
 ❙ 16 0 2 mm pro trubku PE-X
 ❙ 17 0 2 mm pro trubku PE-X
 ❙ 20 0 2 mm pro trubku PE2-X
 ❙ 25 0 2,3 mm pro trubku PE-X
 ❙
 ❙ 14 0 2 mm pro trubku tri-o-flex, O-krou$ek
 ❙ 16 0 2 mm pro trubku tri-o-flex, O-krou$ek

Teplom&r zpáte%ky
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Rozd%lova&e jsou dodávány s p!íslu"-
n#mi sadami kulov#ch ventil'. Konzoly 
jsou umíst%ny ve sk!íních rozd%lova&e.

P!imontujte napou"t%cí ventil na p!ívod. 
POZOR: musí b#t namontováno p!ed 
montá$í upev(ovacích objímek.

Do upev(ovacích objímek vsa+te 
gumové tlumi&e.

Objímky umíst%te vlevo a vpravo vedle 
loga SCHÜTZ.

Dal"í dva gumové tlumi&e pevn% vtla&te 
z druhé strany rozd%lova&e pod objímky

P!ed p!ipojením na konzoly od"rou-
bujte z rozd%lova&e krytky.

 

Montá#
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Montá#

Vsu(te objímky do p!ipraven#ch otvor' v konzolích.
POZOR: nutné provézt p$ed montá#í do sk$ín& rozd&lova%e

Na druhé stran% p!ipevn%te objímky pomocí upev(ovacích "roub' a pevn% 
dotáhn%te.

Namontujte t%sn%ní a kulové uzáv%ry. P!ipravte smontovan# rozd%lova& 
k zav%"ení do sk!ín%.
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P!ed upevn%ním do sk!ín% povolte 
"rouby.

Zav%ste systém rozd%lova&e do sk!ín% 
a utáhn%te "rouby.

1. Na"roubujte p!evle&nou matici.
2. Nasa+te na trubku sv%rn# krou$ek.
3. Vsa+te vnit!ní díl.
4.  P!ipravte otopnou trubku (sv%rná 

spojka)

 
5. Pevn% dotáhn%te.
POZOR: Sv%rná spojka smí b#t dota-
$ena pouze pomocí klí&' 26 a 27 (viz 
obrázek) – ploch# klí& 26 pouze udr$uje 
polohu op%rného pouzdra

Montá#

SW 26

SW 27
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Montá#

P!ed zalitím systému pot%rem (mazaninou) je nutno naplnit, propláchnout a odvzdu"-
nit v"echny topné okruhy. Toho docílíte uzav!ením v"ech ventil' pomocí krycích ví&ek. 
Otev!en nechte pouze okruh, kter# plníte.

Uzav!ete v"echny p!ívody a zpáte&ky. Otev!ete ventil p!ívodu a zpáte&ky 
prvního okruhu. Propláchn%te vodou 
z domovního vodovodního !adu
o b%$ném tlaku.

Po úsp%"ném propláchnutí a vyt%sn%ní 
v"ech vzduchov#ch bublin z okruhu 
op%t uzav!ete ventily p!ívodu a zpá-
te&ky.

 
Uzav!ete 1. topn# okruh. Tento postup 
opakujte i u následujících okruh'.
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Pro nále$ité hydraulické vyvá$ení top-
n#ch okruh' jsou nejprve v"echny ven-
tily uzav!eny. Regula&ní ventil regulo-
vaného topného okruhu nastavte na 
po$adovan# pr'tok. Toto mno$ství je 
mo$né &íst na rozd%lova&i Komfort na 
ukazatelích pr'toku. Následn% je tento 
okruh pomocí ventilu op%t uzav!en 
a v"e je analogicky opakováno u ostat-
ních topn#ch okruh'.

Nastavení regula%ních ventil+

Celková tlaková ztráta

1.000

10 10 0

1,5 (K v 1,02 )
1,0 (K v 0,85 )
0, 5 (K v 0, 56 )
0, 25  (K v 0,33 )

1.000

10 0

10

1

(mbar)
Tlaková ztráta 

Po!et otá!ek

Pr"tok
(l/hod)

 / 0
 / 1

1.000

10 0 1.000

6
7
8
9- 14

5
4
3
2

10 .000

10 0

10

1

Tlaková ztráta
(mbar) 

Úbytky

Pr!tok
(l/hod)

Zaregulování
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Rozd"lova&e topn$ch okruh) I. 6.2

Montá# termopohon+
Pro namontování pohon' je nutné 
odstranit ochranné krytky. P!ilo$en# 
adaptér (M30 0 1,5) namontujte pevn% 
rukou podle uspo!ádání p!ívodu a zpá-
te&ky na p!íslu"n# ventil. Pohon vodo-
rovn% nasa+te a nacvakn%te.

Funkce prvního otev!ení:
POZOR: P!i prvním uvedení do pro-
vozu nechte pod nap%tím minimáln% 
10 minut.

V"m&na ventil+
Rozd&lova% typu Komfort 90-3

Pro v#m%nu vadného ventilu (p!í-
vodu nebo zpáte&ky) je nutné nejprve 
demontovat vrchní díl a následn% také 
p!ipojovací díl. Montá$ se provádí v 
opa&ném po!adí.

V#m%na ventilu se provádí následujícím 
zp'sobem:

Nasa+te "estihrann# klí& na t%leso ven-
tilu, dr$te naproti závitové &ásti.

POZOR: neotá&et!

Je d'le$ité zajistit, aby ozubení p!i "rou-
bování vrchního dílu &ist% zapadlo.

SW19
SW24

SW26

SW28
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I. 6.3 Regula&ní stanice rozd"lova&e varimat F/WR

P!i kombinaci systému podlahového vytáp%ní s vytáp%ním radiátory je pro podlahové 
okruhy zpravidla pot!eba ni$"ích teplot vytáp%cího média ve srovnání s otopn#mi 
t%lesy. SCHÜTZ nabízí pro tento p!ípad pou$ití dv% r'zné regula&ní stanice rozd%lova&e, 
sestávající v$dy z bloku &erpadla a odpovídajících regula&ních prvk' k omezení teploty 
na p!ívodu. Obojí umo$(uje jednoduchou instalaci st%nov#ch pop!. podlahov#ch otop-
n#ch systém' bu+ v novostavb% jako regulaci na poschodí nebo p!i roz"í!ení stávajících 
za!ízení topn#ch t%les. 

Regula%ní stanice rozd&lova%e 
varimat'F

Regulace s pevn#m nastavením maxi-
mální hodnoty na regulátoru s kon-
stantní hodnotou

Regula%ní stanice rozd&lova%e 
varimat'WR

Regulace podle venkovní teploty 
s korekcí nebo bez korekce na vnit!ní 
teplotu referen&ní místnosti

Funk&ní schéma varimat F
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Regula%ní stanice rozd&lova%e varimat'F (s'regulátorem 
na'pevnou hodnotu)

Regula&ní stanice varimat F omezuje 
maximální hodnotu teploty pro p!ipo-
jen# rozd%lova& podlahového vytáp%ní, 
která je nastavena na regulátoru pevné 
hodnoty, kdy$ je teplota na p!ívodu pri-
mární strany vy""í ne$ teplota pro sys-
tém podlahového vytáp%ní. Ob%hové 
&erpadlo s mokrob%$n#m rotorem, 
integrované v bloku &erpadla, zaji"-
)uje cirkulaci v sekundárním okruhu. 
Omezova& maximální teploty vypne p!i 
p!ekro&ení nastavené maximáln% p!í-
pustné teploty na p!ívodu do sekun-

dárního okruhu podlahového vytáp%ní 
ob%hové &erpadlo, pop!. p!i poklesu 
teploty ho zase automaticky zapne. 

Regula&ní stanice varimat F se insta-
luje do sk!ín% rozd%lova&e. Regula&ní 
stanice rozd%lova&e varimat F se m'$e 
pou$ít bu+ ve sk!íních rozd%lova&e pod 
omítku série UP 90 p!i minimální mon-
tá$ní hloubce 130 mm nebo ve sk!íních 
p!ed omítku série AP 140. 

Po%et topn"ch okruh+
Typ UP 90-1 UP 90-2 UP 90-3 UP 90-4 AP 140-1 AP 140-2 AP 140-3 AP 140-4

Rozd!lova$ UniQuick2 typ 90 s regula$ní 
stanicí rozd!lova$e varimat F 2–4 5–8 9–12 13–14 2–4 5–8 9–12 13–14
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Rozdíly oproti varimat'F: 
U regula&ní stanice varimat WR se jako 
regulovaná veli&ina m%!í teplota na p!í-
vodu a reguluje podle venkovní tep-
loty na základ% charakteristické k!ivky 
vytáp%ní. Pop!ípad% se m'$e zohlednit 
teplota referen&ního prostoru jako p!í-
davná !ídící veli&ina. Regula&ní jednotka 
varimat WR !ídí tak!ka plynule 3cestn# 
sm%"ovací ventil elektropohonem.

