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Úvod 

Približne tri štvrtiny súkromných energetických požiadaviek 
sa vzťahujú na výrobu tepla pre vykurovanie a ohrev teplej 
vody. 
K výrobe energie takto predovšetkým dochádza pri 
spaľovaní fosílnych zdrojov energie. Avšak striedme 
využívanie prírodných zdrojov a príslušných ekonomických 
a 

 
 

Všeobecné informácie o projektovaní pre potreby 
prispôsobeného projektovania nájdete od 3. kapitoly 
nižšie. 

ekologických výhod (zníženie emisií CO2) sú 
rozhodujúcimi kritériami pre stále viac a viac ľudí, keď 
hovoríme o výbere vhodného vykurovacieho systému. V 
tomto ohľade je technológia tepelných čerpadiel vnímaná 
ako skutočne dobrá alternatíva. 
Tepelná energia, ktorá sa uschováva v zemi, v podzemnej 
vode alebo vo vzduchu, sa použije ako zdroj tepla. Tento 
zdroj tepla sa dodá tepelnému čerpadlu, ktoré potom môže 
vykurovať budovu a zabezpečovať v nej dodávku teplej 
vody. 75 % energie z prostredia a 25 % dodávanej 
elektrickej energie (hnacia energia) spoločne zabezpečia 
100 % tepelnej energie potrebnej pre vykurovanie a prípravu 
teplej vody. Okrem toho, tepelné čerpadlo, ako jediný 
regeneračný vykurovací systém, je schopné nezávisle 
vytvárať tepelnú energiu a teplú vodu počas celého roka. 
Systémové riešenia od spoločnosti Vaillant ponúkajú 
produktové rady, ktoré zahŕňajú rôzne varianty zariadení, 
aby sa v každej aplikácii mohlo použiť optimálne tepelné 
čerpadlo. To znamená, že tepelné čerpadlo od spoločnosti 
Vaillant je jedným z najhospodárnejších a najúčinnejších 
možností, ktoré zaručuje, že teplo sa bude dodávať do 
obytných a komerčných objektov v nových alebo 
existujúcich budovách. 
Náš príspevok k ochrane životného prostredia a dokonalé 
pohodlie v bývaní pre všetkých používateľov: S tepelnými 
čerpadlami od spoločnosti Vaillant sa táto ideálna 
kombinácia úspešne dostáva na najvyššiu úroveň. 
V nasledujúcich kapitolách sa podrobne popisujú základné 
princípy technológie tepelných čerpadiel. Dôraz sa kladie 
výhradne na to, ako sú tepelné čerpadlá navrhnuté a ako 
fungujú. Tiež sú tu uvedené podrobné informácie o tom, ako 
sa má určiť hodnota výkonu a pracovná hodnota s 
uvedením príslušných príkladov.  Na konci sú uvedené 
jednotlivé prevádzkové režimy a možné zdroje tepla. 
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1 Základné princípy 
 

1.1 Prečo používať tepelné čerpadlo? 

Vysoký podiel fosílnych palív v našom energetickom 
zásobovaní má nepriaznivý dosah na životné prostredie. 
Počas spaľovania sa uvoľňujú veľké množstvá 
znečisťujúcich látok, napr. oxid siričitý a oxidy dusíka. 
Vykurovanie obytných miestností fosílnymi palivami 
výrazne prispieva k emisii znečisťujúcich látok (CO). 
Vysoký podiel fosílnych palív v našom energetickom 
zásobovaní je tiež problematický kvôli obmedzeným 
zdrojom ropy a zemného plynu. 
Spôsob výroby elektrickej energie bude v budúcnosti 
ďalej smerovať k obnoviteľným alebo novým vyvinutým 
metódam výroby. Podieľajte sa aj vy na tomto vývoji, 
pretože elektrický prúd je energiou budúcnosti, ak 
hovoríme o riadení tepelných čerpadiel. 

 
 

Tepelné čerpadlo je „prepravnou jednotkou“, ktoré 
privádza bezplatné teplo z prostredia na vyššiu teplotnú 
úroveň. Odoberá teplo uložené v prostredí - zo zeme, 
vody (napr. podzemnej vody) a vzduchu - a toto, okrem 
hnacej energie, dodáva vo forme tepla do vykurovacieho 
obvodu a obvodu teplej vody. 

Teplo nemôže prechádzať z chladnejšieho telesa na 
teplejšie. Vždy prechádza z telesa s vyššou teplotou na 
teleso s nižšou teplotou (druhý zákon termodynamiky). 
Preto musí tepelné čerpadlo využívať vysoko kvalitnú 
energiu - napr. elektriku pre hnací motor - aby mohli 
preniesť tepelnú energiu absorbovanú z prostredia na 
tepelnú úroveň, ktorý sa vyžaduje pre vykurovanie a 
prípravu teplej vody. 
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1.2 Funkcie tepelného čerpadla 
Obnoviteľné energie sú bezplatné, všade dostupné a môžu 
sa využívať inteligentným spôsobom. Toto platí 
predovšetkým pre teplo z prostredia, ktoré je uložené v 
zemi, podzemnej vode a vo vzduchu. 
Kompresné tepelné čerpadlá od spoločnosti Vaillant 
využívajú toto teplo z prostredia ako zdroj tepla pomocou 
technológie, ktorá pracuje na princípe chladničky, ale s 
obráteným postupom chladenia (pozrite si Obr. 1). 
Chladnička ochladzuje malý obmedzený priestor a zároveň 
zohrieva okolitý vzduch, ktorý je nekonečný z hľadiska 
chladničky. V protiklade k tomu tepelné čerpadlo ochladzuje 
nevyčerpateľný zdroj tepla, pričom zohrieva malý 
obmedzený vzduchový priestor. 

Chladiaci obvod 

Pri cyklickom postupe sa teplo odobraté z prostredia 
prenesie na vyššiu teplotnú úroveň, a takto sa stáva 
použiteľné pre vykurovacie účely. 

V uzavretom obvode obieha bezpečnostné chladivo (pozrite 
si Obr. 2) s veľmi nízkym bodom varu a vykonávajú sa 
nasledujúce kroky: 
– Odparovanie (odparovač) 
– Kompresia (kompresor) 
– Kondenzácia (kondenzátor) 
– Expanzia (expanzný ventil) 
Chladivo je v odparovači najprv v kvapalnom stave a teplota 
zdroja okolitého tepla je vyššia ako bod varu chladiva. 
Výsledkom je to, že sa teplo prenáša zo zdroja tepla na 
chladivo. Táto energia sa používa na vyparovanie chladiva. 

Kompresor plynulo nasáva výpary chladiva a silno ich 
stláča. Pritom stúpa tlak a teplota výparov chladiva. Pre 
tento proces je potrebná elektrická energia. 

Výpary chladiva odovzdávajú teplo v kondenzátore pre 
systém rozvodu tepla (napr. spätný obvod kúrenia); teplota 
systému rozvodu tepla je pod teplotou kondenzácie výparov 
chladiva, pričom sa tieto opäť skvapalňujú. 

Tlak a teplota chladiva, ktoré je opäť kvapalné, sa znižuje 
pomocou expanzného ventilu do takej miery, aby ich úroveň 
znovu klesla pod teplotu zdroja tepla. Tento proces 
umožňuje, aby odparovač znovu absorboval teplo zo zdroja 
tepla a aby sa cyklus zopakoval. 
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Obr. 2:    Cyklus tepelného čerpadla - 
schematický obrázok 
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Obr. 1:    Ako funguje chladnička 
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1.3 Konštrukčné zložky tepelného čerpadla 

Tepelné čerpadlá značky Vaillant sú kombináciou 
modernej technológie so všetkými prvkami, ktoré sú 
potrebné pre prevádzku vykurovania. Existuje tu 
možnosť integrácie zásobníka pre prípravu teplej vody 
do zariadenia. 

1.4 Zdroje tepla 

Pre tepelné čerpadlo sa môžu použiť nasledujúce 
zdroje tepla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pre každý zdroj tepla existujú príslušné možnosti využitia 
energie uloženej v prostredí.. 
   

Poznámka 
Účinné chladenie pomocou systémov s 
tepelnými čerpadlami slaný roztok/voda 
a voda/voda závisí od externého zdroja 
tepla. Je potrebné brať do úvahy 
miestne obmedzenia, zákony a normy.  
Použitie podzemnej vody a zeme pre 
W35/W18 alebo B35/W18 je podmienené 
schválením (podzemná voda alebo zem 
sa zohrejú na 40 °C). 

 
Zem ako zdroj tepla 

Zem je po celý rok zdrojom tepla s vysokým 
výkonom. Teplo uložené v zemi sa môže použiť 
pomocou zemných kolektorov, zemných sond 

alebo kompaktných kolektorov. 

Kompaktný kolektor 
Kompaktný kolektor šetrí priestor a používa sa na 
využívanie zeme ako zdroja tepla.  Pozostáva z 
niekoľkých kolektorových rohoží, 

ktoré sa vložia vodorovne do zeme. 

Jednotlivé kolektorové rohože sa paralelne spoja s 
kombináciou rozvádzača a kolektorov. 
Kompaktné kolektory sa uložia vodorovne 20-30 cm pod 
mrazovú čiaru. Vo väčšine oblastí je limit ochrany pred 
mrazom v hĺbke 1,0-1,5 m. 
Povrch nad potrubím sa nesmie uzavrieť ani zastavať, 
pretože zem absorbuje teplo z dažďovej vody a slnečného 
žiarenia. 

i 

    
 

1 
11    

    
 

2 

 
10 

   
3 

   4 
   5 

9     6 

8    
7 

Obr. 3: Schéma tepelného 
čerpadla 
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1 Prídavné elektrické kúrenie 
2 4-cestný prepínací ventil 
3 Skrutkový kompresor 
4 Kondenzátor 
5 Vykurovacie čerpadlo 
6 Prídavný výparník 
7 Expanzný ventil, prídavný výparník 
8 Expanzný ventil 
9 Obehové čerpadlo slanej vody 
10 Výparník 
11 Prepínací ventil teplej vody 
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Zemný kolektor 
Zemný kolektor pozostáva z potrubia, ktoré je 
vedené vodorovne ponad veľkú plochu približne 
20-30 cm pod mrazovou čiarou. Vo väčšine 
oblastí je limit ochrany pred mrazom v hĺbke 
1,0-1,5 m. 

V hĺbke 1,3-1,8 m je prevažujúca priemerná ročná 
teplota približne 5 °C. Táto teplota závisí od ročného 
obdobia. So zväčšujúcou sa hĺbkou sa zvyšuje aj teplota. 

Povrch nad potrubím sa nesmie uzavrieť ani zastavať, 
pretože zem absorbuje teplo z dažďovej vody a 
slnečného žiarenia. 

Zemná sonda 

Jedna alebo viacero sond, ktoré sa zapustia 
zvisle do zeme, využívajú geotermálnu energiu, 
ktorá zostáva väčšinou konštantná pri teplote 
približne 10 °C od hĺbky približne 15 m, bez 
ohľadu na ročné obdobie. 

Sezónne výkyvy teploty zeme sa znižujú so zväčšujúcou 
sa hĺbkou. Na nasledujúcom obrázku sú uvedené typické 
hodnoty teploty v neporušenej zemi. 

Do vrtu sa umiestni sonda v tvare U (zvyčajne dvojitá 
sonda v tvare U) a pevne sa pripevní k okolitej zemine. 

Cez tieto sondy sa prečerpáva „slaný roztok“. Ide o vodu, 
ktorá sa z dôvodu ochrany pred zamrznutím obohacuje 
napríklad o ekologický roztok glykolu. Zmes vody a 
glykolu má koncentráciu približne 30 % glykolu. 

Slaný roztok, ktorý dodáva tepelné čerpadlo, je 
chladnejší ako stena potrubia alebo zem, ktorá obklopuje 
sondu (napr. 7 °C), takže pri prečerpávaní smerom dole 
a potom hore dochádza k odoberaniu tepla zo zeme. 
Teplota slaného roztoku sa zvyšuje, napr. zo 7 °C na 9 
°C, a dosiahne povrch s touto teplotou. 

 

Zdroj tepla: Voda 

Podzemná voda je najvýdatnejším zdrojom 
tepla. Vďaka konštantnej teplote 7-12 °C počas 
celého roka je možné 

dosiahnuť najvyššie hodnoty odberu tepla v porovnaní so 
všetkými ďalšími systémami. Ak je podzemná voda k 
dispozícii v dostatočnom množstve, teplote a kvalite a 
pokiaľ je v malej hĺbke, môže sa veľmi hospodárne 
využívať s tepelným čerpadlom voda/voda. 

Podzemná voda 

Na prívod podzemnej vody do tepelného 
čerpadla sa používa ponorné čerpadlo v sacej 
studni. Toto odoberá teplo z podzemnej vody, 
a potom vracia ochladenú vodu znovu do 
podzemnej vody cez vstrekovaciu studňu. Vo 
väčšine oblastí je žiaduce ochladenie 
podzemnej vody (až na približne 5 °C), pretože 
v dôsledku kultúrnych vplyvov sa teplota 
podzemnej vody na mnohých miestach zvyšuje. 

Sacie a vstrekovacie studne sa inštalujú vo vzdialenosti 
približne 15 m. Riešenie s podzemnou vodou je obzvlášť 
vhodné pre väčšie budovy, ktoré majú vysokú potrebu 
tepla. 
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Obr. 4:    Hodnoty teploty zeme   
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Vzduch ako zdroj tepla 

Vonkajší vzduch si vyžaduje nižší výkon na to, 
aby sa mohol používať ako zdroj tepla a môže 
sa použiť takmer kdekoľvek. 
Tepelné čerpadlo vzduch/voda s vonkajšou 
jednotkou 

Tepelné čerpadlo vzduch/voda využíva slnkom 
ohriaty vonkajší vzduch. Ale okolitý vzduch 
podlieha vysokým teplotným výkyvom 
v závislosti od ročného obdobia.  Teplota tohto 
zdroja tepla je veľmi nízka v zimnom období (t. j. 
v čase, keď je potreba tepla najvyššia), takže 
tepelné čerpadlo vzduch/voda je menej účinné 
ako systémy získavajúce teplo zo zeme. 
Tepelné čerpadlo vzduch/voda môže stále ešte 
vytvárať teplo na vykurovanie pri vonkajšej 
teplote vzduchu do -20 °C. 

 
 
1.5 Prevádzkové režimy tepelného čerpadla 

Prevádzkové režimy tepelného čerpadla môžeme 
rozdeliť do štyroch skupín: 

 

Monovalentný režim 

Tepelné čerpadlo je jediným generátorom tepla pre 
kúrenie a prípravu teplej vody. Dodatočný generátor 
tepla sa nevyžaduje. Zdroj tepla musí byť dimenzovaný 
pre celoročnú prevádzku systému. 

 

Monoenergetický režim 

Monoenergetický prevádzkový režim pracuje na 
rovnakom princípe ako bivalentný prevádzkový režim. 
Ale dodatočný generátor tepla nie je kotol na vykurovací 
olej či plyn, ale prídavné elektrické kúrenie. 
Zásobovanie teplom sa uskutočňuje pomocou dvoch 
generátorov tepla, ktoré sa používajú s rovnakým 
zdrojom energie (napr. s elektrinou). 
Tepelné čerpadlo sa kombinuje s dodatočným 
elektrickým kúrením, aby bola pokrytá špička. Prídavné 
elektrické kúrenie sa inštaluje v toku úžitkového systému 
a v prípade potreby sa zapína pomocou regulátora. 
Podiel potreby tepla pokrytý dodatočným elektrickým 
kúrením by mal byť čo najmenší. 

Bivalentný paralelný režim 

Zásobovanie teplom sa uskutočňuje pomocou dvoch 
generátorov tepla, ktoré sa používajú s odlišnými zdrojmi 
energie. 
Okrem tepelného čerpadla je tu nainštalovaný aj druhý 
generátor tepla, ktorý používa iný zdroj energie (napr. 
plyn alebo olej), aby bola pokrytá potreba tepla. 
Po dosiahnutí konkrétnej vonkajšej teploty sa zapne 
druhý generátor tepla, aby bola pokrytá potreba tepla. 
Tento prevádzkový režim vyžaduje, aby tepelné čerpadlo 
mohlo zostať v prevádzke až po najnižšiu vonkajšiu 
teplotu. 
Pri dimenzovaní zdroja tepla je potrebné brať do úvahy 
predĺžený čas chodu tepelného čerpadla. 

 

Bivalentný alternatívny režim 

Zásobovanie teplom sa uskutočňuje pomocou dvoch 
generátorov tepla, ktoré sa používajú s odlišnými zdrojmi 
energie. 
Okrem tepelného čerpadla je tu nainštalovaný aj druhý 
generátor tepla, ktorý používa iný zdroj energie, aby bola 
pokrytá potreba tepla. 
Pri takomto usporiadaní tepelné čerpadlo pracuje len do 
dosiahnutia tzv. alternatívneho bodu (bivalentného bodu) 
(napr. vonkajšej teploty 0 °C), aby sa pri najnižšej 
vonkajšej teplote presunulo zásobovanie teplom 
druhému generátoru tepla (napr. kotlu na vykurovací plyn 
alebo olej). 
Tento prevádzkový režim sa používa v tepelných 
rozvodových systémoch s vysokými prietokovými 
teplotami. Tepelné čerpadlo dokáže pokryť 60-70 % 
ročnej spotreby tepla v daných prípadoch (v klimatických 
podmienkach strednej Európy). 