V podstat% se rozli"ují následující p!í-
pady pou$ití pro regula&ní stanici roz-
d%lova&e varimat WR:
 ❙ Regulace teploty na p!ívodu podle 

venkovní teploty bez korekce 
na vnit!ní teplotu referen&ní 
místnosti

 ❙ Regulace teploty na p!ívodu podle 
venkovní teploty s korekcí na vnit!ní 
teplotu referen&ní místnosti

 ❙ Regulace teploty na p!ívodu podle 
venkovní teploty s korekcí na vnit!ní 
teplotu referen&ní místnosti (zónová 
regulace)

Regula%ní stanice rozd&lova%e varimat'WR
(regulace podle venkovní teploty s korekcí nebo bez korekce na vnit!ní teplotu 
referen&ní místnosti)

Po%et topn"ch okruh+
Typ UP 90-1 UP 90-2 UP 90-3 UP 90-4 AP 140-1 AP 140-2 AP 140-3 AP 140-4

Rozd!lova$ UniQuick2 typ 90 s regula$ní 
stanicí rozd!lova$e varimat F 2–3 4–9 10–12 13–14 2–4 5–8 9–12 13–14
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Redukce náklad+:

 ❙ Úspora druhé p!ídavné regulace tepla u zdroje tepla pro vytáp%cí okruh s ni$"í tep-
lotou

 ❙ Úspora p!ídavného rozvodného potrubí mezi zdrojem tepla a rozd%lova&em podla-
hového vytáp%ní

Dal!í v"hody regula%ní stanice varimat'WR

 ❙ Regulace teploty na p!ívodu podle venkovní teploty, charakteristické k!ivky vytá-
p%ní a podle po$adované teploty prostoru

 ❙ Regulace referen&ního prostoru: regulace teploty na p!ívodu podle venkovní tep-
loty s dodate&n#m vlivem skute&né teploty referen&ního prostoru

Kdy$ $ádn# z p!ipojen#ch prostorov#ch termostat' nepo$aduje teplo, jsou termopo-
hony uzav!eny, musí se z hydraulick#ch d'vod' odpojit sekundární &erpadlo. Krom% 
toho musí b#t p!epou"t%cí zkrat mezi sekundárním p!ívodem a sekundární zpáte&kou. 

K regulovanému vypínání sekundárního &erpadla je t!eba nasadit p!íslu"n# modul &er-
padla varimatic (230 V/24 V) v kombinaci se základní sb%rnicí varimatic nebo radiovou 
základnou 24 V. Kdy$ se modul &erpadla nepou$ije, musí se v ka$dém p!ípad% pou$ít 
integrovaná p!epou"t%cí sada.

Popsané zp'soby pou$ití nemohou postihnout zvlá"tní vztahy v jednotliv#ch p!ípa-
dech a jsou tedy bez záruky.

Popis regula%n& technick"ch souvislostí a sou%ástí naleznete v kapitole I.7.3.

V"hody 
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Blok %erpadla

Technické údaje
Vn!j(í rozm!ry (V/1/Hl): cca 322/226/92 mm
Jmenovitá sv!tlost p#ípojky: DN 25
Max. tlak v systému: 6 bar-
Omezova$ maximální teploty*

Rozsah nastavení: +20 °C do +90 °C
P#ednastavení: +60 °C
Okolní teplota: -20 °C do +60 °C
Spínací diference: +/- 2 K
3cestn# sm)!ovací ventil

Teplotní rozsah ventilu: +2 °C do +130 °C
Závitové p#ipojení: M 30 ) 1,5
Regula$n! technick' diferen$ní tlak 0,8 baru
Hodnota kVS: 3,3 m3/h

* na alternativní $erpadlo se prosím informujte zvlá(,

Kompaktní, k vestavb% p!edmontovaná a tlakov% p!ezkou"ená jednotka z mosazi 
s ob%hov#m &erpadlem s mokrob%$n#m rotorem UPS 25-60 pop!. RS 25/6, 3cestn# 
sm%"ovací ventil, zp%tn# ventil k zabrán%ní p!ímého toku z primárního p!ívodu do pri-
mární zpáte&ky, omezova& maximální teploty propojen# a p!ipraven# k zapojení, dva 
kulové kohouty primární strany (p!ívod/zpáte&ka), jeden sekundární kulov# kohout (p!í-
vodu) v&etn% teplom%ru, na sekundární stran% p!ipravená mo$nost p!ipojení p!epou"-
t%cí sady, paraleln% k topn#m okruh'm.

Sou%ásti 
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Sou%ásti 
Blok %erpadla s'elektronicky $ízen"m %erpadlem

Technické údaje
Vn!j(í rozm!ry (V/1/Hl): cca 322/226/92 mm
Jmenovitá sv!tlost p#ípojky: DN 25
Max. tlak v systému: 6 bar-
Omezova$ maximální teploty*

Rozsah nastavení: +20 °C do +90 °C
P#ednastavení: +60 °C
Okolní teplota: -20 °C do +60 °C
Spínací diference: +/- 2 K
+erpadlo Wilo YONOS Para RS 25/6-RKA M

P#ipojení: G 1 2"
Celková délka: 130 mm
Provozní nap!tí: 230 V / 50 Hz
Provozní proud: min. 0,03/max. 0,44 A
V'kon: min. 3/max. 45 W
Po$et otá$ek: min. 800/max. 4300 ot./min
Max. dopravní v'(ka: 6,2 m
Max. objemov' pr-tok: 3,3 m3/hod
Stupe3 krytí: IP 40
Teplota dopravovaného media: +2 °C a" +110 °C 
3cestn# sm)!ovací ventil

Teplotní rozsah ventilu: +2 °C do +130 °C
Závitové p#ipojení: M 30 ) 1,5
Regula$n! technick' diferen$ní tlak 0,8 baru
Hodnota kVS: 3,3 m3/h

* na alternativní $erpadlo se prosím informujte zvlá(,

Kompaktní, k vestavb% p!edmontovaná a tlakov% p!ezkou"ená jednotka z mosazi 
s ob%hov#m mokrob%$n#m &erpadlem s rotorem z permananetního magnetu a inte-
grovan#m elektronick#m !ízením v#konu s plynule prom%nn#mi otá&kami pro dopravu 
otopné vody.

Charakteristické k$ivky %erpadla
YONOS Para RS 25/6-RKA M
 Dopravované médium: voda
Teplota vody: 20 °C
Hustota: 998,2 kg/m3
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Regulátor na'pevn& nastavenou hodnotu
Termostat s dálkov#m &idlem pro 3cestn# sm%"ovací ventil v bloku 
&erpadla

Technické údaje
Rozsah nastavení teploty na p#ívodu: + 20 °C do + 60 °C
Závitové p#ipojení: AB 12 / B 1" / A 1“

Regula%ní sada (pro varimat'WR)
Regula%ní jednotka $ízená podle ven-
kovní teploty, sestávající z:
 ❙ ovládací jednotky
 ❙ &idla venkovní teploty
 ❙ &idla teploty na p!ívodu 
 ❙ t!íbodov# pohon motoru sm%"ovacího 

ventilu

Sm&!ovací ventil (pro varimatic WR)
Motorick# 3cestn# ventil kvs 5,0 

Technické údaje
Teplota p#ívodu: volba v závislosti na po$así
Závitové p#ipojení: AB 12 / B 1“ / A 1“ / M 30 ) 1,5
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Montá#
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Regula&ní stanice rozd"lova&e varimat F/WR I. 6.3

Sk$í, rozd&lova%e pod omítku 
typ UP 90-3 s regula%ní stanicí rozd&lo-
va%e varimat
 ❙ s rozd%lova&em typ Standard 90
 ❙ s koncov#mi skupinami v&etn% napou"-

t%cího a vypou"t%cího kohoutu na p!í-
vodu a zpáte&ce

 ❙ se sk!íní rozd%lova&e pod omítku 
typ UP 90-3

 ❙ se základním modulem varimatic 230 V
 ❙ s &erpadlov#m modulem vari-

matic 230 V
 ❙ s termopohony varimatic 230 V
 ❙ s regula&ní stanicí rozd%lova&e vari-

matic F

Sk$í, rozd&lova%e p$ed omítku 
typ AP 140-3 s regula%ní stanicí rozd&lo-
va%e varimat
 ❙ s rozd%lova&em typ Standard 90
 ❙ s koncov#mi skupinami v&etn% napou"-

t%cího a vypou"t%cího kohoutu na p!í-
vodu a zpáte&ce

 ❙ se sk!íní rozd%lova&e na omítku 
typ AP 140-3

 ❙ se základním modulem varimatic 230 V
 ❙ s &erpadlov#m modulem vari-

matic 230 V
 ❙ s termopohony varimatic 230 V
 ❙ s regula&ní stanicí rozd%lova&e vari-

matic F

Varianty instalace regula%ní stanice varimat
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I. 7 Regula&ní technika

Základy systém+ podlahového vytáp&ní

Vytáp%cí za!ízení se dimenzuje podle 
v#po&tu tepeln#ch ztrát zalo$eného 
na normov#ch venkovních teplotách 
podle EN 12831, po$adované vnit!ní 
teplot% a p!ídavn#ch tepeln#ch ziscích. 
Na základ% zji"t%ní tepeln#ch ztrát se 
podlahové vytáp%ní dimenzuje: sta-
noví se rozte& pokládan#ch trubek, tep-
lota na p!ívodu a objemov# pr'tok. 
Skute&n# topn# v#kon vytáp%cího sys-
tému, kter# je nutno p!edat, obná"í 
v p!evá$né &ásti roku jen zlomek insta-
lovaného v#konu. Ka$d# otopn# systém 
musí b#t z tohoto d'vodu provozován 
s v#konem, kter# odpovídá okam$ité 
pot!eb% tepla budovy nebo jejího díl-
&ího prostoru.