 

Bivalentný čiastočne paralelný režim 

Tepelné čerpadlo vyrába potrebné teplo len po konkrétnu 
vonkajšiu teplotu (bivalentný bod). Ak teplota klesne pod 
túto hodnotu, zapne sa druhý generátor tepla, ktorý 
používa iný zdroj energie (napr. vykurovací plyn alebo 
olej). Ak nie je prietoková teplota tepelného čerpadla 
dostatočná, tepelné čerpadlo sa vypne. Druhý generátor 
tepla prevezme úlohu zásobovania pri plnej potrebe 
tepla. 

V kapitole „Projektovanie zdrojov tepla“ je 
uvedený prehľad rôznych spôsobov 
dimenzovania pre jednotlivé prevádzkové 
režimy. 
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1.6 Vykurovací faktor ε (COP) 
Vykurovací faktor ε, ktorý sa tiež označuje ako COP 
(Coefficient Of Performance), sa udáva ako stupeň 
účinnosti tepelných čerpadiel. Poskytuje informácie o 
účinnosti tepelného čerpadla. 
Vykurovací faktor definuje pomer užitočného tepelného 
výkonu a elektrického výkonu kompresora, ktorý sa 
používa. 
Aby sa dosiahla najvyššia možná energetická účinnosť 
(= vysoký Vykurovací faktor) tepelného čerpadla, rozdiel 
medzi teplotou zdroja tepla (odvod tepla) a teplotou 
tepelného rozvodného systému by mal byť čo najmenší. 
Nasledujúci vzorec sa používa na výpočet pomeru medzi 
tepelným výkonom a spotrebou elektrickej energie: 
ε = Q 

Vzorový výpočet vykurovacieho faktora pomocou 
teplotného rozdielu 
Porovnanie tepelného čerpadlo v spojení s 35 °C 
podlahovým kúrením a radiátorovým kúrením s 
prietokovou teplotou 50 °C. Teplota zdroja tepla je 0 °C v 
tomto vzorovom výpočte. 
Vzorový výpočet pre podlahové kúrenie 

T = 35 °C = (273 + 35) K = 308 K 

= 0 °C = (273 + 0) K = 273 K 

Vzorový výpočet pre podlahové kúrenie 

ε = 0,5 * (308 K/(308 K - 273 K)) 
ε = 0,5 * (308 K/35 K) = 4,4 
Výsledok: 4,4 

Vzorový výpočet pre radiátorové kúrenie 

T = 50 °C = (273 + 50) K = 323K 

Vzorec 1: Výpočet vykurovacieho faktora pomocou 
spotreby elektrickej energie 

= 0 °C = (273 + 0)K = 273 K 

Vzorový výpočet pre radiátorové kúrenie 
= tepelný výkon tepelného čerpadla v kW 

= spotreba elektrickej energie tepelného čerpadla v 
kW 

K tomu potrebné informácie nájdete v hárku s 
technickými údajmi. 
Ďalší spôsob výpočtu umožňuje určenie ukazovateľa 
výkonu pomocou teplotného rozdielu medzi zdrojom 
tepla a prietokovou teplotou vo vykurovacom obvode: 
ε = 0,5 * (T/(T - T ) 

Vzorec 2: Výpočet vykurovacieho faktora pomocou 
teploty 
T = teplota systému (podlahové kúrenie a radiátorové 
kúrenie) v K 

ε = 0,5 * (323 K/(323 K - 273 K)) 
ε = 0,5 * (323 K/50 K) = 3,2 
Výsledok: 3,2 

Čím menší je teplotný rozdiel medzi prietokovou teplotou 
vo vykurovacom obvode a teplotou zdroja tepla, tým 
vyšší bude ukazovateľ výkonu. 
Čím vyšší je vykurovací faktor, tým je vyššia energetická 
účinnosť systému. 

 
Vykurovací faktor (v závislosti od teplotného 
rozdielu) 

= teplota zdroja tepla v K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X Teplotný rozdiel ΔT 
Y Ukazovateľ výkonu ε 

Y 

X 

Obr. 5:    Vykurovací faktor (v závislosti od teplotného rozdielu) 
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Hodnota EER (Energy Efficiency Ratio) 
Chladiaci faktor ε, ktorý sa tiež označuje ako EER 
(Energy Efficiency Ratio), poskytuje informácie o 
účinnosti tepelných čerpadiel. Táto hodnota je 
porovnateľná s COP (pre vykurovací režim). 
Hodnota EER je pomer medzi príkonom (spotrebou 
elektrickej energie) a výstupným výkonom (výkonom 
chladenia) v režime chladenia. Meria sa za rovnakých 
podmienok ako COP (teplota vonkajšieho vzduchu 35 °C 
a teplota vnútorného vzduchu 27°C). 
Napríklad hodnota EER 4 znamená, že sa musí použiť 1 
kW elektrickej energie pre klimatizáciu jednej miestnosti, 
ktorá sa vyžaduje výkon chladenia 4 kW (1:4). 

1.7 Sezónny vykurovací faktor (SPF) 
Zatiaľ čo vykurovací faktor (COP) zachytáva momentálnu 
situáciu v presne definovaných podmienkach, sezónny 
vykurovací faktor β (SPF) (Seasonal Performance 
Factor) predstavuje pomer medzi dodanou tepelnou 
energiou a spotrebovanou elektrickou energiou v celom 
systéme tepelného čerpadla za obdobie jedného roka. 
Aby sa mohli vypočítať účinnosť za obdobie celého roka 
už vo fáze projektovania, je potrebné vypočítať sezónny 
vykurovací ukazovateľ v súlade s VDI4650. 
Výsledok sa môže určiť jednoduchým spôsobom za 
pomoci nasledujúcej metódy výpočtu: 

β = Q    /P 
WP        el 

Porovnanie tepelných čerpadiel 
Aby bolo možné porovnať ukazovateľ výkonu tepelných 
čerpadiel, je potrebné normalizovať teploty zdroja tepla a 
tepelného rozvodového systému (v súlade s DIN EN 
14511). 

Vzorec 3: Výpočet vykurovacieho faktoru pomocou 
spotreby elektrickej energie 
Q    =  množstvo tepla dodaného tepelným čerpadlom 
za rok v kWh 

= elektrická energia dodaná tepelnému čerpadlu za rok 
v kWh 

Sezónny vykurovací faktor 3,0 preto znamená, že 
trojnásobok elektrickej energie sa premení na tepelnú 
energiu. 

 

 

Pri stanovení ukazovateľov výkonu vždy berte do úvahy 
referenčný bod, ku ktorému sa tieto informácie vzťahujú 
(teplota zdroja tepla a prietoková teplota vykurovacieho 
systému). 

 
 

 

Veľmi dobré systémy tepelných čerpadiel majú hodnotu 
sezónneho vykurovacieho faktoru pre vzduch/vodu 
vyššiu ako 3,5 a pre slaný roztok/vodu a vodu/vodu 
vyššiu ako 4. 

 
 

1. písmeno: Médium zdroja tepla: 
B = slaná 
voda W = 
voda A = 
vzduch 

 
1. číslo: Teplota zdroja tepla: 0 =  0 °C 

10 = 10 °C 
2 =  2 °C 

2. písmeno: Médium teplotného rozvodného systému: 
W = voda 

 
2. číslo: Teplota systému rozvodu tepla: 35 = 35 °C v 

prietoku 
50 = 50 °C v prietoku 

 
 

B 0   /  W 35 
B 0   /  W 50 
B 0   /  W 55 
W 10 /  W 35 
W 10 /  W 50 
W 10 /  W 55 
A 2   /  W 35 
A 2   /  W 50 

 
 

Obr. 6:   Označenie 
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Obr. 7:    Znázornenie chladiaceho a vykurovacieho výkonu 

 

A log p (tlak) MPa 
B h (entalpia) kj/kg 
1 Výkon chladenia 
2 Elektrická hnacia energia 
3 Vykurovací výkon 

 



Právny rámec 
Zákon o obnoviteľných zdrojoch 
energie (EEWärmeG) 

 

 

 
 
 
 

2 Právny rámec 
 

Každý, kto plánuje stavebný projekt alebo rozsiahlu 
renováciu, musí dodržať určitý právny rámec. Tu sú 
obzvlášť dôležité nasledujúce nemecké nariadenia 
týkajúce sa úspory energie. 

 
 
 

2.1 Zákon o úspore energie (EnEG) 
Dňa 15. mája 2013 vstúpila do platnosti štvrtá novela 
Zákona o úspore energie (EnEG). Táto poskytuje právny 
rámec pre revíziu Nariadenia o úspore energie (EnEV). 
Okrem iného EnEG upravuje rozdelenie prevádzkových 
nákladov a fakturačných údajov. 
V tomto prípade sa potreba energie danej budovy 
vzťahuje nielen na energiu, ktorá je potrebná na 
zásobovanie teplom pre vykurovanie, vetranie a prípravu 
teplej vody pre domácnosti, ale tiež na energiu, ktorá je 
potrebná pre chladenie budovy. 

2.2 Nariadenie o úspore energie (EnEV 2014/2016) 
Prvá verzia EnEV je v platnosti od februára 2002. Z 
dôvodu implementácie smernice EÚ o energetickej 
hospodárnosti budov bola vytvorené nová verzia a táto 
vstúpila do platnosti 1. októbra 2009. 
Od 1. januára 2016 platia pre nové budovy ešte 
prísnejšie požiadavky na účinnosť. 
Nariadenie o úspore energie (EnEV) si kladie za cieľ, aby 
bolo v súlade s Kjótskym protokolom z roku 1997, a 
cieľom nemeckej vlády do roku 2050, na základe 
Kjótskeho protokolu, je mať taký nehnuteľný majetok, 
ktorý je klimaticky takmer neutrálny. 
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Na rozdiel od predchádzajúceho nariadenia o úspore 
energie teraz výpočet zahŕňa nielen potrebu tepla, ale 
tiež energiu, ktorá je potrebná pre vetranie miestností a 
pre ohrev pitnej vody. Primárna energetická požiadavka 
pre dom sa určuje z celkového počtu takýchto 
parametrov. 
Keď sa berie do úvahy spätné získavanie tepla ako 
náhradné opatrenie a použije sa riadené vetranie 
domácnosti so spätným získavaním tepla, má to 
pozitívny účinok na primárnu energetickú požiadavku 
budovy a napomáha to plneniu požiadavky nariadenia o 
úspore energie. 
EnEV 2014/2016 reguluje normy pre maximálnu 
povolenú ročnú primárnu energetickú požiadavku pre 
budovy v čase, keď sa budova používa. 
Požiadavky na tepelnú izoláciu pre plášť budovy sú 
prísnejšie. 
Dodatky k EnEV 2014/2016 uvádzajú, že požiadavky pre 
nové budovy, existujúce budovy a certifikát o 
energetickej hospodárnosti sú presnejšie, zjednodušené 
a prísnejšie. 
Nebytové budovy s miestnosťami, ktorých výška je viac 
ako štyri metre, nespĺňajú tieto prísnejšie požiadavky, ak 
sa vykurujú pomocou decentralizovaného 
teplovzdušného kúrenia alebo radiátorových 
vykurovacích systémov. 

 
 
 

2.3 Zákon o obnoviteľných zdrojoch energie 
(EEWärmeG) 

6. júna 2008 bol schválený nemecký zákon o vykurovaní 
pomocou obnoviteľných zdrojov energie (EEWärmeG) 
pre podporu obnoviteľných energií v oblasti vykurovania. 
Jeho cieľom je zvýšiť podiel obnoviteľných energií v 
konečnej spotrebe energie pri vykurovaní na 14 % do 
roku 2020. 
Tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2009 a jeho 
cieľom, najmä čo sa týka ochrany klímy, chrániť fosílne 
zdroje a znížiť závislosť na importe energie, umožniť 
udržateľný vývoj v oblasti dodávok energie a podporovať 
ďalší vývoj technológií pre výrobu tepla z obnoviteľných 
energií. 
Pre úžitkovú plochu s veľkosťou viac ako 50 metrov 
štvorcových (vypočítané podľa EnEV) Oddiel 3 zákona 
EEWärmeG uvádza, že stavitelia sú povinní pokryť časť 
potreby tepla v nových budovách pomocou 
obnoviteľných energií. 
Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých vlastníkov 
nových budov, bez ohľadu na to, či sú/boli postavené 
komerčnými alebo súkromnými staviteľmi. Vlastník môže 
rozhodnúť o tom, ktorý druh (druhy) obnoviteľných 
energií sa použijú. 

V takomto prípade je potrebné dodržať určitý minimálny 
počet požiadaviek. Z tohto dôvodu pevná minimálna časť 
celkovej požiadavky na teplo a/alebo chladenie musí byť 
pokrytá obnoviteľnými energiami. Požadovaný podiel 
závisí od toho, aké obnoviteľné energie sa použijú. 
V súčasnosti ak sa použije tepelná, solárna energia, 
aspoň 15 % energie potrebnej na vykurovanie a 
chladenie budovy musí byť pokryté solárnym tepelným 
systémom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak sa používa pevná alebo kvapalná biomasa, je 
potrebné pokryť 50 % energetickej požiadavky; 50 % sa 
tiež vyžaduje, ak sa použije geotermálna energia. 
Rozdielne pomery sú podmienené rozdielnymi 
investíciami a nákladmi na palivo. 
Ktokoľvek, kto chce používať obnoviteľné energie, si 
môže vybrať z rôznych alternatívnych opatrení. Napríklad 
táto povinnosť používania sa považuje za splnenú, ak 
aspoň 50 % potreby energie na vykurovanie a chladenie 
je pokryté odpadovým teplom alebo kombinovaným 
teplom a energetickými systémami (systémy CHP). 
EÚ môže poskytnúť finančnú podporu štátu, federálnym 
štátom, obciam a mestám a poskytovateľom energií na 
opatrenia, ktoré šetria energiu a pri ktorých sa používajú 
obnoviteľné energie. Uvedenie ekologických 
energetických technológií na trh je podporované 
viacerými rôznymi podporovanými programami. 

Obr. 9: Využívanie solárnej energie pomocou 

trubicových kolektorov 
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2.4 Prepojenie s EEWärmeG 

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie v oblasti 
vykurovania (EEWärmeG), s účinnosťou od 1. januára 
2009, stanovuje, že určitá v nových budovách sa na na 
časť vykurovanie musia použiť obnoviteľné energie. 
Popri EnEV (Nariadenie o úspore energie) je potrebné 
dodržiavať aj EEWärmeG. Ak si zvolíte tepelné čerpadlo, 
musí dodávať aspoň 50 % energie potrebnej na 
vykurovanie. 
Určité minimálne požiadavky v Zákone o obnoviteľných 
zdrojoch energie (EEWärmeG) pre sezónny vykurovací 
ukazovateľ sa vzťahujú na všetky kotly: Povinnosť 
vzťahujúca sa na dané použitie sa považuje za splnenú, 
ak elektricky poháňané čerpadlo dosiahne vypočítaný 
sezónny vykurovací ukazovateľ (vzduch/voda) s 
hodnotou minimálne 3,5. Vypočítaný sezónny vykurovací 
ukazovateľ s hodnotou minimálne 4 sa vzťahuje na 
všetky ostatné typy. 
Ak sa tepelné čerpadlo tiež použije na výrobu teplej vody 
v budovách, požadovaný sezónny vykurovací ukazovateľ 
sa pre všetky druhy znižuje o 0,2 body. 
Systémy s tepelnými čerpadlami sa musia vybaviť 
meračmi pre meranie množstva tepla a prúdu. 

 

Požiadavky na tepelné čerpadlá (výňatok z 
EEWärmeG, Príloha III b) 
Prúd tepelného čerpadla: 
– Merač tepla a prúdu 
– Požiadavky pre sezónny vykurovací ukazovateľ SPF 

– Tepelné čerpadlo slaný roztok/voda alebo tepelné 
čerpadlo voda/voda - SPF 4,0 (bez merača, ak je 
prietoková teplota 35 °C) 

– Tepelné čerpadlo vzduch/voda alebo tepelné 
čerpadlo vzduch/vzduch (s odťahom) - SPF 3,5 

– Ak sa pitná voda ohrieva najmä pomocou 
obnoviteľných energií, potom 
– Tepelné čerpadlo slaný roztok/voda - 3,8 
– Tepelné čerpadlo vzduch/voda - 3,3 

Tepelné čerpadlá s naftou/plynom: 
– Merač tepla a prúdu 
– Požiadavky pre sezónny vykurovací ukazovateľ 

SPF ≥ 1,2 
Tepelné čerpadlá sú jedným z najúčinnejších a 
najlacnejších riešení, čo sa týka požiadaviek 
EEWärmeG. 