Proto jsou k dispozici speciální regu-
la&ní za!ízení pro rozd%lova&e typu vari-
mat F nebo varimat WR pro systémy 
podlahového vytáp%ní a vytáp%ní radi-
átory, nap!. p!i roz"í!ení stávajících vytá-
p%cích za!ízení. K p!izp'sobení pot!eb-
ného v#konu za!ízení se teplota na p!í-
vodu podlahového vytáp%ní nastaví 
bu+ podle venkovní teploty (varimat 
WR) nebo na pevnou hodnotu (varimat 
F). Chování regulátoru se optimalizuje 
v souladu s po$adavky regulace teploty 
na p!ívodu, ztráty se minimalizují a tím 
se "et!í energie.

Nezávisle na tom musí regula&ní tech-
nika p!izp'sobovat vytáp%ní jednot-
liv#ch prostor' z hlediska komfortu 
a hospodárnosti. To se provádí pomocí 
elektromechanick#ch nebo elektronic-
k#ch regulátor' prostorové teploty.
Elektromechanické regulátory pro-
storové teploty zji")ují zm%ny teploty 
pomocí bimetalu (dvojkovu) a zabra-
(ují v#kyv'm prostorové teploty zp%t-
nou vazbou. Zp%tná vazba je topn# 

odpor v regulátoru, kter# dodate&n% 
vyvíjí teplo a tak zp'sobuje p!eru"ení 
p!ívodu tepla p!ed dosa$ením po$a-
dované hodnoty. P!i rozepnutí kon-
taktu bimetalu se p!eru"í !ídící nap%tí 
pro napájení termopohonu varima-
tic a ventil na sb%ra&i topného okruhu 
se za&ne zavírat. B%hem postupu zaví-
rání proudí horká voda dále do pod-
lahy a zaji")uje s teplem, akumulova-
n#m v podlaze, dosa$ení po$adované 
teploty prostoru.
Jako komfortní rozhraní mezi prosto-
rov#m regulátorem varimatic a termo-
pohonem se pou$ívají základní a podle 
pot!eby roz"i!ovací moduly v prove-
dení 230 V nebo 24 V.

P!i bezdrátové regulaci se pou$ívají 
elektronické regulátory prostorové tep-
loty. Elektronické regulátory prostorové 
teploty spolupracují s teplotními &idly 
a jsou napájeny pomocn#m nap%tím. 
P!ed&asné vypnutí k zabrán%ní p!ek-
mitu p!es po$adovanou hodnotu se 
uskute&(uje elektronicky. P!ijíma& vari-
maticu p!ijímá radiov# signál, zpraco-
vává jej a !ídící nap%tí se vede dále 
k termopohonu.

Pou$ití jmenovan#ch regula&ních prvk' 
nemá jenom ekonomické a technické 
d'vody, ale je také vy$adováno záko-
nem.
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Regula&ní technika I. 7

V Na!ízení o úspo!e energie v § 12, roz-
vodná za!ízení a za!ízení pro teplou 
vodu, se popisuje nutn# stupe( regu-
la&ní techniky následovn% (v#tah):

(1)  Kdo montuje nebo si nechá insta-
lovat úst!ední vytáp%ní do budovy, 
musí je vybavit centrálními, automa-
ticky p'sobícími za!ízeními ke sni$o-
vání a vypínání p!ívodu tepla jako$ 
i k zapínání a vypínání elektrického 
pohonu v závislosti na
1. venkovní teplot% nebo jiné 

vhodné !ídící veli&in% a
2. na &ase.

(2)  Kdo montuje nebo si nechá namon-
tovat technická vytáp%ní za!í-
zení s vodou jako nosi&em tepla 
do budovy, musí je vybavit automa-
ticky p'sobícími za!ízeními k regu-
laci prostorové teploty.

S regula&ními prvky SCHÜTZ se uve-
dené po$adavky spl(ují.
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I. 7.1 Standardní regulace varimatic – 230 V nebo 24 V

Popis systému

SCHÜTZ pokojov! termostat

 ❙ pro topení a chlazení
 ❙ ploch! design
 ❙ "irok! sortiment za#ízení pro 

r$zné pou%ití
 ❙ u%ivatelsky p#ív&tiv!, intu-

itivní
 ❙ jednoduchá montá%

24 V / 230 V
SCHÜTZ základní modul
 ❙ verze 24 V a 230 V, voliteln& 

6 nebo 10 zón
 ❙ relé kotle a 'erpadla p#ímou 

sou'ástí
 ❙ vhodné pro topení i chlazení
 ❙ osv&d'ená, jednoduchá 

instalace

SCHÜTZ termopohon

1 a! max. 14 termopohon" varimatic

Regula'ní schéma pro 24V provedení

P!ehled vlastností

 ❙ 24 V nebo 230 V, 6 nebo 10 zón – 
Vá" po%adavek, Vá" systém

 ❙ 21 p#ipojení pro a% 18 termopohon$ 
na 1 sb&rnici nebo 5 na 1 termostat

 ❙ v!hodn! pom&r cena/v!kon
 ❙ standardizované, certifikované 

sou'ásti
 ❙ jako systémové #e"ení i k samostat-

nému pou%ití
 ❙ inteligentní regulace s nejvy""í kont-

rolou kvality

 ❙ Chytr! Start/Stop technologie pro 
je"t& vy""í energetickou úsporu

 ❙ intuitivní a jednoduchá instalace
 ❙ pohodlné ovládání
 ❙ jednoduchá, moderní designová 

#ada s ovládáním SCHÜTZ BUS a dál-
kov!m ovládáním

 ❙ mén& náklad$ na skladování a mani-
pulaci
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Ráme&ek dostupn#  
v n%kolika barvách

Jasn# a „jazykov% neutrální“ displej 
s podsvícením

Ploch# design (cca 23 mm) a malé rozm%ry 
(86 mm 0 86 mm)

Pohodlné ovládání pomocí oto&ného kno1íku 
(mechanismus oto&ení a stla&ení) s jemn#m, 
dynamick#m krokováním

SCHÜTZ digitální prostorov" termostat 

SCHÜTZ digitální prostorov# termostat
S digitálním prostorov#m termosta-
tem p!edstavuje SCHÜTZ novou gene-
raci vysoce kvalitních regulátor' prosto-
rové teploty s displejem. Ovlada& zaujme 
sv#m ploch#m, jednoduch#m a nad&aso-
v#m designem, ostr#m jazykov% neutrál-
ním LCD displejem a komfortním ovládá-
ním s jemn#m, dynamick#m krokováním. 
Ovládání je intuitivní pro v"echny u$ivatele 
díky své struktu!e nabídky a snadné navi-
gaci pomocí mechanismu otá&ení a stla-
&ení. Lze nastavovat i funkce jako dovo-
lená nebo provozní re$im. Integrovan# 
t#denní &asova& umo$(uje programování 
jednotliv#ch teplotních profil'. Tím je u$i-
vateli zaji"t%n denní komfort a energeticky 
úsporn# provoz topení (chlazení).

Chytr# Start/Stop
Dal"í podstatnou technologií je Chytr# 
Start/Stop systém. Ten na základ% pod-
mínek v p!íslu"né místnosti rozpozná, kdy 
je nutné zv#"it/sní$it teplotu, aby bylo 
docíleno p!íjemné teploty ve správn# &as. 
Je tak spot!ebováno pouze tolik energie, 
kolik je skute&n% pot!eba.

Univerzální pou$ití
A) u$ jako samostatn# regulátor s a$ 5 p!i-
pojen#mi termopohony nebo v systému 
se základní sb%rnicí SCHÜTZ, regulátor je 
v$dy p!ipraven k jakémukoliv pou$ití a je 
k dispozici v n%kolika r'zn#ch variantách.
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Technické informace

 
Standard Komfort Kontrol

Zobrazení v#stupu • • •
Omezova& po$adované hodnoty • • •
Interní t#denní &asova& – – •
Nastavitelná teplota útlumu – • •
P!epínání Topení/Chlazení – • •
Volba NC/NO – • •
Funkce Start/Stop – – •
V#stup pro &asova& – – •

P!ednosti v kostce
 ❙ Ovládání: PI regulátor
 ❙ Standardní shoda dle DIN EN 

60730-1
 ❙ Funkce Chytr# Start/Stop
 ❙ Regula&ní algoritmus voliteln# podle 

topného systému
 ❙ Korekce cílové/skute&né hodnoty
 ❙ Zakázání chlazení
 ❙ Nastavení korekce teploty po 0,5 K
 ❙ Rozsah nastavení teploty 5 ... 30 ° C
 ❙ Funkce ochrany ventilu

 ❙ Funkce protimrazové ochrany
 ❙ Montá$ na ze+ nebo na patici (insta-

la&ní krabici pod omítku)
 ❙ Jednoduchá a intuitivní instalace
 ❙ Intuitivní u$ivatelské nastavení 

a obsluha
 ❙ Lze pou$ít jako samostatné i systé-

mové !e"ení
 ❙ 2denní v#konová rezerva
 ❙ Denní nastavení program' vytáp%ní 

a chlazení
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Ploch# design (cca 23 mm) a malé rozm%ry  
(86 0 86 mm)

Shoda s normami

Jednoduché nastavení teploty

Vynikající pom%r cena/v#kon

SCHÜTZ analogov" prostorov" termostat

SCHÜTZ analogov# prostorov# termostat
Analogov# regulátor prostorové teploty 
SCHÜTZ je dodáván ve dvou variantách, 
topení a topení/chlazení. Jeho funkce jsou 
omezeny na funkci nejpodstatn%j"í, tedy 
!ízení teploty s maximální p!esností regu-
lace. Ploch#, moderní design harmonicky 
zapadá do ka$dého interiéru. Díky vynika-
jícímu pom%ru cena/v#kon v"echny vari-
anty regulátoru SCHÜTZ dokonale dotvá-
!ejí ka$dé portfolio v#robk'.

Po$adovaná teplota se nastavuje pomocí 
komfortního oto&ného knoflíku se snadno 
&iteln#m m%!ítkem. Pod tímto oto&n#m 
knoflíkem se nacházejí nástroje pro kali-
braci a omezení po$adované hodnoty 
(volitelné).

V nep!ítomnosti u$ivatele m'$e b#t tep-
lota sní$ena o 2 K pou$ití vstupu pro 
externí &asova&.

Také analogov# termostat SCHÜTZ m'$e 
ovládat a$ 5 pohon' jako samostatná jed-
notka nebo m'$e b#t pou$it v systému se 
základní sb%rnicí SCHÜTZ.

Topení a chlazení 
Hlavní oblast pou$ití analogového regu-
látoru SCHÜTZ Komfort je regulace tep-
loty povrchu pro vytáp%ní a chlazení. 
P!epínání mezi ob%ma provozními re$imy 
je automatické prost!ednictvím p!epína-
cího vstupu. Pokud je to pot!eba, m'$e b#t 
funkce chlazení v za!ízení pro danou míst-
nost vypnuta (nap!. Koupelna). V tomto 
provedení má regulátor funkci protimra-
zové ochrany a ochrany ventilu.
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Technické informace

Analogov' Analogov' Komfort

Topení • •
Chlazení – •
P!epínání Topení/Chlazení – •
Pevná teplota útlumu • •
Vstup pro &asova& • •
Kalibrace/omezení po$adované hodnoty * • •
Funkce ochrany ventilu – •
Funkce protimrazové ochrany • •
* na dotaz

P!ednosti v kostce
 ❙ Ovládání: PI regulátor
 ❙ Standardní shoda dle DIN EN 

60730-1
 ❙ Zakázání chlazení
 ❙ Kalibrace po$adovan#ch hodnot
 ❙ Funkce protimrazové ochrany

 ❙ Funkce ochrany ventilu
 ❙ Jednoduchá a intuitivní instalace
 ❙ Montá$ na st%nu nebo na patici 

(instala&ní krabici pod omítku)
 ❙ Optimální pom%r cena/v#kon
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Ovládání 
$erpadla/kotle

LED zobrazení 
stavu

Varianta 6 nebo 10 zón pro a" 10 
pokojov'ch termostat-

P#ipojení externího 
$asova$e

Standardní 
odleh$ení tahu

Parametrizace pomocí 
p#epína$e DIP

P#ipojení $idla 
rosného bodu/
omezova$e 
teploty

Snadná instalace 
pomocí (roub-/vrut-

P#ipojení $asového 
modulu

P#ipojení 
p#epína$e

Pohodlná montá" 
na li(tu

A" 21 p#ipojení 
pro termopohony

Jazykov! neutrální 
symbolika

Základní sb&rnice SCHÜTZ

Perfektní propojení systému
Základní sb%rnice SCHÜTZ slou$í jako 
centrální p!ipojovací jednotka, stejn% 
jako napájení pro v"echny sou&ásti 
základního !ízení varimatic. V p!ehled-
ném uspo!ádání jsou pohony a regu-
látory snadno a pohodln% propo-
jeny. Osv%d&ené vedení kabel' a stan-
dardní odleh&ení tahu, jako$ i tech-
nologie p!ipojení pomocí nástr&n#ch 
kontakt'/svorek zaru&ují bezpe&né 
a rychlé zapojení.

Základní sb%rnice SCHÜTZ jsou k dispo-
zici ve verzích 6 nebo 10 topn#ch/chla-
dicích zón. Nap%tí je dodáváno maxi-

máln% 10 pokojov#m termostat'm 
a 18 pohon'm (21 p!ipojení). Ve vari-
ant% Komfort má za!ízení p!ípojku pro 
!ízení &erpadla a kotle nebo jin#ch elek-
trick#ch spot!ebi&'. Vstupy pro externí 
&asové spína&e, signály &asova&' poko-
jov#ch termostat' a v maximální konfi-
guraci i modul &asova&e v krytu sk!ín% 
umo$(ují &asov% !ízené sní$ení poko-
jové teploty. Pomocí p!epína&e DIP lze 
jednotka upravit pro systémy NC nebo 
NO a je nastavena doba p!ed a po spu"-
t%ní &erpadla. Vstup CO &iní tento !ídicí 
systém vhodn#m pro vytáp%ní i chla-
zení.
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Technické informace

Standard Komfort

Kanál pro útlum • •
Topení • •
Chlazení – •
Omezova& vstupní teploty / rosn# bod – •
Provoz NC/NO → NC nebo NO — voln% p!epínatelné NC/NO volitelné

Integrovan# &asov# modul – –

V#stup &erpadla/kotle –/– •/•
LED stavové indikátory – •

P!ednosti v kostce
 ❙ A$ 5 p!ipojení pro pohony k 1 zón%
 ❙ P!epínací vstup pro topení/chlazení
 ❙ Montá$ p!ímo na st%nu nebo li"tu
 ❙ Jednoduchá a intuitivní instalace 

díky nástr&né upínací technice
 ❙ Jasn% uspo!ádaná spojení
 ❙ Mo$nost automatického sní$ení tep-

loty pro 2 programy topení pro-
st!ednictvím externího digitálního 
&asova&e

 ❙ Standardizovan# kompatibilní trans-
formátor (voliteln%), pohotovostní 
re$im < 0,3 watt'

 ❙ Standardní odleh&ení tahu integro-
vané podle DIN EN 60730-1



Standardní regulace varimatic 230 V nebo 24 V I.7.1

11/2010 SCHÜTZ 8

Základní sb%rnici SCHÜTZ lze namontovat na zadní st%nu sk!ín% rozd%lova&e topn#ch 
okruh', na li"tu nebo také v blízkosti rozd%lova&e topného okruhu p!ímo na st%nu.

Montá# na li!tu

Namontujte li"tu na fasádu, do sk!ín% 
rozd%lova&e nebo pou$ijte li"tu 
stávající.

Lehce naklo(te základnu na li"tu 
a nechte ji zaklapnout.

8roubovákem uvoln%te kryt sb%rnice 
ve dvou areta&ních bodech a sejm%te 
jej.

Ve+te kabely p!es lamely „odleh&ení 
tahu“ do sk!ín% a p!ipojte je pomocí 
upínací/nástr&né technologie.

Zav!ete víko a p!ive+te sí)ové nap%tí. 
Základna je nyní p!ipravena k pou$ití.

Montá#
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Montá# na ze1

8roubovákem uvoln%te kryt sb%rnice 
ve dvou areta&ních bodech a sejm%te 
jej.

Ozna&te a vyvrtejte dva montá$ní 
otvory pro p!ipevn%ní sb%rnice. 
Ujist%te se, $e sb%rnice je ve vodováze. 
V závislosti na stavu st%ny namontujte 
sb%rnici hmo$dinkami a vruty 
(2 0 4 mm).

Vyrovnejte základnu a utáhn%te 
"rouby/vruty rukou.

Ve+te kabely p!es lamely „odleh&ení 
tahu“ do sk!ín% a p!ipojte je pomocí 
upínací/nástr&né technologie.

Zav!ete víko a p!ive+te sí)ové nap%tí. 
Základna je nyní p!ipravena k pou$ití.
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Schéma zapojení

Digitální termostat

Analogov! termostat
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Pouze Komfort
Regulátor m!"e b#t pou"it v systémech vytáp$ní a chlazení. Pro vypnutí funkce chlazení propojte
v beznap$%ovém stavu kontakty v levé dolní &ásti.
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I.7.2 Bezdrátová regulace varimatic 24 V: 6 nebo 12 kanál)

Popis systému

Bezdrátov' regulátor varimaticBezdrátov' regulátor varimatic

1 a" max. 6 bezdrátov'ch regulátor- varimatic

Termopohon varimatic 24 V Termopohon varimatic 24 V

/erpadlov' modul varimatic 24 V

/erpadlov' modul varimatic  
230 V a 24 V

Základní radiová sb!rnice varimatic 24 V, 6 kanál-

1 a" max. 13 termopohon- varimatic

Analogické regula$ní schéma pro 12 kanál* (1 a% max. 12 bezdrátov#ch regulátor* varimatic)

Bezdrátová regulace varimatic umo$-
(uje p!i pou$ití &asového modulu vari-
matic p!esnou a komfortní regulaci tep-
loty v normálním a útlumovém provozu 
v r'zn#ch vytáp%cích zónách uvnit! 
budovy. Pomocí útlumu teploty v závis-
losti na &ase se mohou sní$it náklady 
na vytáp%ní.

Modulární systém je vhodn# pro novo-
stavbu a modernizaci domk' pro jednu 
i více rodin, kancelá!sk#ch budov a více-
ú&elov#ch hal.

Jednoduch# a p!ehledn% uspo!ádan# 
tvar modulu zaji")uje bezporuchovou 
instalaci a obsluhu v"ech konstruk&ních 
díl'.

U v"ech sou&ástí je umo$n%na rychlá 
a jednoduchá montá$ technikou p!i-
pojení bez "roub' a s barevn#m roz-
li"ením (zástr&ková/svorková p!ipo-
jení). Kontrolky informují o provozním 
stavu bezdrátového regulátoru varima-
tic a termopohon', provozním nap%tí 
a stavu pojistek.