2.5 Smernica o ekologickom dizajne 

Vykurovacia technológia by mala byť ekologickejšia a 
energeticky úspornejšia v celej Európe. 
Na základe cieľa 20-20-20 v rámci klimatického a 
energetického balíčka EÚ schválila EÚ Smernicu o 
ekologickom dizajne (ErP - Energy Related products - 
Produkty súvisiace s energiami) a Smernicu o 
energetickom označovaní (ELD - Energy Labelling 
Directive - Smernica o energetickom označovaní). 
Smernica o ekologickom dizajne (ErP) stanovuje rámec 
pre definovanie požiadaviek na účinnosť pre navrhovanie 
produktov, ktoré spotrebúvajú energiu. Táto smernica je 
záväzná. 
Na základe Smernice o ekologickom dizajne boli 
definované minimálne požiadavky na účinnosť pre 
produkty, ktoré spotrebúvajú energiu, aby bolo možné 
znížiť spotrebu energie a potenciálny dosah na životné 
prostredie. Produkty, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, sa 
viac nesmú uvádzať na trh. 
Od 1. januára 2016 je Smernica o ekologickom dizajne 
povinná aj pre vetracie jednotky. 
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2.6 Smernica o energetickom označovaní 
Ľudia už poznajú energetické označovanie práčok a 
chladničiek v EÚ. Toto sa teraz vzťahuje už aj na kotly a 
zásobníky teplej vody pre domácnosti. 

Zároveň so Smernicou o ekologickom dizajne vstupuje 
do platnosti aj súvisiaca Smernica o energetickom 
označovaní v celej Európe. Táto predpisuje, aby bolo k 
dispozícii označovanie energetickej účinnosti a karta s 
údajmi pre každý príslušný produkt a systémový balíček, 
aby boli zákazníci informovaní o účinnosti týchto 
produktov a systémových balíčkov. 
Zodpovedajúce označovanie, spoločne s dostupným 
kartou s údajmi sú priložené ku každej jednotke značky 
Vaillant. 
Špecializované spoločnosti sú zodpovedné za 
označovanie systémových balíčkov; spoločnosti Vaillant 
ich bude v tomto podporovať, samozrejme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V súlade s Nariadením EÚ č. 1254/2014 (LOT 6) 
energetické označovanie pre vetracie jednotky pre 
domácnosti je tiež povinné od 1. januára 2016. 

 
 
 

 
Softvérové riešenie planSOFT od spoločnosti Vaillant 
vám poskytne všetky informácie o označovaní 
príslušných produktov (aj v digitálnom formáte), takže 
nemusíte vykonávať časovo náročný a zložitý postup 
výpočtu. Toto uľahčuje výpočet energetickej účinnosti 
systémov a vytváranie označení systémov. 
Softvér planSOFT od spoločnosti Vaillant môžete 
bezplatne prevziať z FachpartnerNET (odborná 
partnerská sieť). 
Na webovej stránke spoločnosti Vaillant nájdete 
podrobné informácie o Smernici o ekologickom dizajne 
(www.vaillant.de) a tiež v našich online vzdelávacích 
kurzoch o ekologickom dizajne. 
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Trieda energetickej 
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Obr. 11: Označovanie energetickej účinnosti 

pre vetracie jednotky 
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Obr. 12: Označovanie energetickej účinnosti - príklad 

systémového balíčka  
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2.7 Rámec v nových budovách 

Ak plánujete novú budovu, musí ísť o 
energeticky účinnú budova v súlade s EnEV. 

So zákonom EnEV 2014/2016 nemecká federálna vláda 
položila základy pre implementáciu európskej smernice o 
energetickej účinnosti budov. Táto uvádza, že od roku 
2012 sa môžu v rámci EÚ stavať nové budovy s veľmi 
nízkou spotrebou energie. Verejné budovy sa musia 
stavať v súlade s touto normou od roku 2019. 
EnEV 2014/106 stanovuje nové, prísnejšie limity pre 
maximálnu povolenú ročnú primárnu energetickú 
požiadavku pre nové budovy. Tak ako vždy sa táto 
porovnáva s maximálnou povolenou primárnou 
energetickou požiadavkou prototypových budov, ale od 
januára 2016 musí byť táto o 25 % nižšia, ako je stará 
hodnota pre referenčné budovy. 
Primárny energetický faktor mal hodnotu 2,4 od mája 
2014 a hodnotu 1,8 od roku 2016. 

Požiadavky na tepelnú izoláciu 

Tepelná strata cez plášť budovy v nových obytných 
budovách nesmie mať vyššiu hodnotu, ako sa uvádza v 
EnEV 2014/2016. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené 
záväzné maximálne hodnoty. 

 
 
 
 
 
 
 

Zjednodušená verzia EnEV pre neochladzované 
obytné budovy 

Revidovaný zákon EnEV prináša tiež viacero 
zjednodušení. Certifikácia EnEV pre nové, 
neochladzované obytné budovy už nie je viac potrebná, 
ak sú tieto v súlade s určitými špecifikáciami týkajúcimi 
sa upínacích a montážnych prvkov. 
Tieto špecifikácia sa týkajú veľkosti, tvaru, umiestnenia a 
utesnenia budovy, zabránenia vzniku tepelných mostov a 
pomeru exteriéru v porovnaní s celým tepelným 
prenosovým povrchom. Dovolenkové a víkendové domy 
sú tiež výnimku z certifikácie EnEV, ak sa používajú 
predovšetkým na jar a v lete a ich energetická náročnosť 
je nižšia ako 25 % energetickej náročnosti v priebehu 
roka. 

 

Meranie energie z obnoviteľných zdrojov energie 

Meranie energie z obnoviteľných zdrojov energie je už 
regulované zákonom EnEV 2009. Táto energia musí byť 
odpočítaná od konečnej energetickej požiadavky novej 
budovy, ak sa vytvára v budove alebo na budove a ak sa 
tu používa ako hlavný zdroj energie. Príslušný postup 
výpočtu je teraz uvedený v revidovanej verzii EnEV. Od 
mája 2014 odborníci určili energetickú požiadavku ako 
mesačnú hodnotu za pomoci DIN V 18599; v prípade 
veternej energie sa toto určuje na základe DIN V 18599, 
Časť 10. 
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Typ budovy/obytná budova Maximálne 

hodnoty pre 

špecifickú 

prenosovú 

stratu tepla 

(H‘T) v W/ (m
2 

· K) 
Voľne stojaca S A *≤ 350m

2
 

  N  
0,40 

 S A *> 350 m
2
 

N 
0,50 

Dvojdom**  0,45 

Iné typy  0,65 

Nadstavby a rozšírenia v súlade s 

Oddielom 9, Odsek 5 

0,65 

*A - úžitková plocha obytnej budovy 
N 

 

**Obytná budova je obytným domom, ak 80 % alebo 

viac zvislých povrchov v tejto budove, ktorá je 

orientovaná v smere určitej svetovej strany, je 

pripojených k inej obytnej budove alebo nebytovej 

budove, ktorej cieľová teplota v miestnostiach je 

najmenej 19 °C. Zdroj: EnEV2014, Príloha 1 
(požiadavky na obytné budovy), www. 
bundesgesetzblatt.de 
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2.8 Rámec v existujúcich budovách 

Za účelom získania požadovaného zvýšenia 
celkovej účinnosti v existujúcich budovách sa 
nemecká vláda primárne zameriava na vývoj 

a zvyšovanie stimulačných opatrení. Požiadavky na 
renováciu a modernizáciu sa sprísnili, ale tieto zmeny sú 
skôr mierne v porovnaní so zákonom EnEV 2009. 

 

Výmena starších vykurovacích systémov 

V súlade so zákonom EnEV 2014/2016 (nemecké 
Nariadenie o úspore energie) sa od 1. januára 2015 
nemôžu používať kotly, ktoré majú viac ako 30 rokov. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táto smernica sa nevzťahuje na kondenzačné jednotky a 
nízkoteplotné stojace kotly, ktoré majú vysokú úroveň 
účinnosti. 
Na vlastníkov, ktorí žijú v samostatne stojacom dome 
alebo v dvojdome od 1. januára 2002, sa vzťahuje 
výnimka z povinnosti vymeniť tieto jednotky. Po zmene 
vlastníctva musí kupujúci vymeniť do dvoch rokov všetky 
vykurovacie systémy, ktoré majú viac ako 30 rokov. 
Na vykurovacie systémy s menovitým výkonom < 4 kW 
alebo 
> 400 kW a systémy, ktoré sa používajú iba na 
manipuláciu s teplo vodou, sa tiež vzťahuje výnimka. 

Zmeny vo vonkajších plochách/vo fasáde 

Zákon EnEV 2014/2016 teraz objasňuje to, že ak sa 
budovy upravia, rozšíria alebo zväčšia, len tie vonkajšie 
povrchy, s ktorými sa skutočne manipuluje, musia byť v 
súlade s prísnejšou verziou požiadaviek v zákone EnEV. 
Zákon EnEV 2009 toto už stanovil, ale táto časť bola 
často nepochopená. 

 

Zjednodušená certifikácia pre konštrukčné nadstavby 

Ak vlastník rozšíri alebo zväčší svoju existujúcu budovu, 
požiadavky, ktoré sa musia splniť, budú závisieť od toho, 
či sa využije možnosť modernizovať vykurovací systém. 
Od roku 2016 platí, že ak je vykurovací systém nanovo 
nainštalovaný, časti budovy, ktoré sa upravili, musia vyť 
v súlade s požiadavkami vzťahujúcimi sa na nové 
budovy stanovenými v zákone EnEv 2014/2016. Ak časti 
budovy, ktoré boli upravené, sa vykurujú pomocou 
existujúceho vykurovacieho systému, musia byť v súlade 
s požiadavkami na renováciu častí existujúcich budov. 
V prípade úžitkovej plochy väčšej ako 50 metrov 
štvorcových je tiež potrebné splniť požiadavky na tepelnú 
izoláciu v letnom období. 

 

Povinnosť zabezpečiť stropnú izoláciu 

Aby bola jednoznačne objasnené povinnosť zabezpečiť 
stropnú izoláciu v existujúcich budovách, zákon EnEV 
2014/2016 stanovuje minimálnu úroveň tepelnej izolácie 
v súlade s normou DIN4108, Časť 2 (vydaná vo februári 
2013). 
Do konca roka 2015 sa musia prístupné stropy vo 
vykurovaných miestnostiach, ktoré sú pod 
nevykurovanou strešnou časťou, izolovať v súlade s 
maximálnym koeficientom prenosu tepla (hodnota U) 
s hodnotou 0,24 (W/m² x k). Prípadne môže vlastník 
izolovať strechu, ktorá sa nad nimi nachádza. 

 

Koncepcia vetrania 

V súlade s normou DIN 1946-6 pri modernizácii 
existujúcich budov musíte vždy skontrolovať, či je 
potrebné vetranie, ak: 
– v dome obývanom viacerými rodinami sa vymení viac 

ako 1/3 existujúcich okien, 
– V dome obývanom jednou rodinou sa vymení viac ako 

1/3 existujúcich okien alebo sa utesní viac ako 1/3 
strechy. 

Smernica v súlade s 

Nariadením o úspore 

energie (EnEV) 2014: 

Predtým 

nainštal

ované 

Olejové a plynové 

stojace kotly  Následne 

nainštalované 

Od roku 2015 stojace kotly 

sa nesmú už dlhšie používať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Povinnosť vymeniť stojace kotly, ktoré majú 

viac ako 30 rokov 

Stojace kotly musia byť 

vyradené z prevádzky po 30 

rokoch. 
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2.9 Energetický certifikát 
Energetický certifikát pomáha zvyšovať energetickú 
účinnosť budov tak, že objasňuje ich energetický výkon 
pre ich vlastníkov, kupujúcich a nájomníkov. V porovnaní 
so zákonom EnEV (Nariadenie o úspore energie) z roku 
2009 zákonodarcovia zmenili zákon EnEV 2014/2016 
nasledovným spôsobom. 
Rozpätie posuvnej lišty sa výrazne znížilo z viac ako 400 
kWh/(m2 a) na maximálne 250 kWh/(m2 a). 
 
 
 
 

 

 

 

Odporúčania re modernizáciu sú tiež zahrnuté a sú 
súčasťou energetického certifikátu. Príloha 10 zákona 
EnEV v súčasnosti dokumentuje triedy účinnosti pre 
obytné budovy. 

2.10 Sú programy o podpore overené? 

Nové vykurovacie môžu byť podporované zo strany 
vlády, federálnych štátov, obcí a miest a dodávateľov 
energií. Rozsah podpory závisí od umiestnenia budovy, 
od typu stavebného projektu a od času použitia. 
Ak sa použije solárne tepelná energia, tepelné čerpadlá, 
biomasa (peletové kotly) alebo systém CHP, vaši 
zákazníci môžu využiť výhody viacerých podpôr zo 
strany vlády, federálnych štátov, obcí a miest a 
dodávateľov energií. 

 

Potrebujete pomoc pri žiadosti o poskytnutie 
jednotlivých druhov podpory? 

Spoločnosť Vaillant podporuje svojich odborných 
partnerov pri vyhľadávaní podpory. Na webovej stránke 
spoločnosti Vaillant môžete použiť vyhľadávanie podpory 
a môžete tu nájsť rôzne možnosti podpory na federálnej 
a štátnej úrovni, ako aj všetky špeciálne regionálne 
programy pre vašu lokalitu a váš projekt. 
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Zdroj: EnEV 2014, Príloha 6 (príkladový energetický certifikát pre obytné 
budovy), www.bundesgesetzblatt.de 
 

Obr. 15: Posuvná lišta s triedami energetickej 

účinnosti 
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3 Projektovanie budovy 

Účinné, pohodlné a jednotné vykurovanie budovy za 
pomoci generátorov tepla od spoločnosti Vaillant môžete 
dosiahnuť len vtedy, ak sa celé vykurovacie zariadenie 
dôsledne vypočíta, podrobne naplánuje a nainštaluje a 
uvedie do prevádzky v súlade s vyššie uvedeným.. 
Okrem určenia potreby tepla pre jednotlivé miestnosti 
toto zahŕňa aj návrh vykurovacej oblasti, príslušné 
objemové prietoky, výpočet rozmerov potrubnej siete a 
výpočet rozmerov prierezov potrubia a tie výpočet straty 
tlaku v jednotlivých zložkách systému. 
Pri uvedení do prevádzky sa potom vypočítané hodnoty 
použijú na hydraulické vyrovnanie vykurovacieho 
zariadenia. 

3.1 Prehľad projektovania 
Nasledujúce strany s prehľadmi zhŕňajú základný 
plánovací postup. 
Okrem najdôležitejších krokov plánovacieho procesu sú 
tu uvedené mnohé dôležité aspekty, ktoré je potrebné 
dodržiavať alebo kontrolovať pri projektovaní 
vykurovacieho zariadenia. 
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Typ budovy 
 

Existujúca budova Nová budova 
 
 

Informácie pre projektovanie: 
- Nová budova 
- Existujúca budova 
- Dom obývaný jednou 

rodinou 
- Dom obývaný viacerými 

rodinami 
- Obytná a komerčná 
budova 

- Ústredné kúrenie alebo iné 
ako ústredné kúrenie 

- Počet obytných alebo 
služobných jednotiek 

- Počet 
obyvateľov/používateľov 

 

2015 

 
 
 
 

Určenie tepelnej záťaže 
 
 
 

k 

Informácie pre projektovanie: 
- Výpočet tepelnej záťaže 

pre nové budovy 
- Odhad pre existujúce 

budovy 
- Odhad na základe údajov o 

spotrebe v minulosti 

Projektovanie rozvodu tepla 
 
 
 
 
 
 

Oddelenie systému 
 
 
 
 
 
 
 

Teplota systému 
 

60/40 40/30 
 
 
 
 
 

Iné generátory tepla 

 
 
 
Výsledok: 

- Počet vykurovacích 
obvodov bol 
naplánovaný 

- Typ určených 
vykurovacích obvodov 

- Materiál pre vybrané 
vykurovacie povrchy (Cu, 
PE-RT atď.) 

 
Výsledok: 

- Oddelenie systému bolo  

- naplánované 
- Typ oddelenia systému 

(tepelný výmenník, 
akumulačný zásobník) bol 
naplánovaný 

 
Výsledok: 

- Určené teploty prietoku a 
vratné teploty 

- určený pomer tepelného 
výkonu 

 
 

Výsledok: 

- Dodatočný generátor tepla 
bol naplánovaný, ak sa to 
vyžadovalo 

- Hydraulická integrácia bola 
-  naplánovaná 

 

 

Výpočet chladiacej záťaže 
 
 
 

kW 
 

Informácie pre projektovanie: 
- Aktívne alebo pasívne 

chladenie 
- Pravdepodobné chladiace 

oblasti 

 
 

Výpočet chladiacej záťaže 

 
 
 

Výsledok: 
- Určená chladiaca záťaž 
- Chladiaci a hydraulický systém 

bol naplánovaný 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 16: Prehľad projektovania - Časť I 

Výsledok: 
- Typ vykurovania bol 

naplánovaný (ústredné/iné 
ako ústredné) 

 
- Štatutárne požiadavky pre 

úsporu energie boli 
dodržané 

- Programy o podpore 
sú overené 

 
 

- Všetky opatrenia pre 
renováciu budov sa vzali do 
úvahy 

- Existujúci systém pre 
rozvod tepla bol 
skontrolovaný 
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Určenie potreby teplej vody 

 
 
 
 
 

Informácie pre 
projektovanie: 

- Požiadavky na hygienu 
pitnej vody 

- Typ ochrannej anódy 

 
Dodatočný výkon pre prípravu teplej vody 

 
 

+kW 

Výsledok: 
- Systém teplej vody a objem 

zásobníka bol navrhnutý 
- Dodatočný výkon pre 
prípravu teplej vody bol 
vypočítaný 

 
 

 
 
Projektovanie zdroja tepla 

 
 
 
 
 

Informácie pre projektovanie: 
- Tepelná záťaž budovy 
– Nadmerná tepelná záťaž pre 

teplú vodu 
– Náhrada EVU 
- Povolenia 
- Prevádzkový režim 

 
 
 

Určenie rozmerov zdroja tepla 

 
 
 

 
Výsledok: 
- Zdroj tepla bol určený 
- Rozmery zdroja tepla boli určené 
- Prevádzkový režim bol stanovený 
- Žiadosť o povolenie 

 
 

 
Určenie teploty prietoku 

 

xx/xx 
 
 
 

Informácie pre projektovanie: 
- Teplota vykurovacieho 

systému 
- Typ prípravy teplej vody 
- Údaje o iných spotrebičov 

tepla (bazén) 

Výsledok: 
- Požadovaná teplota 

prietoku pre generátor 
tepla bola určená 

 

Projektovanie inštalácie generátora tepla 

Projektovanie miesta inštalácie 

 
 

 
 
 
 
Výsledok: 

Informácie pre 
projektovanie: 
- Prístupové trasy na 

miesto inštalácie 
- Veľkosť/výška miestností 
- Prítomnosť odtoku 
- Vetranie miesta 

inštalácie 

- Miesto inštalácie bolo určené 
- Integrácia generátora 

tepla bola 
skontrolovaná 

- Opatrenia pre zníženie 
hluku boli uskutočnené 

 
 
 
 

Integrácia solárneho systému 
 
 
 
 
 
 

Informácie pre projektovanie: 
- Príprava teplej vody pomocou 

solárnej energie/podpora 
vykurovania pomocou solárnej 
energie 

- Údaje potrebné pre 
plánovací proces 

 

 

 

Výsledok: 
- Výber solárneho systému 

(kolektory, počet, na streche, 
v streche, plochá strecha, 
riešenie fasády) 
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3.2 Energetický zdroj 
Pri projektovaní vykurovacieho zariadenia vzniká otázka, 
či sa má alebo nemá použiť energetický zdroj. 
V projektoch nových budov je dostupnosť rozhodujúcim 
kritériom pri výbere energetického zdroja. Pri renovácii 
starej budovy je dobrým nápadom výmena 
energetického zdroja. 

 
 
3.3 Typy budov 
Jednotlivé typy budov sa rozlišujú na základe veku a 
príslušnej stavebnej techniky, použiteľných 
technologických smerníc, smerníc vyplývajúcich zo 
zákonov o stavebníctve, ako aj na základe energie v 
čase stavby a účelu použitia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

V rámci projektovania je najprv potrebné stanoviť, či 
dotyčný objekt je existujúcou (starou) alebo novo 
postavenou (novou) budovou. 
Staré a nové budovy sa delia na nasledujúce typy v 
súlade s druhom použitia: 
– Obytná budova 
– Dom obývaný jednou rodinou 
– Dom obývaný viacerými rodinami 
– Obytná a komerčná budova 
– Účelové budovy (športové haly, kostoly, kancelárske 

budovy) 
Druh použitia má za následok rôzne potreby tepla, ktoré 
je potrebné brať do úvahy pri projektovaní vykurovacieho 
zariadenia. 

Napríklad kostoly sa vo všeobecnosti používajú cez 
víkendy, a preto nie je potrebné ich vykurovať počas 
týždňa; z tohto dôvodu aj výrazne vychladnú. Preto sa 
musí teplo a pohodlie zabezpečiť za veľmi krátky čas a z 
tohto dôvodu majú kostoly vyšší tepelný faktor ako 
obytné budovy, ktoré sú priebežne vykurované. 
Kancelárske budovy sa vo všeobecnosti vykurujú len 
počas pracovnej doby, čo znamená, že sa vykurovanie 
môže mimo týchto hodín znížiť, ale je potrebné zaistiť 
vhodné časy predbežného vykurovanie, keď sa budovy 
používajú. 
Pri projektovaní vykurovacieho zariadenia je potrebné 
brať do úvahy tieto rozličné aspekty spoločne s 
požiadavkami zákazníkov. 
Druh použitia budovy tiež zohráva dôležitú úlohu pri 
zabezpečovaní teplej vody. V nemocniciach alebo 
domovoch dôchodcov musí byť teplá voda vždy k 
dispozícii.  V domoch obývaných jednou rodinou ide skôr 
o otázku pohodlia. V zákonoch upravujúcich nájom sa 
dokonca nachádza smernica, ktorá uvádza, že „v 
domoch, ktoré obývajú viaceré rodiny, musí byť teplá 
vody neustále k dispozícii (24 hodín denne)“. 

 
 
 
3.4 Geologické prostredie 
Keďže tepelné čerpadlo získava energiu potrebnú pre 
vykurovanie budovy a/alebo na ohrev pitnej vody z 
prostredia, informácie o vonkajšej a vnútornej štruktúre 
okolitého prostredia sú veľmi potrebné. 
Tieto informácie sú dôležité pre návrh a určenie 
rozmerov zdroja tepla. 

 

Umiestnenie 
Nasledujúce aspekty je potrebné brať do úvahy, aby bol 
zdroj čo najpresnejšie navrhnutý: 
– Kde sa presne nachádza daný 

objekt? Nachádza sa v meste? 
Ide o voľne stojacu budovu? 

– Je objekt chránený pred vetrom? 
Nezabúdajte, že umiestnenie môže mať vplyv na 
potrebu tepla. 

– Sú pri nej priľahlé budovy? 
Nachádzajú sa priľahlé budovy ďalej alebo v jej 
blízkosti? 
Táto otázka je dôležitá, ak chceme použiť vzduchové 
tepelné čerpadlá a ak sa musí brať do úvahy ochrana 
pred hlukom. 

– Máte situačný plán s označením severu? 
Štandardná dokumentácia, ktorá jasne identifikuje 
budovu, označuje umiestnenie následného zdroja a 
používa sa vo schvaľovacom postupe. 
Tiež sa používa pri navrhovaní objektov, takže 
tento bude smerovať na juh, ak bude 
vykurovanie zabezpečené pomocou solárnej 
energie. 

Existujúca budova Nová 

budova 

201

5 

Obr. 18: Typy budov 
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– Ochranné pásmo vody? 

V určenom ochrannom pásme vody sa môžu 
vyžadovať osobitné schvaľovacie postupy alebo 
použitie geotermálnych zdrojov tepla môže byť 
obmedzené alebo môže byť úplne zakázané. 

 

Okolité prostredie 
– Aký veľký je pozemok? 

Táto informácia je veľmi dôležitá pre projektovanie 
zemného kolektora. 

– Je pozemok ľahko prístupný (prístup k vrtu, 
vhodnosť pre dopravu, schody)? 
Zložky tepelného čerpadla a akumulačného 
zásobníka sa bežne dodávajú do objektu 
prostredníctvom nákladného vozidla. Je preto 
dôležité zabezpečiť, aby boli prístupové trasy dobre 
pripravené. 

– Aký je rozsah stromového porastu (tieň)? 
Slnko by malo svietiť na zemné kolektory tak, aby ich 
dostatočne zohrievalo aj v zimnom období. Okrem 
toho, stromový porast a akýkoľvek tieň, ktorý 
spôsobuje, majú podstatný význam pre solárne 
kolektory alebo fotovoltaické systémy. 

– Nachádzajú sa v okolitom prostredí veľké 
konštrukcie, hory alebo kopce? 
V závislosti od polohy a veľkosti slnka môžu byť 
časti pozemku v tieni po celý rok, dokonca môžu byť 
orientované na juh. 

 

Geotechnický prieskum 
– Majú príslušné orgány informácie o geológii 

a/alebo úrodnosti pôdy? 
Má sa geotechnický prieskum vykonať na danom 
pozemku? 
Čím presnejšie sú informácie, tým bude vrt presnejší a 
účinnejší. Za niektorých okolností 
je potrebné obrátiť sa na príslušné orgány, aby ste 
získali potrebné informácie. 
Ak v blízkosti objektu už boli uskutočnené vrty pre 
sondy, bude existovať aj záznam o vrtoch, ktorý 
poskytne dôležité informácie o projektovaní zdroja. 

Ak nie sú známe žiadne presné potenciálne stupne 
extrakcie pre danú zem, možno bude potrebné vytvoriť 
skúšobný vrt, aby sa získal prístup do zeme. 

Počas vŕtania je potrebné odobrať vzorky zeminy, aby sa 
mohol určiť a zdokumentovať stupeň extrakcie, ktorý je 
možné získať. Tieto sa potom porovnajú s plánovanými 
stupňami extrakcie. Ak sa vyskytnú rozdiely medzi 
plánovaným stupňom extrakcie a stupňom extrakcie na 
mieste, musí sa prispôsobiť hĺbka vrtu stupňom 
extrakcie, ktoré sa v skutočnosti dosiahli. 
Aby ste získali platnú hodnotu pre presný výpočet hĺbky 
vrtu, je potrebné vypočítať priemernú hodnotu z 
jednotlivých hodnôt. 

Obr. 19: Geotechnický prieskum 
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Podzemná voda 
– Existujú informácie o potenciálnej podzemnej vode na 

danom pozemku? 
Rozhodujúcimi faktormi pre potenciálne použitie 
podzemnej vody je kvalita podzemnej vody a to, či je 
k dispozícii v dostatočnom množstve, a tiež to, či 
zdroj podzemnej vody nie je príliš hlboký (nie hlbší 
ako 15 m). 

– Existujú predpisy na ochranu vody? 
Predpisy na ochranu vody sa vo veľkej miere líšia v 
jednotlivých oblastiach. Overte požiadavky pre 
schválenie. 

– Bola podzemná voda analyzovaná? 
– Je známa teplota podzemnej vody? 

Teplota podzemnej vody sa má tiež odmerať pri 
odbere vzorky z danej podzemnej vody, keďže teplota 
má podstatný význam pre výkon tepelného čerpadla. 

– Je možné, aby sa snehová voda (povrchová voda) 
s nízkou teplotou dostala do studne? 

– Je potrebné navrhnúť systém studňovej vody. 
– Čiara vo vstrekovacej studni sa musí umiestniť na 

úrovni podzemnej vody, v opačnom prípade hrozí 
riziko vytvárania nánosov. (Železo v podzemnej vode, 
ktoré oxiduje s kyslíkom zo vzduchu; zablokovanie 
vstrekovacej studne) 

– Je potrebné skontrolovať a zdokumentovať kvalitu 
a množstvo podzemnej vody. 

– Smer toku podzemnej vody musí byť známy. 
– Studňové čerpadlo musí byť správne dimenzované. 

V opačnom prípade to môže viesť k zvýšeniu 
prevádzkových nákladov, čo bude výsledkom toho, 
že čerpadlá na podzemnú vodu budú príliš 
výkonné. 

3.5 Projektovanie v nových budovách 
Pri projektovaní vykurovacieho zariadenia v 
novej budove sú dôležité niektoré druhy 
informácií, ktoré majú vplyv na možné 
systémové odchýlky. 

Najprv je potrebné určiť typ budovy. Ide o dom obývaný 
jednou rodinou alebo viacerými rodinami? Je objekt 
obytný alebo komerčný, alebo ide o jeho zmiešané 
použitie? 

Výber zdroja tepla pre nové systémy 
Nastavenie prietokovej teploty 
V zásade platí, že potreba tepla by mala byť priradené k 
najnižšej možnej prietokovej teplote. Systém rozvodu 
tepla v danom systéme sa musí navrhnúť v súlade s 
vyššie uvedeným. Prietoková teplota, ktorá je nižšia o 1 
stupeň, vedie k úspore približne 2,5 % energie. 
Maximálna prietoková teplota tepelnej izolácie tepelného 
čerpadla by nemala byť vyššia ako 55 °C. Predovšetkým 
veľké vykurovacie plochy, napr. pri podlahovom kúrení, 
sú vhodné pre danú teplotu. 

 
Výber zdroja tepla 
Použitý zdroj tepla závisí od nasledujúcich parametrov: 
– Investičné náklady: 

Je potrebné brať do úvahy náklady na tepelné 
čerpadlo a na systém rozvodu tepla ako aj náklady na 
využívanie zdroja tepla. 

– Prevádzkové náklady: 
Rozhodujúcim faktorom je tu očakávaný sezónny 
vykurovací ukazovateľ tepelného čerpadla. 
Tento závisí od typu tepelného čerpadla, priemernej 
teploty zdroja tepla a od požadovanej prietokovej 
teploty. 

Výber tepelného čerpadla na základe 
predchádzajúcej spotreby energie alebo 
smerných hodnôt pre potrebu tepla danej 
budovy nie je povolené. Mohlo by to viesť k 
tomu, že by sa tepelné čerpadlo príliš alebo 
nedostatočne dimenzovalo. 
Sezónny vykurovací ukazovateľ pre tepelné 
čerpadlá vzduch/voda je nižší ako pre 
tepelné čerpadlá voda/voda a slaný 
roztok/voda. Preto je používanie zdroja tepla 
jednoduchšie a lacnejšie. 
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Ústredné kúrenie v nových budovách 

Ústredné kúrenie si vyžaduje ústredný 
generátor tepla pre dodávanie tepla do 
niekoľkých obytných alebo služobných jednotiek 
alebo do celej budovy. 

Buď ide o jeden dostatočne veľký generátor tepla alebo 
kaskádu niekoľkých jednotiek pospájaných v sérii alebo 
paralelne. 

Diaľková diagnóza pre zložité vykurovacie systémy 
Pomocou moderného softvéru pre diaľkovú diagnostiku 
je možné diagnostikovať na diaľku poruchy v systéme 
ústredného kúrenia a podľa toho nastaviť vykurovanie. 
Toto umožňuje pri zložitých systémoch odborný servis a 
zníženie servisných nákladov. 
Produkty a riešenia spoločnosti Vaillant so „zeleným 
označením iQ“ spĺňajú najvyššie požiadavky, pokiaľ ide o 
„pripájaciu technológiu“, a tieto zároveň zabezpečujú aj 
ekologické a udržateľné pohodlie pri vykurovaní. 
Produkty so „zeleným iQ“ sú ešte vo výrobe vybavené 
jednotkou pre internetové pripojenie VR 900, ktoré 
ponúka koncovému zákazníkovi nasledujúce možnosti: 
– Diaľkové ovládanie pre systémový ovládač 

multiMATIC700 prostredníctvom bezplatnej aplikácie 
„multiMATIC app“ pre koncových zákazníkov 

– Internetové pripojenie cez LAN alebo WLAN 
– Monitorovanie energie 
– Analýza údajov o používaní a o používaní aplikácií pre 

tvorbu hlásení 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teplá voda sa môže pripraviť pomocou ústredného 
zásobníka na teplú vodu pre domácnosti s opätovným 
ohrievaním prostredníctvom sekundárneho 
energetického zdroja. Ako alternatíva sa môžu použiť 
(elektrické) prietokové ohrievače vody alebo tepelné 
spojovacie jednotky pre každú obytnú/služobnú jednotku. 
Tepelné spojovacie jednotky sa môžu použiť na 
vyžarovanie tepla necentralizovaným spôsobom pri 
vykurovaní miestností a pri príprave teplej vody. Každá 
obytná jednotka sa pripojí k hlavnému vedeniu len v 
jednom bode; teplá voda sa pripraví v samotnej bytovej 
jednotke v súlade s prietokovým princípom. 
Jednotlivé obytné/servisné jednotky musia byť vybavené 
meračmi tepla, aby sa mohli vypočítať dodatočné 
náklady. 

 
Kompetentná osoba môže zistiť parametre pre 
vykurovacie zariadenie prostredníctvom portálu 
profiDIALOG re diaľkovú diagnostiku. 

Obr. 21: Schéma systému - VR 
900 

Obr. 20: Kaskádové riešenie pre ústredné 
kúrenie 
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Požadované informácie pre projektovanie 
Nasledujúce informácie tvoria základ pre ďalšie 
projektovanie a požadované výpočty: 
– Veľkosť plochy, ktorá sa má vykurovať 
– Počet obytných alebo služobných jednotiek 
– Počet obyvateľov/používateľov 
– Kontrola veľkosti pozemku, miesta a stromového 

porastu 
– Možnosti pre vzduchovod/dymovod; či sa 

plánuje kozub a ak áno, aká je výška kozubu 
– Konštrukčná analýza pre inštaláciu solárneho 

tepelného systému 
Pri projektovaní novej budovy je dôležité, aby ste 
konzultovali s dodávateľom a zmluvným architektom ešte 
pred začatím stavby. 
Tiež sú potrebné ďalšie konzultácie so všetkými stranami 
podieľajúcimi sa na stavbe (stavební inžinieri a stavebné 
služby). 