Tato kapitola není aktuální. V p!ípad% dotaz' k bezdrátové a BUS regulaci 
nám prosím napi"te na tomas.kaiser@euroheat.cz.
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Bezdrátová regulace varimatic se dodává 
s transformátorem na 230 V/24 V st!í-
dav# proud 50/60 Hz v provedeních se 
6 kanály a 12 kanály. Regulátory vari-
matic (vysíla&e) se spojí s radiovou 
základnou varimatic (p!ijíma&) bezdrá-
tovou komunikací v pásmu 868 MHz 
a termopohony varimatic (maximáln% 
13 ks na ka$dou sb%rnici varimatic) jsou 
s radiovou základnou varimatic pro-
pojeny vlastními kabely do nástr&n#ch 
svorek (pozor na vlo$ení do odleh&ení 
tahu).

2erpadlov# modul varimatic 
24 V a &asov# modul varimatic umo$-
(ují jako optimální nástr&ná roz"í!ení 
vypnutí ob%hového &erpadla p!es bez-
nap%)ov# reléov# kontakt jako$ i útlu-
mov# provoz odd%len% podle 2 vytáp%-
cích zón C1 a C2.
V#robcem jsou ji$ naprogramovány 
standardní spínací &asy.

Popis modul+

Základní radiová základna'– sb&rnice varimatic se 6'kanály

 ❙ Sb%rnice p!ipravená pro maximáln% 6 bezdrátov#ch regulátor' 
varimatic a 13 termopohon' varimatic

 ❙ Modulárn% roz"i!itelná:
•	 &erpadlov#m modulem varimatic a
•	 &asov#m modulem varimatic

 ❙ Ukazatele funkcí:
•	 provozní nap%tí
•	 kontrolka LED „Nap%tí“ svítí zelen%: za!ízení zapnuto
•	 spínací v#stup bezdrátového regulátoru varimatic
•	 ukazatel poruchy p!i nep!ijatém signálu funkce
•	 vadná pojistka p!ístroje:
•	 kontrolka LED „pojistka (T2A)“ svítí &erven%
•	 nastavení termopohon' varimatic:
•	 kontrolka LED „vytáp%cí zóna“ svítí &erven%; bliká &erven%: 

viz uvedení do provozu, u&ební re$im, bezdrátov# p!enos 
a testování p!i!azení vytáp%cích zón

 ❙ Krytí IP20, t!ída ochrany II, max. p!íkon 50 W
 ❙ Útlumov# provoz pro 2 odd%lené vytáp%cí zóny C1 a C2 (kanál 

1–3 a 4–6) s &asov#m modulem
 ❙ Spínání protimrazové ochrany p!i v#padku bezdrátového regu-

látoru varimatic nap!. p!i vybité baterii
 ❙ Bezdrátov# test vysíla&e a p!ijíma&e jako kontrola p!i uvád%ní 

za!ízení do provozu
 ❙ Automatické odblokování funkce prvního otev!ení termopo-

honu varimatic
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Základní radiová sb&rnice varimatic s'12'kanály

 ❙ Funkce odpovídají radiové sb%rnici s 6 kanály av"ak
 ❙ P!ipojovací sb%rnice pro maximáln% 12 regulátor' varimatic 

a 13 termopohon' varimatic
 ❙ Útlumov# provoz pro 2 odd%lené vytáp%cí zóny C1 a C2 (kanál 

1–6 a 7–12) s &asov#m modulem 

0erpadlov" modul varimatic (24'V)

 ❙ Nástr&né roz"í!ení radiové základny varimatic s beznap%)ov#m 
reléov#m kontaktem k vypnutí &erpadla pokud není po$ada-
vek na dodávku tepla (p!ekro&ení $ádané hodnoty) od v"ech 
nebo podle volby p!i!azen#ch prostorov#ch regulátor' vari-
matic

 ❙ Reléov# kontakt 230 V, 5 A, st!ídav# proud
 ❙ Nastavitelná doba dob%hu &erpadla 0, 5, 10 a 15 minut
 ❙ Volba funkce krokováním programovacím tla&ítkem
 ❙ Integrované intervalové spínání jednou denn% 5 minut
 ❙ Krytí IP20, t!ída ochrany II

0asov" modul varimatic (230'V'nebo 24'V)

 ❙ Nástr&né 2kanálové digitální hodiny na základní sb%rnici nebo 
&erpadlov# modul k programování a nastavování dvou odd%le-
n#ch zón

 ❙ P!edem naprogramován
 ❙ Automatické p!epínání letního/zimního &asu
 ❙ Rezerva chodu asi 120 hodin
 ❙ Krytí IP40, t!ída ochrany II
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Termopohon varimatic 105N (24'V)

 ❙ K ovládání ventil' na sb%ra&i vytáp%cího okruhu
 ❙ Adaptér ventilu 30 0 1,5
 ❙ Bajonetová montá$
 ❙ Provedení bez proudu uzav!eno
 ❙ Ukazatel polohy ventilu
 ❙ Provozní v#kon asi 2 W
 ❙ Provedení 24 V: Krytí IP40, t!ída ochrany III, zapínací proud 

250 mA, provozní proud 80 mA 

Bezdrátov" regulátor varimatic (24'V)

 ❙ K bezdrátové regulaci jednotliv#ch prostor ve spojení se 
základní radiovou sb%rnicí varimatic

 ❙ Ovlada& po$adované hodnoty s jemn#m d%lením
 ❙ Velká stupnice teploty od 10–28 °C
 ❙ Omezení rozsahu po$adované teploty
 ❙ Postraní p!epína& k volb% re$imu provozu: pokles teploty 

zapnuto, vypnuto nebo automatika
 ❙ Zadán automatick# pokles teploty 4 K
 ❙ 2ist% bílá barva
 ❙ Dosah v dom% 25 m
 ❙ Vysílací v#kon asi 1 mW
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Montá$ní práce a elektroinstalace musí b#t provedeny autorizovan#m odborníkem 
podle platn#ch technick#ch pravidel a státních p!edpis', montá$ních a provozních 
návod' jako$ i p!edpis' místních dodavatel' energií. P!ed provedením prací prostu-
dujte prosím montá$ní a provozní návody jednotliv#ch modul'. Technické zm%ny si 
vyhrazujeme.

Termopohon varimatic (24'V)
 ❙ Adaptér ventilu na"roubovat pevn% 

rukou (nepou$ívat $ádn# nástroj)
 ❙ Pohon vyrovnat, nastr&it a dorazit 

do západky

Montá# a'elektroinstalace
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Bezdrátová regulace varimatic 24 V: 6 nebo 12 kanál) I.7.2

Základní radiová sb&rnice varimatic se'6'kanály a'12'kanály

Na jedné z mo$n#ch poloh instalovat zásuvku 230 V ve sk!íni rozd%lova&e.

1 Upevn%ní zaklapnutím spony do vesta-
v%né upínací li"ty ve sk!íni rozd%lova&e.

2 P!ipojte p!ipojovací kabel pro termopo-
hon varimatic.
(Pozor na správné usazení p!ipojovacího 
kabelu do odleh&ení tahu soklu a barevn% 
ozna&ené zástr&ky sb%rnice!)

0erpadlov" modul varimatic (24'V) a'%asov" modul varimatic  
(230'V'a'24'V)

$asov' modul varimatic

max. 6 (12) bezdrátov'ch 
regulátor- varimaticzákladní radiová 

sb!rnice varimatic

230 V

$erpadlov' modul varimatic

max. 13 termopohon- varimatic

 ❙ Upevn%ní &erpadlového modulu 
varimatic jednoduchou montá$í 
zaklapnutím spony do upínací li"ty 
ve sk!íni rozd%lova&e

 ❙ P!ipojit p!ipojovací kabel 
(Pozor na správné usazení p!ipojo-
vacího kabelu do odleh&ení tahu 
soklu a barevn% ozna&ené zástr&ky 
sb%rnice!)

 ❙ Spojení &erpadlového modulu 
se základní radiovou sb%rnicí 
zasunutím do sebe (p!i spojení 
dbát na správné usazení kolí&k' 
kontakt'!)

 ❙ 2asov# modul varimatic se nasune 
na základní radiovou sb%rnici 
nebo &erpadlov# modul (p!i spo-
jení dbát na správné usazení kolí&k' 
kontakt'!)
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I.7.3 Regulace varimatic WR

Popis systému

P!i kombinaci systému podlahového 
a radiátorového vytáp%ní je zpravidla 
pot!eba ni$"í teploty otopné vody pro 
podlahové vytáp%ní ve srovnání s top-
n#mi t%lesy. V mnoha p!ípadech v"ak 
není t!eba na zdroji tepla instalovat 
druh# vytáp%cí okruh; redukce teploty 
p!ívodu na primární stran% se provádí 
decentráln%. S regula&ní stanicí rozd%-
lova&e varimat WR se nahradí p!ídavná 
druhá regulace teploty na zdroji tepla 
pro topn# okruh s ni$"í teplotou a tím 
se u"et!í potrubí mezi zdrojem tepla 
a rozd%lova&em podlahového vytáp%ní. 
Instalace systém' podlahového vytá-
p%ní p!i roz"í!ení stávajících za!ízení 
topn#ch t%les se zjednodu"í.

Regula&ní stanice rozd%lova&e vari-
mat WR , sestávající z bloku &erpadla 
a regula&ní sady, se umís)uje do sk!ín% 
rozd%lova&e podlahového vytáp%ní 

k regulaci teploty na p!ívodu podle 
venkovní teploty. Voliteln% se m'$e 
zohlednit teplota referen&ního pro-
storu (zde se umís)uje ovládací jed-
notka) jako dodate&ná !ídící veli&ina. 
M%!ením prostorové teploty se zohled-
(uje také tepelná setrva&nost budovy, 
co$ se ned%je p!i regulaci teploty na p!í-
vodu jenom podle venkovní teploty. 
Regulace reaguje na vnit!ní zisky tepla 
a p!ínos slune&ní energie dal"ím sni$o-
váním teploty topné vody na p!ívodu. 
Sekundární &erpadlo regula&ní stanice 
u rozd%lova&e se vypíná, pokud není 
po$adavek na vytáp%ní dan#m okru-
hem a tím dochází k úspo!e proudu.
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V podstat& se rozli!ují následující p$í-
pady pou#ití regula%ní stanici rozd&-
lova%e varimat WR:

1) Ekvitermní regulace teploty na p$í-
vodu bez napojení prostorové tep-
loty:

Teplota na p!ívodu se reguluje v závis-
losti na venkovní teplot%, vlo$ené cha-
rakteristické k!ivce vytáp%ní a po$ado-
vané teplot% prostoru. Regulace jed-
notliv#ch prostor a vypínání &erpadla 
se provádí pomocí regula&ních sou&ástí 
varimatic.

2) Ekvitermní regulace teploty na p$í-
vodu s napojením prostorové teploty 
(regulace referen%ního prostoru):

P!i tomto pou$ití p'sobí vnit!ní tep-
lota referen&ního prostoru jako doda-
te&ná !ídící veli&ina pro regula&ní stanici 
rozd%lova&e, ze kterého se vytápí také 
dal"í prostory. Proto$e v"ak na vnit!ní 
teplotu referen&ního prostoru má vliv 
jen teplota na p!ívodu, je pot!eba tento 
prostor pe&liv% zvolit.
Nevhodné jsou prostory s velk#mi 
vnit!ními zdroji tepla, velk#mi okenními 
plochami (slune&ní zá!ení) a vedlej"í 
prostory. Dimenzování podlahového 
vytáp%ní v referen&ním prostoru by 
m%lo p!esn% odpovídat pot!eb% tepla. 
Regulace ostatních prostor se provádí 
p!es prostorové termostaty a termopo-
hony varimatic.

Popis funkcí

 ❙ Druhy provozu jsou &asov% programovatelné: automat, normální nebo útlum 
&asov% voln% nastaviteln#

 ❙ T#denní program:  v#robcem pevn% nastaveno 9 program' a 4 voln% nastavitelné 
programy u$ivatelem

 ❙ Funkce nep!ítomnosti (dovolená). Je mo$no pou$ít i jako p!íle$itostnou funkci 
(Party provoz).

 ❙ Funkce natáp%ní mazaniny.
 ❙ Protimrazová ochrana.
 ❙ Reléov# v#stup pou$iteln# pro!ízení &erpadla nebo zdroje tepla nebo jako hlavní 

hodiny.
 ❙ Ochrana proti zatuhnutí ventil' nebo &erpadla.
 ❙ Prostorov# termostat p!i!aditeln# pro regulaci podle referen&ní místnosti (v kabe-

lové nebo bezdrátové verzi).
 ❙ P!irozené vedení u$ivatele jednoduchou klávesnicí a LCD displejem.

V#robcem je p!edem nastavena strmost k!ivky 0,7 a m'$e ji zm%nit odborník.
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Venkovní teplota [°C] 

N
áb

%h
ov

á 
p!

ív
od

ní
 te

pl
ot

a 
[°C

]

Maximální ohrani$ení

Minimální ohrani$ení

Po zapnutí bezdrátového prostorového regulátoru teploty je podle venkovní teploty 
a topné k!ivky vypo&tená teplota (=$ádaná hodnota) náb%hové p!ívodní vody optima-
lizována i podle referen&ní místnosti. P!esnost p!iblí$ení se vypo&ítává následn%: 
P$iblí#ení =  #ádaná hodnota teploty náb&hové vody (rozdíl mezi "ádanou teplotou prostoru a teplo-

tou skute$nou) + offset (tj. parametr za#ízení pro p#iblí"ení k "ádané hodnot!)
P$íklad 1:  4ádaná teplota náb!hové vody:  35 °C; "ádaná teplota prostoru: 21 °C; skute$ná teplota prostoru: 19 °C; offset:  1,5
V"po%et:  35 °C + (21 °C -19 °C)*1,5 = 38 °C => teplotu náb%hové vody zv#"it o 3 K na 38 °C

P$íklad 2:  4ádaná teplota náb!hové vody: 35 °C; "ádaná teplota prostoru: 21 °C; skute$ná teplota prostoru: 22 °C; offset:  1,5
V"po%et:  35 °C + (21 °C -22 °C)*1,5 = 33,5 °C => teplotu náb%hové vody sní$it o 1,5 K 

na 33,5 °C

V servisním menu ovládací jednotky se m'$e zm%nit z v#roby p!ednastavené omezení 
teploty dolní hranice (10 °C) a horní hranice (50 °C). Regulace jednotliv#ch prostor' 
a vypínání &erpadla se provád%jí regula&ními sou&ástmi varimatic pop!. ovládací jed-
notkou podle daného p!ípadu.

Venkovní teplota [°C]

Zm%na topné k!ivky 0,7

horní hranice omezení teploty

Te
pl

ot
a 

na
 p

!ív
od

u 
[°C

] 

p(íli! teplé

p(íli!
studené

spodní hranice omezení teploty
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Sou%ásti

Regulátor vytáp%ní m'$e b#t p!ipevn%n na such#, dostate&n% pevn# podklad (ze+). 
Po sejmutí p!ední &ásti se zadní &ást p!ipevní vhodn#mi hmo$dinkami a "rouby (nejsou 
v dodávce). Abychom p!ipevnili horní "roub, je nutno no$em sloupnout samolepící fólii.

Ovládací jednotka
 ❙ Komfortní displej LCD
 ❙ Nap%tí 230 V
 ❙ P!íkon < 1,5 VA
 ❙ Krytí IP 30
 ❙ T!ída ochrany II
 ❙ Ru&ní provoz (spínání re$imu „Party“)
 ❙ Ukazatel aktuální prostorové teploty
 ❙ Funkce natáp%ní mazaniny
 ❙ Regulace teploty na p!ívodu:

 zv#"ení
 zapnutí ob%hového &erpadla
 sní$ení

Konstrukce

Regulátor vytáp%ní má vstup pro teplotu náb%hové vody a venkovní teploty (3). Jeden 
vstup pro napájení 230 V (6), jeden v#stup 230 V pro !ízení sm%"ovacího ventilu p!es 
3bodov# servopohon (5), jeden v#stup 230 V pro !ízení &erpadla (7) a jedno p!ipojení pro 
p!ípadn# omezova& maximální teploty (8). P!ípojné kabely jsou upevn%ny v odleh&ova&i 
tahu (9).
Ovládací plocha je opat!ena 5 tla&ítky a grafick#m displejem (128 0 65 mm) se spodním 
podsvícením (1). Pokud není b%hem 10 minut stla&eno $ádné tla&ítko, displej zhasne.
Na regulátor m'$eme dodate&n% p!ipojit odpovídající prostorov# termostat. S tímto 
vstupem signálu je optimalizována teplota náb%hové vody podle aktuální pot!eby tepla 
v referen&ní místnosti. Propojení je kabelem od prostorového termostatu do regulátoru 
na vstup prostorov# termostat (4). Na základ% po$adavku je mo$ná varianta regulátoru 
s p!ipojením na bezdrátov# prostorov# termostat.

Rozm!ry

/idlo venkovní teploty
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Dodávané &idlo venkovní teploty se umístí na severní fasádu 
domu a p!ipojí dvou$ilov#m kabelem (pr'm%r 0,25 mm2) k ovlá-
dací jednotce umíst%né v obytné zón%.
2idlo s tenkou vrstvou niklu
 ❙ Vzr'stající odpor se stoupající teplotou
 ❙ Krytí IP 55

0idlo teploty p$ívodní vody

2idlo se vlo$í do ponorného pouzdra v bloku &erpadla. P!ipojovací 
kabel 2 0 0,25 mm2 se spojí podle p!ilo$eného v#kresu zapojení 
s ovládací jednotkou v obytné zón%.
2idlo s tenkou vrstvou niklu zalité tepeln% vodivou látkou v mosaz-
ném pouzdru
 ❙ Vzr'stající odpor se stoupající teplotou
 ❙ Mosazné pouzdro: Ø 6 0 50 mm
 ❙ Krytí IP 68

T$íbodov& $ízen" motor pohonu sm&!ovacího ventilu

Montuje se na t!ícestn# ventil bloku &erpadla; p!ipojovací kabel 
3 0 0,25 mm2 spojíme podle p!ilo$eného v#kresu zapojení s ovlá-
dací jednotkou v obytné zón%.
 ❙ Napájecí nap%tí 230 V, 50/60 Hz
 ❙ P!íkon 7 VA
 ❙ Zdvih: max. 4 mm
 ❙ Ukazatel doby chodu: 100 s/mm
 ❙ Krytí IP 40
 ❙ T!ída ochrany II
 ❙ Hmotnost: 0,3 kg

0idlo venkovní teploty
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&erpadlo

&erpadlo

max. 14 pohon'

230 V/AC

max. 6

Hlída& teploty

modul &erpadla

modul &erpadla

Mo$nost p!ipojení prostorového  
termostatu (variantn%)
Svorky jsou z v#roby p!emost%ny.
P!emost%ní se odstraní, kdy$ je prostorov# 
termostat p!ipojen.