 

Vysúšanie budovy 
 

Problém s tepelnými čerpadlami pri zemných 
sondách/zemných trubicových kolektoroch 
Zemné sondy a/alebo zemné trubicové kolektory sú 
určené pre max. 1800 alebo 2100 prevádzkových hodín 
ročne (s prípravou teplej vody alebo bez nej) a pre 
zodpovedajúci extrakčný výkon. 
V súlade s modelovými energetickými predpismi pre 
kantóny (MuKEn) sa musí výkon tepelného čerpadla 
stanoviť pomocou dokumentácie SIA - D 0208:2005 
(výpočet štandardnej tepelnej záťaže v súlade s normou 
SIA 384.201). Nadbytok výkonu pre vysúšanie budovy 
alebo reguláciu teploty budovy nie sú definované v tejto 
norme, a preto nie sú povolené. 
Vo všeobecnosti preto nie je vykurovací režim bez 
uzavretého izolačného puzdra v chladnom počasí 
povolený (pozrite si kapitoly 5.2 a 9 v dokumentácii SIA, 
ktoré je uvedená vyššie). 
Pri bežnej prevádzke a limite pre prevádzkové hodiny 
pre tepelné čerpadlá so zemnými sondami je zaručené 
spätné získavanie tepla zo zeme.  S dodatočným 
použitím pre vysúšanie budov alebo reguláciu teploty 
budovy sú maximálne povolené prevádzkové hodiny 
výrazne prekročené. 

Výsledkom toho je to, že zem okolo zemnej sondy sa 
príliš ochladzuje alebo v extrémnych prípadoch aj 
zamrzne. Ak sa spozoruje iná expanzia v zemi a sonde, 
môže to spôsobiť vytváranie dutín pri následnom topení.  
Prenos tepla je zredukovaný alebo dokonca k nemu 
nedochádza. Zemná sonda už viac nefunguje na 
rovnakej úrovni a je potrebné ju vymeniť. 

Tepelné čerpadlá (zemné sondy/zemné 
trubicové kolektory) sa nesmú použiť na 
vysúšanie budov ani na reguláciu teploty 
budov.  

 
Problém s tepelnými čerpadlami vzduch/voda 
Tepelné čerpadlá vzduch/voda sa vo všeobecnosti 
používajú na vysúšanie budov a/alebo na reguláciu 
teploty budov. Rôzni výrobcovia/dodávatelia tiež 
zakazujú toto použitie pre svoje tepelné čerpadlá 
vzduch/voda. 
Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste presne dodržiavali 
pokyny a špecifikácie výrobcu/dodávateľa. 
Pri stavbe nových budov sa používajú veľké objemy vody 
pre maltu, zálievkovú maltu, sadru a obklady stien. Dážď, 
ktorý sa dostáva do plášťa budovy tiež zvyšuje vlhkosť.  
Trvá určitý čas, kým sa táto voda vyparí. Vlhkosť zvyšuje 
potrebu tepla danej budovy počas prvých vykurovacích 
období. 
Preto je vysúšanie budovy potrebné podporiť a zrýchliť 
pomocou špeciálnych jednotiek. Predovšetkým v prípade 
vysúšania budov v jesennom a zimnom období a vtedy, 
keď sa používa tepelné čerpadlo, by sa malo 
nainštalovať dodatočný elektrický ponorný ohrievač, aby 
sa pokryla potreba tepla, ktorá je na začiatku zvýšená. 
Táto vykurovacia tyč sa aktivuje častejšie v prvom 
vykurovacom období tepelného čerpadla, a to v závislosti 
od prietokovej teploty (približne 0 °C, alebo ako výsledok 
limitnej teploty (0-5 °C)). 
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3.6 Projektovanie v existujúcich budovách 
Pri plánovaní vykurovacieho zariadenia v 
existujúcej budove by ste si mali položiť 
nasledovné otázky: Malo by sa obnoviť len 
vykurovacie zariadenie? 

Alebo: Ktoré renovačné opatrenia sú celkovo potrebné? 
Má sa vymeniť energetický zdroj? Uvažuje sa aj o 
systémoch pre využívanie obnoviteľných energií? 
Ak sa výrazne upravuje alebo inštaluje nový vykurovací 
systém, systém teplej vody alebo vetrací systém v 
existujúcej budove, musíte dodržiavať a implementovať 
požiadavky Nariadenia o úspore energie (EnEV). 
Pri renovácii alebo modernizácii vykurovacieho systému 
v existujúcom objekte, by jednou z priorít projektovania 
mala byť dohoda s vlastníkom budovy o koncepcii 
vykurovania. 
Táto koncepcia sa musí následne prehodnotiť, čo sa týka 
účinnosti a energetickej účinnosti zo strany kompetentnej 
osoby alebo projektanta. 
Počas projektovania by sa mali skontrolovať a odsúhlasiť 
nasledujúce body: 
– Informácie o energetickom zdroji 
– Dostupný energetický zdroj (plynový alebo kvapalný) 
– Stav systému olejovej nádrže, systému kvapalného 

plynu alebo pripojenia domu k prívodu zemného plynu 
– To, či sa má použiť alternatívny energetický zdroj 
– Kontrola veľkosti pozemku, miesta a stromového 

porastu 
– Potreba brať do úvahy opatrenia pre renováciu 

budovy (izolácia vonkajších stien alebo strechy, 
montáž nových okien) 

– Typ prípravy teplej vody a spotrebiteľov (štandardní 
alebo luxusní) 

– Kontrola existujúcej siete rozvodu tepla 
– Kontrola využívania existujúcich vykurovaných miest 
– Kontrola možností pre vzduchovod/dymovod 
– Či sa tam nachádza kozub, kontrola toho, či je vhodný 

pre použitie a plánovanie renovácie, ak je to potrebné 
– Konzultácia s kominárom 
– Žiadosť o konštrukčnú analýzu (napr. pre strechu, 

ak sa plánuje použitie solárneho systému) 
Okrem geometrických a konštrukčných údajov pre daný 
objekt sú tieto informácie dôležité pre projektovanie 
potenciálnych systémových odchýlok. 

Výber zdroja tepla (renovácia) 
Pri renovácii nie je vždy možné nainštalovať geotermálny 
kolektor, geotermálnu sondu alebo systém so studňovou 
vodou. Použitým zdrojom tepla je z tohto dôvodu často 
len vonkajší vzduch. 
Vzduch je všade k dispozícii a na jeho používanie sa 
nevyžaduje žiadne povolenie. Hoci sú očakávané 
sezónne vykurovacie ukazovatele nižšie ako pri 
systémoch s vodou a slaným roztokom, systém zdroja 
tepla je oveľa jednoduchší a lacnejší, čo sa týka jeho 
využívania. 
Dôležitým bodom, ktorý sa má zvážiť pri výbere vzduchu 
ako zdroja tepla, sú hlukové emisie (zvuk). 

 
Požadované renovačné opatrenia 
Ak neexistuje žiadne podlahové kúrenie a ak nie je 
možné ho následne nainštalovať, mali sa dodržať 
nasledujúce alternatívne opatrenia, aby sa zabezpečilo, 
že všetky miestnosti budú dostatočne vykúrené. 
Kontrola a prispôsobenie vykurovaných miest je rovnako 
dôležité ako výber výkonu konkrétneho systému. 
– Ak je požadovaná prietoková teplota nižšia ako 55 

°C, nie sú potrebné žiadne dodatočné opatrenia. 
Pre prietokovú teplotu do 55 °C sa môže použiť 
akékoľvek nízkoteplotné tepelné čerpadlo. 

– Ak je prietoková teplota vyššia ako 55 °C len v 
niektorých miestnostiach, je potrebné prijať opatrenia 
pre zníženie teploty. 
Za týmto účelom sa môžu vymeniť len radiátory v 
príslušných miestnostiach, aby bolo možné použiť 
nízkoteplotné tepelné čerpadlo. 

– Ak sa vyžaduje teplota od 55 °C do 65 °C v niektorých 
miestnostiach, radiátory v týchto miestnostiach sa 
musia vymeniť alebo sa môžete rozhodnúť pre 
použitie tepelného čerpadla so strednou teplotou. 

– Ak sa vyžaduje prietoková teplota od 65 °C do 75 °C, 
celý vykurovací systém sa musí upraviť alebo 
prispôsobiť. 
Ak táto úprava nie je možná alebo žiaduca, 
musí sa použiť vysokoteplotné tepelné 
čerpadlo. 

Potreba tepla budovy sa môže znížiť nasledovnými 
spôsobmi: 
– Výmena okien 
– Zníženie strát pri vetraní a 
– Izolovanie medziľahlých stropov, strešných väzníkov 

a/alebo fasád 
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Tieto renovačné opatrenia majú nasledujúce ciele: 
– Nižšia potreba tepla umožňuje použitie menšieho, a 

teda aj lacnejšieho tepelného čerpadla. 
– Nižšia potreba tepla má za následok zníženie ročnej 

potreby pre tepelnú energiu, ktorú má tepelné čerpadlo 
dodať. 

– Táto potreba tepla sa pokryje nízkou prietokovou 
teplotou a zvýši sa sezónny vykurovací ukazovateľ. 

– Vylepšená tepelná izolácia vedie k zvýšeniu 
priemernej povrchov je teploty plôch, ktoré uzatvárajú 
miestnosť. Rovnaké pohodlie sa teda dosiahne pri 
nižšej teplote vzduchu v miestnosti. 

 

Prídavné vykurovanie pomocou fosílnych 
energetických zdrojov (hybridný systém) 
Prídavné vykurovanie pomocou fosílnych energetických 
zdrojov sa často používa v existujúcich budovách, keďže 
sa tu už nachádza dostupný energetický zdroj (plyn). 
Ide o kombináciu obnoviteľnej energie a fosílnych palív. 
Tento systém sa tiež označuje ako hybridný systém. 
Hybridný systém kombinuje napríklad bezplatný výťažok 
tepelného čerpadla z prostredia s plynovým kúrením. V 
takomto systéme tepelného čerpadlo pokryje potrebu 
tepla v prechodných obdobiach, keď je vonkajšia teplota 
≥ 0 °C (základná záťaž). Plynové kúrenie zase pokryje 
potrebu tepla pri nízkej vonkajšej teplote. Teplá voda sa 
pripravuje výhradne pomocou plynového kotla. 
Kombinovanie daných dvoch technológií má za následok 
výraznú úsporu energie a nákladov v porovnaní s 
prevádzkou len s použitím tepelného čerpadla alebo 
plynového kotla. 
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4 Výpočet tepelnej záťaže 
 

Vo všeobecnosti sa môže potreba tepla pre každú 
budovu vypočítať bez ohľadu na typ použitia novej alebo 
existujúcej budovy. 
Na tento účel existujú vhodné výpočtové programy a 
európske alebo národné normy, napr. DIN EN 12831, a 
pravdepodobne aj iné výpočtové postupy pre výpočet 
tepelnej záťaže. 

4.1 Prehľad postupu výpočtu 

V súčasnosti sa štandardná tepelná záťaž vo 
všeobecnosti vypočíta pomocou vhodných počítačových 
programov. 
Na tento účel spoločnosť Vaillant ponúka svojim 
odborným partnerom bezplatné softvérové riešenie 
planSOFT (výpočet ročnej potreby tepla v súlade s 
DIN4108-6). 

 

Obr. 22:  Výpočtový softvér od spoločnosti 
Vaillant - planSOFT 
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Výpočtové kroky podľa normy DIN EN 12831 sú uvedené 
nižšie a vyžadujú sa pre výpočet tepelnej záťaže. 
Toto je určené na objasnenie toho, aké konštrukčné 
informácie sa vyžadujú pre správne určenie štandardnej 
tepelnej záťaže. 
Pre vašu pomoc pri zaznamenávaní príslušných údajov 
štruktúrovaným spôsobom je uvedený hárok pre 
plánovanie projektu na konci tejto kapitoly, ktorý 
poskytuje metodickú pomoc. 

 

Výpočtové kroky 
– Určenie klimatických údajov pre miesto budovy 

(štandardná vonkajšia teplota) 
– Stanovenie typu použitia jednotlivých miestností a 

dohoda o vnútornej teplote s dodávateľom 
(nevykurovaná, vykurovaná, štandardná vnútorná 
teplota pre každú miestnosť) 

– žiadosť o údaje o budove od architekta/stavebného 
inžiniera (rozmery, vlastnosti tepelného vykurovania) 

– Určenie štandardných koeficientov prenosu tepla 
(hodnota U, DIn EN ISO 6946) 

– Výpočet štandardných strát pri prenose tepla 
– Výpočet štandardných strát tepla pri vetraní 
– Určenie faktoru opätovného vykurovania 

(voliteľné) 
– Sčítanie všetkých štandardných strát tepla pre 

stanovenie štandardnej tepelnej záťaže 
 

Potrebné dokumenty pre výpočet tepelnej 
záťaže 

Pri plánovaní novej budovy konštrukčné 
projektové dokumenty bežne dodáva architekt a 
technik pre tepelnú izoláciu (stavebný inžinier). 

Tieto obsahujú nasledujúce informácie: 
– Situačný plán uvádzajúci svetové strany, výšku 

priľahlých budov a geografické miesto. 
– Stavebný plán s pôdorysmi a priečnymi rezmi budovy 

(ako súbor CAD tam, kde je to vhodné) s maximálnou 
mierkou 1:100, pôdorysy s rozmermi budovy, vrátane 
rozmerov okien a dverí, miestností s označením 
použitia a počet miestností. 

– Zadanie všetkých zmenených vnútorných teplôt v 
miestnostiach, ktoré sa líšia od štandardných 
vnútorných teplôt v stavebnom pláne (konzultácia s 
dodávateľom). 

– Špecifikácie budovy, vrátane konštrukcie stien, stropu 
a strechy (hustota, hodnoty λ), typ zasklenia okien, 
materiál rámu okien, triedy materiálov okien, 
označenie materiálov a časť budovy, ktorú tvorí sklo. 

Účel výpočtu tepelnej záťaže 

Účelom výpočtu tepelnej záťaže v súlade s normou DIN 
EN 12831 je stanovenie štandardnej tepelnej záťaže 
budovy v závislosti of fyziky budovy a štandardnej 
vonkajšej teploty na príslušnom mieste. 
Nasledujúce parametre projektovanie sú stanovené na 
základe štandardnej tepelnej záťaže budovy: 
1. Maximálny požadovaný tepelný výkon [kW] 
2. Návrh vykurovaných plôch v jednotlivých miestnostiach 

 

Štandardná vonkajšia teplota e[°C] 
Štandardná vonkajšia teplota e [t. j. theta e (vonkajšia)] 
je najnižšou teplotou v období chladna, ktorá trvá 
najmenej dva po sebe idúce dni 10-krát v priebehu 20 
rokov. 
Výkon generátora tepla sa musí konfigurovať tak, že pri 
štandardnej vonkajšej teplote sa bude budova vykurovať 
na dohodnutú štandardnú vnútornú teplotu (v závislosti 
od typu použitia miestnosti) s hodnotou napríklad 20 °C.  
Norma DIN EN 12831, Dodatok 1 dokumentuje 
štandardnú vonkajšiu teplotu a príslušnú klasifikáciu 
miest, ktoré sú vystavené silnému vetru na viac ako 500 
miestach v Nemecku. 

 
 

Nová budova na mieste Remscheid 

Štandardná vonkajšia teplota podľa tabuľky: -12 
°C 

Výsledok: -12 °C 

Vzorový výpočet - dom obývaný jednou rodinou 
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Štandardná vnútorná teplota int,i[°C] 
Typ použitia príslušnej miestnosti určuje štandardnú 

Štandardná strata pri prenose tepla T,i [W] 

vnútornú teplotu int,i [i.e. theta  

int,i 

(interná)]. 

Dodatok 2 normy DIN EN 12831 uvádza referenčné 
hodnoty pre miestnosti používané na rôzne účely. 
Počas projektovania je vždy potrebné dohodnúť 
požadovanú vnútornú teplotu so zákazníkom (písomné 
potvrdenie s podpisom). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Štandardná strata tepla pri prenose  
pre vykurovanú

 

miestnosť (i) pozostáva z nasledujúcich častí v súlade 
s normou DIN EN 12831: 

 

 

T,ie 

- koeficient straty tepla pri prenose medzi 

vykurovanou miestnosťou (i) a vonkajším prostredím (e) 
cez plášť budovy vo Wattoch na Kelvin [W/K]

,iue - koeficient straty tepla pri prenose z vykurovanej 
 

Štandardná tepelná záťaž HL 

miestnosti (i) do vonkajšieho prostredia (e) cez 
nevykurovanú miestnosť (u) vo Wattoch na Kelvin [W/K] 

,ig - statický koeficient straty tepla pri prenose pre 
Štandardná tepelná záťaž [t. j. phi HL] sa môže 
stanoviť pre celú budovu, aby sa mohli určiť rozmery 
generátora tepla, a pre jednotlivé miestnosti, aby sa 
mohli 

podlahu z vykurovanej miestnosti (i) do zeme (g) vo 
Wattoch na Kelvin [W/K] 

určiť rozmery pre jednotlivé 
vykurované miesta. 

j 
– koeficient straty tepla pri prenose vykurovanej 

Štandardná tepelná záťaž pozostáva z nasledujúcich 
hodnôt: 
– Štandardné straty tepla pri prenose [t. j. phiT] 
– Štandardné straty tepla pri vetraní [t. j. phiV] 
– Dodatočný tepelný výkon [t. j. phiRH] 

Tepelná záťaž sa vypočíta na základe miestností alebo 
zón  (pre vykurovanú miestnosť i) a potom sa 
sčíta,  

miestnosti (i) k priľahlej vykurovanej miestnosti (j), v ktorej 
sa udržuje 
výrazne odlišná teplotná úroveň ako dôsledok kúrenia; 
môže ísť o priľahlú vykurovanú miestnosť v rámci 
jednotky budovy alebo o vykurovanú miestnosť v priľahlej 
jednotke budovy, a to vo Wattoch na Kelvin [W/K]. 
Pomocou stanovenej štandardnej vnútornej/vonkajšej 
teploty sa štandardná strata tepla pri prenose vypočíta 
nasledovne: 

aby sa zistila celková tepelná záťaž 
budovy. 

 

Toto umožňuje stanovenie počtu a výkonu jednotlivých 
spotrebičov tepla ako aj výber generátora tepla. 
Vzorec pre výpočet štandardnej tepelnej záťaže pre 
jednotlivé miestnosti:  

 i 

 

 

i 

 

 

 

 

i 

i  

Obr. 23:  Straty tepla pri prenose cez plášť budovy 

Č. Typ miestnosti Štandardná 
vnútorná 
teplota [°C] 

1 Obývacie izby a spálne + 20 

2 Kancelárie, konferenčné miestnosti, 
výstavné miestnosti, hlavné 
schodisko, priehradky 

+ 20 

3 Hotelové izby + 20 

4 Predvádzacie miestnosti a predajne vo 
všeobecnosti 

+ 20 

5 Triedy vo všeobecnosti + 20 

6 Kúpeľne a sprchy, plavárne, šatne, 
operačné miestnosti 

+ 24 

8 WC + 20 

9 Vykurované vedľajšie miestnosti (chodby 
atď.) 

+ 15 

10 Nevykurované vedľajšie miestnosti 
(pivnice, schodiská, skladovacie 
miestnosti) 

+ 10 
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Štandardná strata tepla pri vetraní V,i 
[W] 
Štandardné straty tepla pri vetraní  

 
 
pre vykurovanú 

miestnosť (i) pozostáva z nasledujúcich častí v súlade s 
normou DIN EN 12831: 

 

 

V,i 

- Koeficient štandardnej straty tepla pri vetraní vo Wattoch 

na Kelvin [W/K] 

Rozdiel medzi štandardnou vnútornou teplotou a 
štandardnou vonkajšou teplotou sa používa na výpočet 
štandardnej straty tepla pri vetraní nasledovným 
spôsobom: 

 

 

 

  

 
Dodatočný tepelný výkon RH,i [W] 
Zjednodušený spôsob pre stanovenie dodatočného 
tepelného výkonu pre vykurovanú miestnosť pozostáva z 
nasledujúcich častí v súlade s normou DIN EN 12831: 
A – Plocha podlahy vo vykurovanej miestnosti (i) v 
metroch štvorcových [m²] 

- Korekčný faktor v závislosti od časti zohriatia a 
očakávaného zníženia teploty v miestnosti počas 
prechodného obdobia vo Wattoch na meter štvorcový 
[W/m²] 
Dodatočný tepelný výkon RH,i sa vypočíta podľa 
nasledujúceho vzorca: 

 
 
 
 
 
 

Pri stanovení plôch stien zabezpečte, aby sa vypočítali 
na základe vonkajších stien v ich úplnosti  a na základe 
polovičnej plochy vnútorných stien. 
Výška poschodia sa vždy udáva od dokončenej úrovne 
poschodia (FFL) po dokončenú úroveň poschodia (FFL). 
V nasledujúcich výpočtoch koeficient straty tepla 

 pri prenose Ht obsahuje rôzne korekčné faktory, niektoré 
     

z nich poukazujú na komplexné fyzikálne procesy. 
Objasnenie výpočtu straty pri prenose tepla Výpočty pre celkovú stratu tepla pri prenose   

 

T,i 

Strata tepla pri prenose pozostáva z plochy A, 
koeficientu prenosu tepla U pre danú zložku a 
teplotného rozdielu Δ  (vnútorná teplota pre vonkajšiu 
teplotu/vnútorná teplota pre vnútornú teplotu): 

pre miestnosť v súlade s normou DIN EN 12831 sú 
navrhnutí tak. 
aby súčet všetkých koeficientov straty tepla pri prenose 
H sa vynásobil rozdielom medzi teplotou vnútorného 
vzduchu a teplotou vonkajšieho vzduchu. 
Zodpovedajúce teplotné korekčné faktory sa preto 

= A * U * (   

 

i

-   

 

ii 

≥ ) vo [W] použije pri výpočte strát tepla pri prenose 
, ktoré sa vzťahujú na iné teplotné rozdiely. 

Straty všetkých zložiek (steny, stropy, podlahy) sa 
sčítajú, aby sa získala celková strata tepla pri prenose 
pre miestnosť. Tento súčet vyjadruje potrebu tepla pri 
prenose: 

 
 

k k 

Kde: 
int,i  

e 

t,k int,i e 

= A * U koeficient straty tepla pri prenose pre 
príslušnú zložku v [W/K]. 

V súlade s predpismi v norme DIN EN 12831 sa majú 
rozmery plochy A stanoviť podľa nasledujúceho obrázku. 

Obr. 24:  Príklad dimenzovania v súlade s normou DIN EN 12831 
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Obr. 25:  Štandardná tepelná záťaž v súlade s DIN EN 128 31 - zhrnutie 

 
 
 
 
4.2 Výpočet tepelnej záťaže - zhrnutie 

Nasledujúci príklad ilustruje výpočet a dokumentáciu 
výpočtu tepelnej záťaže v súlade s normou DIN EN 
12831. Jednotlivé body sú podrobnejšie objasnené 
nižšie. 

 
Formulár G 1, podrobný postup   DIN EN 12831 

Č./názov projektu Štandardná tepelná záťaž podľa DIN EN 128 
31 

ZLOŽENIE BUDOVY Strana G 3 

KOEFICIENTY STRATY TEPLA W/K 
Koeficient straty tepla pri prenose ΣHT,e  129 

Koeficient straty tepla pri vetraní ΣHV 60 

Koeficient straty tepla danej budovy Hbudova 189 

STRATY TEPLA W 
Straty tepla pri prenose (smerom von) ΦT,budova  4347 

Minimálna výmena vzduchu Φ V,min,budova = 0,   5 ΣΦ*V,min 969 
Prirodzená infiltrácia Φ V,inf,budova      = ζ . ΣΦ V,inf   
Prietok vzduchu pri mechanickom dodávaní Φ V,su,budova     = (1 - η) . 

ΣΦV,su 

  
Nadmerné množstvo odpadového vzduchu Φ V,mech,inf,budova   
Straty tepla pri vetraní ΦV,budova  969 

TEPELNÁ ZÁŤAŽ BUDOVY W 
Čistá tepelná záťaž ΦN,budova  5316 

Dodatočný tepelný výkon ΦRH, budova 2101 

Štandardná tepelná záťaž 
budovy 

ΦHL,budova 7417 

ŠPECIFICKÉ HODNOTY  
Tepelná záťaž/vykurovaný povrch budovy Φ HL,budova/AN,budova 131,3 m² 56,5 W/m² 

Tepelná záťaž/vykurovaný objem budovy Φ HL,budova/VN,budova 326,9 m³ 16,3 W/m³ 
Okolité miesto prenášajúce teplo A 772,0 m²  
Špecifická strata tepla pri prenose HT'  0,17 W/m²K 

 
 
 

Koeficienty straty tepla (1) 
Tu nájdete vypočítaný koeficient straty tepla pre budovu. 
Tento pozostáva z koeficientov straty pri prenose cez 
uzatvorené povrchy (koeficient straty tepla pri prenose) a 
zo straty tepla spôsobenej požadovanou výmenou 
vzduchu v budove (koeficient straty tepla pri vetraní). 
Súčet daných dvoch hodnôt udáva koeficient straty tepla 
pre budovu. 
Tento koeficient je relatívnou hodnotou a vzťahuje sa na 
teplotný rozdiel medzi štandardnou vnútornou teplotou a 
štandardnou vonkajšou teplotou. 

 

Straty tepla (2) 
Straty tepla pri prenose (2.1) 
Strata tepla pri prenose je teplo, ktoré budova stratí cez 
svoje uzatvorené povrchy. Táto hodnota je absolútnou 
hodnotou pre vypočítaný objekt. 
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Straty tepla pri vetraní (2.2) 
Z hygienických dôvodov sa vyžaduje minimálna výmena 
vzduchu pre každú miestnosť. Hodnota pre minimálny 
prietok vzduchu danej budovy je vypočítaný z objemu 
miestností. 
Kvôli únikom cez dvere a okná vedie spôsobuje 
prirodzená výmena vzduchu v budove stratu tepla, ktorá 
sa označuje ako prirodzená infiltrácia. 
Ak sa v budove nachádzajú toalety a kúpeľne bez okien, 
tieto miestnosti sa musia vetrať mechanickým 
spôsobom. Tieto miestnosti vo všeobecnosti majú 
ventilátor pre odpadový vzduch, ktorý odvádza vzduch z 
miestnosti a vyvádza ho von. Odobratý objem vzduchu 
sa dostáva zvonka do budovy cez otvory v oknách a 
dverách a musí sa zohriať. Energia, ktorá je na toto 
potrebná, sa označuje ako „prirodzená infiltrácia 
pomocou HVAC“ (systém HVAC = systém vykurovania, 
vetrania a klimatizácie). 
V zložitejších vetracích systémoch, napr. v komerčných 
systémoch, majú prietok dodávaného vzduchu a prietok 
odpadového vzduchu rôzne nastavenia. Miestnosť 
(kuchyňa) sa udržiava pri negatívnom tlaku, t. j. odoberá 
sa viac vzduchu, ako sa dodáva, takže sa nedostane 
žiadny zápach do priľahlých miestností. Deficit medzi 
odpadovým vzduchom a dodávaným vzduchom sa 
pokryje priľahlými miestnosťami. Rozdiel sa musí 
zohriať, keďže sa vo všeobecnosti dostáva do miestností 
cez otvory v oknách a dverách. Vypočítané hodnoty 
môžete nájsť v časti „mechanicky dodávaný prietok 
vzduchu“ a „mechanicky infiltrovaný prietok 
vzduchu“. 
Vysoká hodnota minimálneho prietoku vzduchu 
objemový prietok z prirodzenej infiltrácie sa vždy použijú 
vo výpočte. Straty tepla pri vetraní uvedené nižšie sa 
pridajú k tejto hodnote. Súčet všetkých jednotlivých strán 
sa môže považovať za stratu tepla pri vetraní a je pre 
budovu absolútnou hodnotou. 

 

Čistá tepelná záťaž (3) 
Súčet všetkých strát tepla pri prenose a pri vetraní 
jednotlivých miestností je čistou tepelnou záťažou. 

 

Dodatočný tepelný výkon (4) 
Ak sa vyžaduje dodatočný tepelný výkon pre jednu alebo 
viac miestností, táto hodnota sa zobrazí súhrnne ako 
dodatočný tepelný výkon. 
Môže ísť o miestnosti s obmedzeným vykurovacím 
režimom, ktoré je potrebné vykurovať iba na krátke 
obdobie (napr. kostoly). 

Štandardná tepelná záťaž budovy (5) 
Súčet štandardnej tepelnej záťaže budovy a 
dodatočného tepelného výkonu udáva návrhovú tepelnú 
záťaž. Generátor tepla musí zabezpečiť aspoň návrhovú 
tepelnú záťaž. 

 

Špecifické hodnoty (6) 
V riadku „Tepelná záťaž/vykurovaná plocha budovy“ sa 
vypočíta kvocient návrhovej tepelnej záťaže delený 
plochou, ktorá sa má vykurovať.  Ide o hodnotu pre 
konkrétnu budovu. Je zhodná so špecifickou potrebou 
tepla. 
V riadku „Tepelná záťaž/vykurovaný objem budovy“ sa 
vypočíta kvocient návrhovej tepelnej záťaže delený 
objemom budovy, ktorý sa má vykurovať, pričom ide o 
hodnotu pre konkrétnu budovu. 
V riadku „Plocha s prenosom tepla“ je uvedený súčet 
všetkých uzavretých povrchov budovy. 
V riadku „Špecifický koeficient straty tepla pri prenose“ sa 
kvocient „tepelnej záťaže delený plochou budovy“ a 
teplotný rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou časťou 
použije na výpočet výpočtového koeficientu. 
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4.3 Určenie tepelnej záťaže v existujúcich 
budovách 

Pri projektovaní vykurovacieho zariadenia v 
existujúcej budove je možné tepelné zaťaženie 
odhadnúť. 

Čím je budova staršia, tým sú zriedkavejšie k dispozícii 
staršie výpočty alebo koeficienty prenosu tepla (hodnoty 
U v (km²)/W)). Z tohto dôvodu sú k dispozícii údaje o 
spotrebe pre danú budovu a tieto sa môžu použiť na 
stanovenie potreby tepla. 
čo sa týka samotného veku, sú k dispozícii základné 
údaje, ktoré umožňujú odhad potreby tepla pre danú 
budovu. Tieto špecifické potreby vo všeobecnosti 
vychádzajú z 1 m² plochy, ktorá sa má vykurovať, t. j. 
W/m², alebo z objemu miestnosti, ktorá sa má vykurovať, 
t. j. W/m³. 
Na nasledujúcom obrázku je prehľad typickej potreby 
tepla pre rôzne roky stavby: 

Príklad odhadu potreby tepla pre vykurovanie Q na 
základe špecifickej potreby tepla 
– Stará budova, rok stavby 1990 
– Tepelná izolácia (70 W/m²) 
– Vykurovaná plocha 150 m² 

 
 

Q = 70 W/m² * 150 m² = 10 500 W 

Výsledok: Q = 10,5 kW 
 

 

 
 

Odhadovaná potreba tepla nenahrádza podrobný 
výpočet potreby tepla. 
Tento postup hrubého výpočtu sa používa na stanovenie 
približnej hodnoty a kontrolu hodnovernosti existujúcich 
výpočtov. 
Stanovenie potreby tepla prostredníctvom vyššie 
uvedených výsledkov špecifickej potreby tepla je dobrou 
referenčnou hodnotou, ale nepostačuje to pre navrhnutie 
generátora tepla. 
Stanovenie potreby tepla objektu prostredníctvom 
objemu spotrebovaného paliva, napr. vykurovacieho 
oleja alebo plynu, na základe priemernej spotreby paliva 
za posledných päť rokov nám poskytuje presnejšiu 
hodnotu. 

 
 
 

1 Stará budova, bez špeciálnej tepelnej izolácie 
2 Budova postavená pred rokom 1995, bežná tepelná izolácia 
3 Nová budova, postavená po roku 1995, Nariadenie o 

tepelnej izolácii 
4 Nová budova, postavená po roku 2002, Nariadenie o 

tepelnej izolácii 
 

Uvedené hodnoty sa týkajú Nemecka a môžu sa líšiť v iných 
krajinách. 

Vzorový výpočet 

 
 

90-180 W/m2 

 
 
 

70-90 W/m2 

 
 

50-60 W/m2 

 
 

40-60 W/m2 

  
 
 
1978 

   
 
 
1995 2002 

1  2 3 4 

Obr. 26:  Potreba tepla na m² plochy, ktorá sa má vykurovať 
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Stanovenie potreby tepla pomocou údajov o 
spotrebe 
Kvôli ropnej kríze v 70. rokov 20. storočia a skutočnosti, 
že cena energií stále stúpa, vznikla potreba neustále 
vylepšovať tepelnú izoláciu v budovách, aby sa mohla 
znížiť primárna potreba energie. Toto tiež súvisí s 
vylepšenými a prispôsobenými postupmi výpočtov ako aj 
so zaznamenávaním potreby, spotreby energie a trvaním 
vykurovacích období.  
Za pomoci týchto štatistických údajov je možné 
kvantifikovať potrebu tepla pre budovu na základe údajov 
o spotrebe. 

 

príklad odhadu potreby tepla Q na základe 
údajov o spotrebe 
– Stará budova, rok stavby 1990 
– Tepelná izolácia (70 W/m²) 
– Vykurovaná plocha 150 m² 
– Nainštalovaný kotol 34 kW 
– Priemerná spotreba vykurovacieho oleja 1900 l/a 

Čistá výhrevnosť H udáva čistú výhrevnosť paliva a je 
mierou obsahu energie. V nasledujúcej tabuľke sú 
uvedené hodnoty čistej výhrevnosti pre jednotlivé palivá. 

 

Palivo Jedn
otka 

Čistá 
výhrevnosť 
[kWh/jednotka] 

H 
i 

Vykurovací olej EL l 10,00  
Ťažký vykurovací olej kg 11,40  
Zemný plyn H m³ 10,40  
Hnedé uhlie, brikety kg 5,34  
Kamenné uhlie, koks kg 8,60  

 
Vypočíta sa počet hodín ročne, počas ktorých sa musí 
kotol používať, s menovitým tepelným výkonom pre 
pokrytie ročnej potreby tepla, čím sa získajú hodiny 
plnej prevádzky. 
Táto štatistická hodnota sa nesmie zameniť s 
prevádzkovými hodinami. Počet prevádzkových hodín 
môže byť výrazne vyšší ako teoretické hodnoty plnej 
prevádzky v prípade modulovaných generátorov tepla. 
Hodiny plnej prevádzky za rok sa stanovili 

–  Hodiny plnej prevádzky 
b 

1800 h/a štatisticky. Toto má za následok rôzne hodnoty, v 
závislosti od typu budovy a jej použitia. V nasledujúcej 
tabuľke nájdete niekoľko príkladov pre hodiny plnej 
prevádzky v Nemecku. 