Napájecí nap&tí 230'V

N
ap

áj
ec

í  
na

p%
tí 

23
0 

V

&idlo venkovní teploty

Mo$nost p!ipojení &erpadlového modulu 
regula&ního rozd%lova&e (variantn%)
Svorky jsou z v#roby p!emost%ny.
P!emost%ní se odstraní, kdy$ je  
&erpadlov# modulu p!ipojen.

bílá 
modrá 
$ervená

&idlo teploty náb%hové vody

zav#eno
N
otev#eno
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I.9.1 Protokoly

Protokol zkou!ky t&snosti
Pro podlahová vytáp&ní dle DIN'EN'1264 díl'4

Objednatel/stavebník:

Adresa (ulice/PS//m!sto):

Stavební projekt:

/ást stavby/poschodí/prostor:

Vedení stavby /architekt:

Adresa (ulice/PS//m!sto):

Dodavatel/v'robce mazaniny:

Adresa (ulice/PS//m!sto):

V uvedené norm) DIN EN 1264 díl 4 je stanoveno:
Vytáp!cí okruhy je t#eba p#ed nanesením mazaniny p#ezkou(et na5t!snost tlakovou vodní zkou(kou. Zku(ební tlak (min. 65bar-) se po provedené tlakové 
zkou(ce sní"í na hodnotu provozního tlaku (1,5 –25bary) a5na této hodnot! z-stává b!hem naná(ení mazaaniny. T!snost a5zku(ební tlak musí b't zapsán 
ve5zku(ebním protokolu. P#i nebezpe$í zamrznutí je nutné provést opat#ení, nap#. pou"ití nemrznoucích sm!sí nebo temperování budovy. Jakmile 
u" není nutná protimrazová ochrana pro normální provoz za#ízení, je pot#eba prost#edky proti zamrznutí vypustit a5za#ízení propláchnout nejmén! 
trojnásobnou v'm!nou vody.

Podlahové vytáp)ní SCHÜTZ

Odborná topená#ská 6rma:

Adresa (ulice/PS//m!sto):

Celková plocha:

Termín realizace od–do:

Bezpe$nostní otopná trubka z um)lé hmoty Vícevrstvá bezpe$nostní otopná trubka

duo-.ex PE-Xa duo-.ex PE-Xc duo-.ex PE-RT tri-o-.ex®

Rozm)ry trubky
14 ) 25mm 16 ) 25mm 17 ) 25mm 20 ) 25mm 25 ) 2,35mm 

Zkou!ka t)snosti

Za$átek zkou(ky t!snosti (datum) p#i venkovní teplot! °C

s5tlakem:   bar-
 Dvojnásobn! provozní tlak, minimáln" 6 bar#!

Konec zkou(ky t!snosti (datum) p#i venkovní teplot! °C

Tlak musí b!t udr$ován b"hem naná%ení mazaniny!

Podlahové vytáp)ní je t)sné

Ano Ne Pokyn: Provést nastavení ventil- vytáp!cího okruhu po5propláchnutí za#ízení.

Potvrzení (datum/podpis/razítko)

Objednatel/stavebník  Vedení stavby/architekt  Zhotovitel úst#edního vytáp!ní Zhotovitel mazaniny



Protokoly I.9.1

11/2010 SCHÜTZ 2

Protokol oh$evu (funk%ní oh$ev)
Pro anhydritové a cementové mazaniny podlahov"ch vytáp&ní dle DIN EN 1264 díl 4

Typ: Typ: Typ:

duo-flex PE-Xa tri-o-flex®duo-flex PE-Xc duo-flex PE-RT

Typ: Typ: Typ: Typ:

Objednatel/stavebník:

Adresa (ulice/PS//m!sto):

Stavební projekt:

/ást stavby/poschodí/prostor:

Vedení stavby /architekt:

Adresa (ulice/PS//m!sto):
V uvedené norm) DIN EN 1264 díl 4 je stanoveno: 

P#i naná(ení mazaniny nesm!jí b't nep#ízniv! ovlivn!ny konstruk$ní díly a5topné prvky ve5své funkci nap#. pou"itím nevhodné podlo"ky pod kolena. P#i rozvá"ení mazaniny se musí podlo"it prkna 
o5vhodné tlou(,ce. Dále se musí vylou$it krátkodobé v!t(í zatí"ení izola$ní vrstvy, aby se nesní"il její izola$ní ú$inek. P#i naná(ení mazaniny nesmí teplota mazaniny a5teplota prostoru klesnou pod 55°C. 
Postupné natopení z5teploty 205°C s5nárustem teploty o5maximáln! 55°C za den a" do doby dosa"ení projektované teploty vstupní vody (455°C). Na max. teplot! (455°C) se ponechá vytáp!ní podlahy po 
dobu 245hod. Poté následuje postupné chladnutí o max. 55°C za den, a" do dosa"ení teploty 205°C. 
Pokyn: Postupn' oh#ev a chladnutí musí b't #ízeny bu7 aut. regulací  zdroje tepla nebo ru$n!. Regulace podle venkovní teploty se m-"e pou"ít k5oh#evu jen, kdy" je mo"né 
pevné nastavení teploty na5p#ívodu! 
B!hem pokládky beton. mazaniny a v pr-b!hu jejího zrání musí provád!cí 6rma dodr"et technologick' postup stanoven' dodavatelem mazaniny!

Podlahové vytáp)ní SCHÜTZ

Odborná topená#ská 6rma:

Adresa (ulice/PS//m!sto):

Celková plocha:

Termín realizace od–do:

Datum tlakové zkou(ky (viz protokol zkou(ky t!snosti): ______________________________________________________

Zabudované sou$ásti systému SCHÜTZ

Systémová deska

 Systém Tacker Systém s5v'stupky Systém suché montá"e

PUR p#ídavná EPS-T tepelná EPS 100 EPS 150
izolace E a kro$ejová izolace tepelná izolace tepelná izolace

Bezpe$nostní otopná trubka z um)lé hmoty  Vícevrstvá bezpe$nostní otopná trubka

14 ) 25mm 16 ) 25mm 17 ) 25mm 20 ) 25mm 25 ) 2,35mm
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Protokol oh$evu (funk%ní oh$ev)

°C °C

(Datum)

(Datum)

(Datum)

(Datum)

 am:

(Datum)

W 200 W 200 - 30 W 200-Tempo

Objednatel/stavebník:

Adresa (ulice/PS//m!sto):

V uvedené norm) DIN EN 1264 díl 4 je stanoveno:
P#i naná(ení mazaniny nesm!jí b't nep#ízniv! ovlivn!ny konstruk$ní díly a5topné prvky ve5své funkci nap#. pou"itím nevhodné podlo"ky pod kolena. P#i rozvá"ení mazaniny 
se musí podlo"it prkna o5vhodné tlou(,ce. Dále se musí vylou$it krátkodobé v!t(í zatí"ení izola$ní vrstvy, aby se nesní"il její izola$ní ú$inek. P#i naná(ení mazaniny nesmí 
teplota mazaniny a5teplota prostoru klesnou pod 55°C. Postupné natopení z5teploty 205°C s5nárustem teploty o5maximáln! 55°C za den a" do doby dosa"ení projektované teploty 
vstupní vody (455°C). Na max. teplot! (455°C) se ponechá vytáp!ní podlahy po dobu 245hod. Poté následuje postupné chladnutí o max. 55°C za den, a" do dosa"ení teploty 205°C. 
Pokyn: Postupn' oh#ev a chladnutí musí b't #ízeny bu7 aut. regulací  zdroje tepla nebo ru$n!. Regulace podle venkovní teploty se m-"e pou"ít k5oh#evu jen, kdy" je mo"né 
pevné nastavení teploty na5p#ívodu! 
B!hem pokládky beton. mazaniny a v pr-b!hu jejího zrání musí provád!cí 6rma dodr"et technologick' postup stanoven' dodavatelem mazaniny!

Druh mazaniny
 cementová mazanina anhydritová mazanina ostatní

Zna$ka mazaniny

Pou%itá p(ísada do mazaniny

Provedení betonové mazaniny dokon$eno dne

Maximální návrhová teplota podle v'po$tu °C

Za$átek funk$ního oh#evu   (datum) s5teplotou na5p#ívodu °C
U5cementov'ch mazanin nejd#íve 21 dn- a5u5anhydritov'ch mazanin nejd#íve 7 dn- po5nanesení mazaniny. Doporu$ená teplota prostoru 20–255°C5.

Zv'(ení teploty na5p#ívodu na5max. návrhovou teplotu (viz naho#e)

Konec funk$ního oh#evu
P#i vypnutí podlahového vytáp!ní po5fázi oh#evu a chladnutí je pot#eba mazaninu chránit p#ed pr-vanem a5rychl'm ochlazením!

Funk$ní oh(ev byl p(eru!en
 ne ano od:   do:

B!hem funk$ního oh#evu byly prostory bez pr-vanu vyv!trány, dále byla plocha podlahy bez zatí"ení stavebním materiálem a5nebyla ani jin'm zp-sobem zat!"ována.

Pozor: Po5funk$ním oh#evu a5chladnutí není zaji(t!no, "e mazanina dosáhla po"adovaného obsahu vlhkosti pro obklady. Je nutné, aby dozrání podkladu 
p#ezkou(ela 6rma specializovaná pro obklady podlah. Jakmile je k5dosa"ení zralosti podkladu nutn' dal(í oh#ev, musí se tento oh#ev provést p#edepsan'm 
postupem provozu za#ízení.