Q = (V [l] * H [kWh/l] * [a])/([a] * b  [h/a] * [l]) 
i v 

Q = (1900 * 10)/1800 

Výsledok: Q = 10,6 kW 
 

 

 
 

Hodnoty pre vykurovací olej   
Čistá výhrevnosť H 

  i  

[kWh/l] 10 

Hustota [kg/l] 0 845 
 

Príklad poukazuje na to, že inštalovaný výkon starého 
kotla je trikrát vyšší, ako sa vyžaduje. Pri výmene 
generátorov tepla je preto vždy potrebné skontrolovať, či 
je výkon kotla skutočne potrebný, 
Niektoré charakteristické hodnoty, ktoré sú objasnené 
nižšie, sa vyžadujú pre výpočty vykonané v príklade. 

Hodiny plnej prevádzky sa môžu odhadnúť tak, že sa 
vydelí obsah tepla v spotrebovaných palivách s tepelnou 
záťažou budovy (keď sa výkon kotla približne zhoduje s 
tepelnou záťažou), alebo sa vydelí množstvo 
spotrebovaného paliva (v kWh) s menovitým výkonom 
stojaceho kotla. 

Vzorový výpočet 

Typ/použitie budovy Hodiny plnej prevádzky 

[h/a] Dom obývaný jednou rodinou 
(len vykurovanie) 

1500-1800 

Dom obývaný jednou rodinou 
(s prípravou teplej vody) 

1800-2100 

Dom obývaný viacerými 
rodinami 

1600-2000 

Kancelárska budova 1400-1900 

Škola 1100-1400 
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Normalizácia podľa počasia 

Aby sa vo výpočte mohli brať do úvahy výkyvy počasia, 
údaje o spotrebe je potrebné normalizovať podľa 
počasia. Vykurovacie obdobia, ktoré sú teplejšie ako 
priemer alebo chladnejšie ako priemer, sa preto 
vypočítavajú podľa hodnôt z celého roka a tiež sa pritom 
berie do úvahy počasie na mieste, kde sa objekt 
nachádza. 
Aby bolo možné vyhodnotiť tieto klimatické rozdiely, 
zaviedli sa hodnoty prvých vykurovacích dní. Túto 
štatistickú hodnotu určuje každý deň nemecká Národná 
meteorologická služba (dwd) pre viaceré miesta v 
Nemecku a táto sa potom sčíta pre celý rok. 
Výpočet vychádza z predpokladu, že sa vykurovanie 
vyžaduje vtedy, keď je vonkajšia teplota nižšia ako 15 
°C. Pre dni, pre ktoré toto platí, sa stanoví priemerná 
vonkajšia teplota a vytvorí sa rozdiel medzi touto teplotou 
a 20 °C. 
V súlade s tým sú prvé vykurovacie dni pre daný rok 
súčtom 

Nasledujúci príklad zobrazuje postup normalizácie podľa 
počasia. 

 
 

Q    = (G  /G) * Q 
VH M T 

 
 
   

Hodnoty pre vykurovací olej   
Normalizovaná spotreba vykurovacej energie [kWh/a] Q 

  VH  Spotreba vykurovacej energie závislá 
od teploty 

[kWh/a] Q 
T 

Počet vykurovacích dní pre meraný rok [K * d] G 

Priemerná hodnota pre vykurovacie dni v 
priebehu X rokov 

[K * d]/x G 
  M   

 

Pre dom obývaný jednou rodinou v Remscheid s 
úžitkovou 

teplotných rozdielov (20 °C mínus priemerná plochou budovy 
A 

132 m² sa stanovia nasledujúce údaje 

vonkajšia teplota) pre všetky vykurovacie dni v danom 
období. Čím vyššia je hodnota pre vykurovacie dni, tým 
bolo chladnejšie v období, ktoré sa bralo do úvahy, a tým 
bola vyššia potreba vykurovacej energie. 

 

Stanovenie podielu spotreby, ktorá je závislá od 
počasia 
Pri normalizácii podľa počasia sa najprv musí pre každý 
rok stanoviť podiel spotreby, ktorá nie je závislá od 
počasia a podiel spotreby, ktorý je závislý od počasia. 
Ak sa pripravuje teplá voda (nezávisle od klímy) s 
použitím toho istého energetického zdroja, ktorý sa 
používa pre vykurovanie, podiel spotreby teplej vody sa 
musí odčítať od celkovej spotreby. 
Ak sa spotreba teplej vody meria pomocou vodomeru, 
nameraný objem sa môže vynásobiť špecifickou 
tepelnou kapacitou vody  (1,163 Wh/kgK) a štandardným 
teplotným rozsahom Δ =45 K. 
K nameranej spotrebe je tiež potrebné pridať straty 
vzniknuté pri rozvode a skladovaní vody.  Štandardne sa 
na pokrytie tohto používa hodnota 15 kWh/m² ročne. 
Ak sa spotreba vody nemeria, môže sa použiť 
predpísaná hodnota 18 % z celkovej spotreby. 

o spotrebe.  Všetky sa vzťahujú na celý 
rok. 
2011: 17 440 kWh 

2012: 17 860 kWh 
2013: 17 520 kWh 
2014: 17 390 kWh 

Najprv sa odpočíta podiel teplej vody normalizovaný 
podľa počasia. Keďže sa spotreba vody nemeria, odčíta 
sa predpísaná hodnota 18 % z celkovej spotreby. 
Podiel normalizovaný podľa počasia pre príslušné roky 
sa preto vypočíta nasledovným spôsobom: 
2011: 17 440 kWh * (100 % – 18 %) = 14 301 kWh 
2012: 17 860 kWh * 0,82 = 14 645 kWh 

2013: 17 520 kWh * 0,82 = 14 366 kWh 
2014: 17 390 kWh * 0,82 = 14 260 kWh 

Aby sa mohli previesť údaje o spotrebe tak, aby 
zachytávali priemerný rok na mieste Remscheid, počet 
vykurovacích dní v príslušných rokoch a priemerný rok 
na tomto mieste sa najprv použijú na stanovenie 
prevodného faktoru pre každý rok a tento faktor sa 
vynásobí nameranou spotrebou: 
2011 

= 14 301 kWh 

G  /G = 3262/2867 = 1,14 

= 1,14 x 14 301 kWh = 16 303 kWh 
2012 

= 14 645 kWh 

G  /G = 3262/3201 = 1,02 

= 1,02 x 14 645 kWh = 14 938 kWh 

Vzorový výpočet 
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2013 

= 14 366 kWh 

G  /G = 3262/3425 = 0,95 

= 0,95 x 14 366 kWh = 13 648 kWh 
2014 

= 14 260 kWh 

G  /G = 3262/2711 = 1,20 

= 1,20 x 14 260 kWh = 17 112 kWh 

Podiel teplej vody sa potom pridá k týmto hodnotám o 
spotrebe normalizovaných podľa počasia: 
2011: 16 303 kWh + 17 440 x 0,18 = 19 442 kWh 
2012: 14 938 kWh + 17 860 x 0,18 = 18 153 kWh 
2013: 13 648 kWh + 17 520 x 0,18 = 16 802 kWh 

2014: 17 112 kWh + 17 390 x 0,18 = 20 242 kWh 

Potom sa vytvorí priemerná hodnota z normalizovaných 
hodnôt o spotrebe. Toto sa môže uviesť ako 
charakteristická hodnota o spotrebe na základe úžitkovej 
plochy budovy A: 
Charakteristická hodnota o spotrebe: 
18 660 (kWh/a)/132 m² = 141 kWh/m² 
Ak sa minulé vykurovacie obdobia berú ako základ pre 
výpočet údajov o spotrebe, je potrebné uskutočniť 
kontroly, či iné renovačné opatrenia vykonané na budove 
majú nejaký vplyv na potrebu tepla. Napríklad môže ísť o 
následnú tepelnú izoláciu alebo montáž nových okien. 
Dokončené renovačné opatrenia môžu znížiť potrebu 
tepla o 50 %. 
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5 Výpočet chladiacej záťaže 
 

5.1 Aktívne chladenie 

Chladiaci výkon tepelného čerpadla (primárny obvod) sa 
prenesie na vykurovací systém. 
Kompresor tepelného čerpadla je v prevádzke počas 
chladenia; tepelné čerpadlo sa aktívne ochladzuje. 
Všetky tepelné čerpadlá flexoTHERM a flexoCOMPACT 
sa môžu ochladzovať aktívne a pasívne, bez ohľadu na 
zdroj tepla.  
Tepelné čerpadlá geoTHERM VWL 35/4, aroTHERM a 
flexo- THERM/COMPACT od spoločnosti Vaillant s 
aroCOLLECT využívajú vonkajší vzduch ako svoj zdroj 
tepla a dokážu zabezpečiť funkciu chladenia v letnom 
období. 
Systém prepína medzi vykurovacím režimom a 
chladiacim režimom pomocou zvodového ventilu v 
chladiacom obvode. 
Počas aktívneho chladenia sa vnútorná vzduchová 
jednotka používa na absorbovanie energie z prostredia 
ako aj na vyžarovanie energie do prostredia. 
Tepelné čerpadlá aroTHERM od spoločnosti Vaillant 
používajú na chladenie podlahové obvody alebo 
ventilátorové výmenníky. 
V chladiacom režime by sa mali používať vhodné 
termostaty pre jednotlivé miestnosti. Hydraulická 
jednotka VMZ MEH 61 ponúka spínací výstup, pripojenie 
flexoTHERM X 141, pomocou ktoré sa môžu termostaty 
v jednotlivých miestnostiach prepnúť do chladiaceho 
režimu. 
Spínací výstup je k dispozícii na flexoTHERM. 

5.2 Pasívne chladenie 

Tepelné čerpadlá flexoTHERM a flexoCOMPACT so 
zemou alebo podzemnou vodou ako ich zdrojom tepla a 
tepelné čerpadlá geoTHERM VWS36/4 a VWS s 22 kW 
sú vhodné pre pasívne chladenie. 
Moduly VWZNC pre prirodzené chladenie sú potrebné pre 
flexoTHERM/flexoCOMPACT. 

Nízka teplota podzemnej vody alebo zeme sa prenesie 
do vykurovacieho systému pomocou tepelného 
výmenníka. 
Kompresor tepelného čerpadla je v prevádzke počas 
chladenia; tepelné čerpadlo sa pasívne ochladzuje. 
Pri pasívnom chladení sa používajú prírodné chladiče, 
ako je studená zem. 
Tiež je možné využiť ich akumulačný účinok. 
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Rosný bod 

Všeobecným pravidlom je, že keď klesne teplota 
vzduchu v miestnosti, absolútny objem vzduchu zostane 
konštantný a relatívna vlhkosť vzduchu sa zvýši v 
procese chladenia. 
Ak teplota vzduchu ďalej klesá, dosiahne sa hladina 
podzemnej vody. To znamená, že relatívna vlhkosť 
vzduchu je na úrovni 100 %. Ak sa teplota ďalej 
ochladzuje, dôjde ku kondenzácii a táto znižuje 
absolútny obsah vody vo vzduchu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimálna prietoková teplota, teplota rosného bodu 

Z dôvodu prirodzeného obmedzenia chladiaceho výkonu 
nie je podlahový vykurovací systém vždy udržiavať 
teplotu miestnosti na pevnej hodnote. Ale prietoková 
teplota sa musí vždy udržiavať na takej úrovni, ktorá 
zabráni riziku tvorby kondenzácie.  Grafy zobrazujú to, že 
v letnom období objem vlhkosti dosahuje o niečo viac 
ako 9 g/kg vzduchu. S týmto obsahom vodných pár sa 
rosný bod objaví približne pri 13 °C (pri relatívnej vlhkosti 
vzduchu približne 55 %). 

 

 

 

  
 

  
 

 
 
Spoločnosť Vaillant odporúča, aby bola prietoková 
teplota približne 20 °C (štandardné nastavenie) pri funkcii 
chladenia. 
Pri teplote vzduchu 25 °C a s relatívnou vlhkosťou 
vzduchu 70 % sa rosný bod nedosiahne, kým teplota 
nebude 19 °C. V priemere je relatívna vlhkosť vzduchu v 
domoch 50-55 %, čo znamená, že vzduch neklesne pod 
rosný bod. 
Horný limit pre vlhkosť vzduchu je 65 % a nesmie sa 
prekročiť podľa noriem EN 814 T1-T3 a DIN 1946. 

X Rosný bod v °C 
Y Vlhkosť x v g/kg 
Z Mesiace 
A Mannheim 
B Bremerhaven 
C Berlin 
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Obr. 27:  Rosný bod a teplota vzduchu 
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Chladenie za pomoci sálavých systémov 

Chladenie za pomoci sálavých systémov je súčasťou 
riadiaceho systému pre mierne teploty, pričom ich 
použitie je umožnené vďaka vynikajúcej tepelnej izolácii, 
ktorá sa v súčasnosti používa. Optimálna kvalitná 
tepelná izolácia a podlahové kúrenie prispôsobené 
funkcii prídavného chladenia zabezpečujú dokonalú 
prevádzku. 
Ak sa na chladenie používajú sálavé systémy, je dôležité 
obmedziť teplotu povrchov alebo teplotu vody, aby sa 
zabránilo kondenzácii. Jenou možnosťou je vykonať 
opatrenia pre minimálnu prietokovú teplotu. 
Pre systémy podlahového kúrenia je potrebné zvoliť 
minimálnu prietokovú teplotu 18 °C. V praxi sa 
predpokladá, že obytné domy majú prietokovú teplotu 18 
-20 °C a vratnú teplotu 21-23 °C v chladiacom režime. 
Pri dláždenej podlahe sa očakáva špecifický chladiaci 
výkon s približne 30-35 W/m². 
Vlhkosť v budove závisí od vonkajšej vlhkosti a od 
vnútornej záťaže. Vonkajšia vlhkosť prekročí hodnotu 13 
/kg (rosný bod 18 °C) len na niekoľko málo hodín ročne.  
Pre potrubia uložené v podklade je možné vybrať 
prietokovú teplotu, ktorá je približne o 1-2 °C nižšia tak, 
že sa voda medzi zmiešavačom a rozvádzačom zohreje 
do určitého rozsahu. Všeobecným pravidlom je, že 
prietoková teplota by nemala byť nižšia ako teplota 
rosného bodu v systémoch so suchým podkladom. 

 

Spúšťacie zariadenia a rozvádzače v sálavých 
systémoch pre chladenie 
Pri funkcii chladenia sa kladú určité požiadavky na 
spúšťacie zariadenia pre podlahové kúrenie. Spúšťacie 
zariadenia musia byť reverzibilné; inými slovami, v 
chladiacom režime sú ovládacie zariadenia funkčne 
invertované pre chladiaci režim pomocou signálu. 
Vo vykurovacom režime sa spúšťacie zariadenie zatvorí, 
keď sa dosiahne príslušná teplota v miestnosti. V 
chladiacom režime sa musí spúšťacie zariadenie musí 
zatvoriť, keď teplota klesne pod príslušnú teplotu v 
miestnosti. 

Okrem toho sa chladiaci režim úplne 
zablokuje v podlahovom obvode kúpeľne.  
Na vykonanie tohto sa vyžaduje elektricky 
aktivovaný  

uzavierací ventil. Vo vlhkých miestnostiach, ako sú 
kúpeľne, sa vo všeobecnosti odporúča, aby sa 
podlaha nechladila, ale aby sa radšej tento obvod 
zatvoril v chladiacom režime. 
Spoločnosť Vaillant odporúča izolovať stúpacie potrubie 
podlahového kúrenia, vrátane rozvádzačov 
vykurovacieho obvodu, aby boli z nich neunikali výpary, 
aby sa zabránilo ich poklesu pod rosný bod v chladiacom 
režime. 

Radiátory v chladiacich systémoch 

V chladiacom režime by sa mohla vytvárať kondenzácia 
na radiátoroch a na ich napájacích vedeniach a toto by 
mohlo spôsobovať plesne a poškodenie konštrukcie. Z 
tohto dôvodu sa radiátorové obvody nesmú ochladzovať. 
Keďže absolútna vlhkosť v dome je približne rovnaká vo 
všetkých miestnostiach kvôli pohybu vzduchu, pre všetky 
miestnosti sa môže vybrať rovnaká prietoková teplota. 
Vetrací systém so spätným získavaním tepla umožňuje, 
aby sa dodržiaval limit vlhkosti v súlade s normami En 
814 a DIN 1946. 
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5.3 Zložky chladiacej záťaže 

Účelom klimatizačných systémov je zabezpečiť, aby bol 
v miestnostiach dostatok čerstvého vzduchu a aby sa 
tento udržal s určitou teplotou a vlhkosťou. Teplo sa 
môže odviesť, napríklad dodaním studeného (suchého) 
vzduchu. 

5.4 Základ výpočtu (v súlade s VDI 2078 [Verein 
Deutscher Ingenieure – Asociácia 
nemeckých technických inžinierov]) 

Základným rozdielom z výpočtu tepelnej záťaže je to, 
že chladiaca záťaž je závislá od času, t. j. 

Smernica VDI 2078 uvádza dve metódy výpočtu:  

CR  

CR 

(t) 

krátka metóda a metóda s elektronickým spracovaním 
údajov. Tu je popísaná len krátka metóda. 