P(edání za(ízení Vytáp)ní v provozu Teplota na p(ívodu  Venkovní teplota
Dne:   ano  ne

Potvrzení (datum/podpis/razítko)

Stavebník/odb!ratel Vedení stavby/architekt Zhotovitel úst#edního vytáp!ní Zhotovitel mazaniny
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Diagramy v$konu I.9.2

K projektování podlahového vytá-
p&ní musí b"t zji!t&ny specifické 
v"kony ka#dého systému zvlá!) dle 
DIN EN 1264. V t&chto úvahách se 
musí zohlednit následující parametry: 

 ❙ O jak# systém se jedná:  
Tacker, v#stupky, suchá montá$ atd. 

 ❙ P!ekrytí trubek mazaninou 45 mm 
dle DIN 18560 díl 2

 ❙ Tepelné odpory podlahové krytiny: 
•	 R* = 0,00 nap!. dla$dice
•	 R* = 0,05 nap!. linoleum
•	 R* = 0,10 nap!. koberec
•	 R* = 0,15  nap!. parkety, koberec 

s vysok#m vlasem
 ❙ Pokládací rozte&e, které jsou podle 

systému mezi 5 cm a 40 cm

Z t%chto parametr' vypl#vá pot!ebná 
teplota topného média podle hustoty 
tepelného toku, podmín%ného prosto-
rem, respektive teplota p!ívodní vody 
a pr'm%rná teplota povrchu podlahy 
pro vytáp%ní. 

V"echny tyto údaje a souvislosti jsou 
souhrnn% znázorn%ny v rozm%ro-
v#ch diagramech. Zadáním  3parame-
tr' mohou b#t zji"t%ny ostatní údaje. 
Normáln% slou$í jako po&áte&ní hod-
noty parametry hustoty tepelného 
toku q, závislé na prostoru (levá osa) 
a materiálu podlahové krytiny (spodní 
modré pole), kdy$ se je"t% zvolí poklá-
dací rozte&, zjistíme teplotu p!ívodní 
vody a pr'm%rnou rozdílovou teplotu 
povrchu podlahy. 

Pr'm%rná rozdílová teplota povrchu 
podlahy je rozdíl z pr'm%rné teploty 
povrchu a normované vnit!ní teploty, 
která dle DIN EN 1264 díl 2 obná"í 20 °C. 
V zásad% je topn# v#kon podlahy ome-
zen dan#mi maximálními teplotami 
podle zdravotních a fyziologick#ch hle-
disek. Ty zále$í na:

max. pr'm%rn#ch teplotách povrchu 
dle DIN EN 1264

 ❙ Pobytové zóny: 
29 °C (normovaná vnit!ní 
teplota 20 °C)

 ❙ Okrajové zóny: 
35 °C (normovaná vnit!ní 
teplota 20 °C)

 ❙ Koupelny: 
33 °C (teplota 24 °C)

V závislosti na systému jsou v návr-
hov#ch diagramech vedle pokládací 
rozte&e Va uvedeny mezní k!ivky pro 
okrajové a pobytové zóny, které se 
v $ádném p!ípad% nesm%jí p!ekro&it. 
Tyto k!ivky omezují pr'm%rnou tep-
lotu povrchu podlahy, která se zji")uje 
na základ% p!edem zvolen#ch mez-
ních teplot povrchu. Tím se zohlední 
korek&ní faktory jako v#robní tole-
rance, zvln%ní a pe&livost polo$ení dle 
DIN EN 1264-2 a tak vznikají pro ka$dou 
pokládací rozte& r'zné mezní k!ivky.

Základy a'návod k'návrhov"m diagram+m
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Z oteplení topného média 39H se dá podle vzorce

3-9h = 

9V - 9R

Ln  
9V - 9I

9R - 9I

9V : teplota p!ívodu
9R : teplota zpáte&ky
9i : normová vnit!ní teplota (20 °C)

p!i zvoleném teplotním spádu p!ívodu a zpáte&ky 9V - 9R zjistit po$adovaná teplota 
p!ívodu 9V

Oteplení topného média [K] 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30

teplotní spád 5 K 27,91 30,28 32,71 35,17 37,64 40,12 42,60 45,09 47,58 50,08 52,57
Teplota p#ívodu (°C) teplotní spád 7,5 K 29,65 31,86 34,21 36,62 39,06 41,52 43,98 46,46 48,94 51,42 53,91

teplotní spád 10 K 31,57 33,58 35,82 38,16 40,55 42,97 45,41 47,87 50,33 52,80 55,28

P!íklad návrhového diagramu pro systém quadro-takk s PE-X trubkou 17 0 2 mm:

1. P$íklad návrhu P$edpoklad: 
•	 Pot!ebn# v#kon podlahy 65 W/m2

•	 Obklad podlahy z dla$dic
•	 Pokládací rozte& 15 cm

Postup: 
Vodorovnou p!ímku táhneme od bodu 
65 W/m2 (levá osa) a svislou od bodu 
dla$dic Va 15 cm (spodní modré pole). 
Vznikl# pr'se&ík le$í mezi oteplením 
topného média 10 K a 15 K ("ikmé 
p!ímky). Po interpolaci obdr$íme 
pot!ebné oteplení topného média, 
v na"em p!ípad% 11,6 K. 
Z p!edcházejících úvah (vzorec, pop!. 
tabulka) vezmeme nap!íklad teplotní 
spád 7,5 K a pot!ebná teplota p!ívodní 
vody bude potom 35,8 °C. 
Jestli$e se vodorovná linie 65 W/m2 pro-
dlou$í doprava, zjistíme na pravé svislé 
ose pr'm%rné oteplení povrchu pod-
lahy 6,1 K, respektiv% pr'm%rná teplota 
povrchu podlahy bude 26,1 °C p!i nor-
mové vnit!ní teplot% 20 °C (viz úvahy 
v podkladech).
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2. Maximální mo#ná hustota tepelného toku (v"kon podlahy)
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U zadan#ch parametr' v p!íkladu: návrh 
s dla$dicemi a pokládací rozte&í 15 cm 
je p!ípustná hustota tepelného toku 
max. 94,6 W/m2 a pr'm%rné oteplení 
povrchu podlahy 8,6 K (pr'm%rná teplota 
povrchu 28,6 °C p!i normové vnit!ní tep-
lot%) pro pobytové zóny. Pot!ebné nav#-
"ení teploty topného média je 16,9 K.

Z toho vypl#vá pro p!edpokládan# tep-
lotní spád v okruhu 7,5 K pot!ebná teplota 
p!ívodu 40,9 °C.

3. Zm&na pokládací rozte%e trubek
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dla%dice 
s Va = 15

dla%dice 
s Va = 25

Zm%ní-li se oproti minulému p!íkladu 
pokládací rozte& na 25 cm a za p!ed-
pokladu obkladu dla$dicemi a hustot% 
tepelného toku 65 W/m2, z'stane stejné 
pr'm%rné oteplení povrchu podlahy 6,1 K, 
resp. pr'm%rná teploty povrchu 26,1 °C p!i 
normové vnit!ní teplot% 20 °C. 

Ov"em zv#"í se pot!ebné oteplení top-
ného média na 15,4 K a pro p!edpoklá-
dan# teplotní spád v okruhu 7,5 K se zv#"í 
pot!ebná teplota p!ívodu na 39,5 °C.
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4. Zm&na obkladu povrchu
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** pod podmínkou

dla%dice 
s Va = 15

koberec
s Va = 15

Zm%ní-li se oproti minulému p!íkladu 
obklad povrchu podlahy nap!. na kobe-
rec a za p!edpokladu pokládací rozte&e 
15 cm a hustot% tepelného toku 65 W/m2, 
z'stane stejné pr'm%rné oteplení povr-
chu podlahy 6,1 K, resp. pr'm%rná teplota 
povrchu 26,1 °C p!i normové vnit!ní tep-
lot% 20 °C. 

Ov"em zv#"í se pot!ebné oteplení top-
ného média na 19,2 K a pro p!edpoklá-
dan# teplotní spád v okruhu 7,5 K se zv#"í 
pot!ebná teplota p!ívodu na 43,2 °C.
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Diagram dimenzování pro systémovou desku Tacker s'bezpe%nostní 
trubkou duo-/ex PE-X 14'( 2'mm a'mazaninou s'45'mm p$ekrytím 
trubky
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Návrhov" diagram pro systémovou desku Tacker s'bezpe%nostní 
trubkou duo-/ex PE-X 16'( 2'mm a'mazaninou s'45'mm p$ekrytím 
trubky
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Návrhov" diagram pro systémovou desku Tacker s'bezpe%nostní 
trubkou duo-/ex PE-X 17'( 2'mm a'mazaninou s'45'mm p$ekrytím 
trubky
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P$ev"!ení st$ední teploty 
toného media
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Návrhov" diagram pro systémovou desku s'v"stupky s'bezpe%nostní 
trubkou duo-/ex PE-X 14'( 2'mm a'mazaninou s'45'mm p$ekrytím 
trubky
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Návrhov" diagram pro systémovou desku s'v"stupky s'bezpe%nostní 
trubkou duo-/ex PE-X 16'( 2'mm a'mazaninou s'45'mm p$ekrytím 
trubky
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Návrhov" diagram pro systémovou desku s'v"stupky s'bezpe%nostní 
trubkou duo-/ex PE-X 17'( 2'mm a'mazaninou s'45'mm p$ekrytím 
trubky
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Návrhov" diagram pro suchou montá# s'otopnou trubkou tri-o-/ex 
(14'( 2'mm)
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