Výpočet chladiacej záťaže podľa normy VDI 2078 je 
rovnaký ako výpočet tepelnej záťaže podľa normy DIN 
12831 v určitých ohľadoch. 
Chladiaca záťaž sa vytvára pomocou rôznych typov 
prívodu tepla. 

Výpočet tepelnej záťaže vychádza zo statického postupu 
(obdobie chladna, ktoré trvá dlho) s konštantnou 
vonkajšou a vnútornou teplotou. Toto nie je možné pri 
chladiacej záťaži. Slnko svieti len cez deň, čo znamená, 
že budova nie je zohrievaná trvalo. Ide tu len o dve 
vonkajšie chladiace záťaže. 

Chladiaca záťaž miestnosti Q sa rozdelí na zložku 
vnútornej a 

Krátka metóda v norme VDI 2078 sa vykoná na 

a vonkajšej chladiacej záťaže. 

Q    = Q  + Q 

základe 24-hodinovej krivky a vyžaduje sa, aby bola táto 
krivka v tepelne ustálenom stave. 

CR I E 

Interná chladiaca záťaž Q pozostáva z nasledujúcich 
zdrojov 

Maximum sa odvodí z tejto krivky chladiacej záťaže a 
určí sa menovitá (nominálna) chladiaca záťaž: 

tepla.  
Q = max 
(Q 

 
(t)) 

= Teplo z ľudí CR, nom CR 

= Teplo prichádzajúce cez okná 
Q   = Teplo zo zariadení 

Pri tejto metóde je potrebné poznať (odhadovaný) 
moment (deň a čas) maximálnej chladiacej záťaže pre 
daný rok, keďže slnečné žiarenia závisí od tohto. 

= Teplo z predmetov prechádzajúcich cez miestnosť 

Q = Iné teplo, napr. z chemických reakcií  

Q  = Teplo z priľahlých miestností 
 
Vonkajšia chladiaca záťaž QE pozostáva z 
nasledovného:  
Q   = Teplo dostávajúce sa cez steny 
Q  = Teplo dostávajúce sa cez okná 

= Prenos tepla cez okná 

= Sálavé teplo cez okná 

Q   = Teplo dostávajúce sa dnu ako následok 
infiltrácie 

Miestny zdanlivý čas 

Slnko dosahuje najvyššiu úroveň o 12.00 miestneho 
zdanlivého času na mieste, kde sa budova nachádza. 
Avšak v Nemecku sa používa stredoeurópsky letný čas 
(CEST). S CEST je slnko na najvyššej úrovni o 12.00 na 
poludníku 15°E. V takomto prípade je miestny zdanlivý 
čas rovnaký ako CEST. 
Na miestach s rôznymi stupňami dĺžky sa musí miestny 
zjavný čas τ vypočítať nasledujúcim spôsobom: 

Vonkajšia chladiaca záťaž Q pozostáva z nasledovného: 

Parameter výpočtu: 
τ = Miestny zjavný čas 

 = Stredoeurópsky letný čas v hod. 
M = Poludník na mieste, kde sa budova nachádza 

Nemecko sa nachádza medzi 6° (Aachen) a 15° (Frankfurt 
(Oder)). 
Najmenšia odchýlka je preto vo Frankfurte (Oder), 
t. j. 1 hod.; to znamená, že o 1ľ.00 (CEST) je 11.00 
(miestny zjavný čas). 
Pre Aachen platí nasledujúca odchýlka: 

–1h + (6 - 15)/15 h = -1,6 h 

t. j. o 12.00 (CEST) je 10.04 = 10.24 (miestny zjavný čas). 

Q 

Q 

Q 

Q 

P 

G 

T 

S 



Projekčné podklady tepelné čerpadlá 
12/2016 

49 

Výpočet chladiacej záťaže 
Zložky chladiacej záťaže 

 

 

A
R 

A
R 

T
D 

 
 
 
 
Teplota vzduchu v miestnosti 
Teplota vzduchu v miestnosti sa môže buď nastaviť 
(napr. na 22 °C) alebo sa môže regulovať v závislosti od 
vonkajšej teploty.  Čím teplejšie je vonku, tým môže byť 
teplota v miestnosti vyššia tak, aby sa osoby v nej necítili 
nepohodlne. 
Vzorec je tento prípad je nasledovný: 

= 13,2 °C + 0,4 x  
 
Tepelná objemová záťaž 

Všetky zložky chladiacej záťaže obsahujú žiarenie 
a/alebo prúdenie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Záťaž prúdením (1) je množstvo tepla, ktoré sa 
absorbuje ihneď zo vzduchu; toto okamžite zvýši teplotu 
v miestnosti, a preto ide o chladiacu záťaž bez 
oneskorenia. 

Bez časového oneskorenia 

Záťaž žiarením (2) je množstvo tepla, ktoré sa na 
začiatku niekde absorbuje (podlaha, stena, zariadenie, 
vnútorné tienenie atď.) a potom sa prenesie do vzduchu 
v miestnosti. 
Preto ubehne nejaký čas, kým sa teplota v miestnosti 

zvýši, t. j. kým sa prívod tepla stane 
chladiacou záťažou. 

Okrem toho sa zníži maximálna záťaž, a to v závislosti 
od akumulačnej kapacity miestnosti. 

Zoslabenie ΔQ a časový rozdiel Δ (toto tvorí 
základ pre faktor chladiacej záťaže S  alebo   , pozri nižšie). 

i e 

Žiarenie 

Prúdenie 

Obr. 29:  Žiarenie a prúdenie 
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Obr. 30:  Zoslabenie a časový rozdiel pre dopadajúce žiarenie 
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5.5 Interná chladiaca záťaž (v súlade s VDI 2078) 
V nasledujúcich kapitolách je uvedené vzorce a 
parametre požadované pre výpočet internej chladiacej 
záťaže Q . 

 

Chladiaca záťaž ako následok tepla z ľudí 

Faktor rozmanitosti l je vzťah medzi umelo osvetlenou 
plochou a celkovou plochou miestnosti v čase výpočtu. 
Hodnota menšia ako jeden môže byť spôsobená 
plochami, ktoré sú osvetlené oknami, alebo 
predpokladmi o objeme simultánneho používania 
pracovných svetiel. 

Q  = n * q * S + n * q 
P P, dr i P, 

m 

Stupeň záťaže miestnosti 
μ 

berie do úvahy kombinované 

n = Počet osôb osvetlenie a zariadenia s odpadovým vzduchom, ktoré 
odstraňujú časť 

P, 

dr 

P, 

m 

= Emisie suchého tepla na jednu osobu vo W 
(Tabuľka A1) 

= Emisie vlhkého tepla na jednu osobu vo W 

tepla vytvoreného v miestnosti v odpadovom vzduchu, a 
preto nie sú účinné ako chladiaca záťaž v danej 
miestnosti. Takto sa rozlišujú tri typy extrakcie vzduchu: 

S  = Faktor chladiacej záťaže pre vnútornú chladiacu 
záťaž (Tabuľka 
A5) 

Možnosti pre extrakciu vzduchu 

Emisie tepla z ľudí sa delia na suchú (q  ) 
a vlhkú časť q   . P,dr 

P,m 

Obidve sa násobia počtom osôb (n). 

S je faktor chladiacej záťaže pre internú chladiacu záťaž 
s množstvom žiarenia a berie do úvahy akumulačnú 
kapacitu miestnosti. Závisí od typu miestnosti, doby 
zaťaženia, časti dňa a rozsahu množstva prúdenia a 
môžete ho nájsť v Tabuľke A5 v norme VDI 2078. 
Predpokladá sa množstvo prúdenia 50 % pre emisie 
suchého tepla z ľudí. Faktor chladiacej záťaže sa 
ponechá pre emisie vlhkého tepla, keďže sa tu žiarenie 
nevyskytuje (100 % prúdenie). 

 

Chladiaca záťaž ako následok tepla z osvetlenia 

Q  = P   * l * µ  * S 

= Elektrický výkon svetiel vo W 

l = Faktor rozmanitosti 

= Stupeň zaťaženia miestnosti (Tabuľka A4) 

S = Faktor chladiacej záťaže pre internú chladiacu záťaž 
(Tabuľka A5) 
Celkový elektrický výkon svetiel sa prípadne dodá do 
miestnosti vo forme tepla. 
Buď sa vypočíta pripájací výkon svetiel, ktoré sú 
skutočne nainštalované (počet svetiel * jednotlivý výkon), 
alebo sa použije intenzita osvetlenia, ktorá sa vyžaduje 
na konkrétny účel v miestnosti na stanovenie 
požadovaného pripájacieho výkonu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktor chladiacej záťaže S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
tiež berie do úvahy 

Nasledujúce platí v druhom prípade: 

* p * A 

= Elektrický výkon svetiel vo W 

E  = Menovitá intenzita osvetlenia v lx (Tabuľka A2) 

P = Ťahaný pripájací výkon vo W/(m² * klx) (Tabuľka 
A3) A = Plocha miestnosti v m² 

zoslabenie a časové oneskorenie ako následok 
množstva žiarenia. 
Faktor chladiacej záťaže sa stanoví v závislosti od 
množstva prúdenia, ktoré závisí od situácie inštalácie.  

A 

B 

C 

Obr. 32:  Možnosti pre extrakciu 
vzduchu 

P 

µ 

P N 

P 

el 

L 

= 
E 

el 

el 

A Extrakcia vzduchu v stropnom výklenku 
B Extrakcia vzduchu cez neizolované 

vzduchové potrubie C Extrakcia vzduchu cez izolované 
vzduchové potrubie  

Situácia inštalácie Množstvo 
prúdenia 

Množstvo 
žiarenia 

Voľne visiace svetlá 50 % 50 % 

Zabudované do stropu 30 % 70 % 

Kombinované 
osvetlenie a 
zariadenie s 
odpadovým vzduchom 

0 % 100 % 
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Chladiaca záťaž ako následok tepla zo zariadení a 
jednotiek 

Často dochádza k neistote, čo sa týka rozsahu množstva 
prúdenia a žiarenia.  Ak sa predpokladá, že množstvo 

Q   = 
((P 

/η1 * µ1) + (P /η2 * µ2) + ... ) * l * S prúdenia je 100 %, potom bude faktor chladiacej 

M N1 N2 
i záťaže S jeden. 

= Menovitý výkon zariadení vo W (identifikačný štítok) 
η  = Priemerná výkonnosť motora (Tabuľka A6.1) 

µ = Stupeň zaťaženia zariadenia l = 
Faktor rozmanitosti 
S = Faktor chladiacej záťaže pre internú chladiacu 

záťaž (Tabuľka A5) 
Teplo zo zariadení sa zhoduje s dodanou elektrickou 
energiou. 

i 

V Tabuľke A6.2 sú uvedené referenčné údaje pre emisie 
tepla z počítačových pracovných staníc. Výkon, ktorý sa 
má použiť, zodpovedá dopadajúcemu teplu zo zariadení 
Q. 
Výkon uvedený na identifikačnom štítku sa má použiť 
ako pomôcka. Významný rozdiel na konci pochádza z 
výkonnosti η a stupňa zaťaženia µ, pozri vyššie. 

 

Chladiaca záťaž ako následok tepla z priľahlých 
miestností 

Keďže menovitý výkon P (využiteľná energia) je 
uvedený na 

= k * A * Δ  

identifikačnom štítku, musí sa vydeliť výkonnosťou η. 
Výkonnosť závisí od menovitého výkonu a nájdete ho v 
Tabuľke A6.1, ako aj dopadajúce teplo zo zariadení Q. 
Vyššie uvedený vzorec Q = P /η sa vzťahuje na prípady, 
keď sú zariadenie a motor nainštalované v tej istej 
miestnosti. Nasledujúce sa vzťahuje na iné konfigurácie 
(motor vonku, zariadenie vnútri) (straty motora sa neberú 
do úvahy): 
Q   = P /η - P  = P  * η/(1 - η) 

Všetky tri konfigurácie uvádza Tabuľka A6.1. 

Stupeň zaťaženia μ udáva, ktorá časť plnej záťaže je 
zastúpená štandardnou záťažou. 
Faktor rozmanitosti l berie do úvahy to, koľko zariadení 
je naraz v práve v prevádzke, keď sa ich tam nachádza 
niekoľko. 
Referenčné hodnoty pre obidve veľkosti pre jednotlivé 
priemyselné odvetvia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

k (U) = Koeficient prenosu tepla podľa ISO 6946 v 
W/m²K 
A = Plocha steny v m² (výška poschodia a vnútorné 
rozmery) 
Δ = Teplotný rozdiel medzi priľahlými miestnosťami v K 
Toto sa vypočíta podobným spôsobom ako tepelná 
záťaž, s jediným rozdielom, že rozmery zložiek sa 
vypočítajú na základe vnútorných rozmerov. 
Ak nie sú známe ďalšie informácie, teplota priľahlých 
miestností sa môže prevziať z Tabuľky A7. 

 

Priemyselné odvetvie Výkon 
zariade
nia/ploc
ha [W/ 
m²] 

Stupeň 
zaťaženi
a μ 

Faktor 
rozmanit
osti I 

Papierenský priemysel 700 0,6 ... 0,8 0,8 ... 0,9 

Elektrolytické 
pokovovanie 

400 ... 800 0,8 ... 0,9 0,7 ... 0,8 

Spracovanie plastov < 500 0,7 ... 0,8 0,6 ... 0,8 

Elektronika < 400 0,2 ... 0,8 0,2 ... 0,7 

Jemné strojárstvo < 500 0,3 ... 0,5 0,6 ... 0,9 

Spracovanie kovov < 300 0,6 ... 0,9 0,2 ... 0,8 

Textilný priemysel < 300 0,7 ... 0,8 0,8 ... 0,95 

P 

Q 

N 

R 



Výpočet chladiacej záťaže 
Externá chladiaca záťaž 

Projekčné podklady tepelné čerpadlá 
12/2016 

53 

 

 

eq1 
. 

W  
eq 

F 

k 
e
q 

Ae,a
v 

. 

F 

A
O 

e
q 

A
R 

 
 
 

5.6 Externá chladiaca záťaž 
Externá chladiaca záťaž Q 

 
 
sa vypočíta pomocou  

Ak stena nie je bledá alebo strecha nie je tmavá, budú 
platiť iné stupne absorpcie a emisií ako tie, ktoré sú 
uvedené 

E 

vzorcov uvedených v nasledujúcich 
kapitolách. 

v Tabuľke A18 alebo A21. Δ  (alebo teraz 
Δ  

) sa 
musí 

potom opraviť na Δ  
Korekčná hodnota Δ  

 

eq2 

je uvedená v Tabuľke A19 alebo 

Chladiaca záťaž ako následok prenosu tepla cez 
vonkajšie steny a strechy 
Q   = k * A * Δ  
k (U) = Koeficient prenosu tepla podľa ISO 

es 

A22 (VDI 2078), v závislosti od triedy požiarnej 
odolnosti, 
svetovej strany a času (miestny zjavný čas + časový 
rozdiel Δ z), a usí sa spracovať nasledovne: 

6946 vo W/m²K alebo tabuľky (A17 alebo A20 v VDI 
2078) 

Tmavá stena = 
Δ  

 

 

eq2 

= Δ  + Δ   

 

eq,es 

A = Plocha steny v m² (výška poschodia a vnútorné 
rozmery) 

Biela stena = 
Δ  

 

eq2 

= Δ  - Δ   
eq,es 

Δ = Ekvivalentný teplotný rozdiel (A18 alebo A21) 
Čierna kovová stena = 
Δ  

 

eq2 

= Δ  - Δ   

eq,es 

+ 2,0 

eq 

Najprv sa musí stanoviť trieda požiarnej odolnosti (1 
až 6) steny alebo 

Bledá strecha 
= Δ  

 

eq2 

= Δ  - Δ   
eq,es 

strechy. Aby sa to mohlo urobiť, stena je priradená k 
určitému riešeniu v Tabuľke A17 (steny) alebo strecha je 
priradená 

Prázdna kovová stena= 
Δ  

 

eq2 

= Δ  - 2 Δ   

eq,es 

k nejakému riešeniu v Tabuľke A20 (strechy). 
Okrem triedy požiarnej odolnosti nájdete koeficient 
prenosu tepla k a tiež časový rozdiel Δtd v hodinách 
(pozri nižšie) v Tabuľke A17. 
Ekvivalentný teplotný rozdiel Δ je teplotný rozdiel 
medzi vnútrom a vonkajškom korigovaný vlastnosťami 
absorpcie a emisií plochy vonkajšej steny ako aj 
akumulačnými vlastnosťami steny. 
Nasledujúce všeobecné parametre 

Chladiaca záťaž ako následok prenosu tepla cez 
okná 

= k  * A * (  
= Koeficient prenosu tepla okna v W/m²K A = 

Rozmery otvoru v stene v m² 
= Aktuálna vonkajšia teplota (Tabuľka A8 alebo A25 

v VDI 2078) 
= Teplota vzduchu v miestnosti 

– Teplota vzduchu v miestnosti  = 22 
°C, 

Predpokladá sa, že prietok pri prenose tepla cez okná 

– priemerná teplota vonkajšieho 
vzduchu 

je statický, t. j. žiadne akumulačnú účinky sa 

Ae,av 

Ae,av 

= 24,5 °C (júl) 
= 18,5 °C 
(september) 

neberú do úvahy.  Množstvo žiarenia je popísané 
osobitne v ďalšej kapitole. 

- svetlá fasáda alebo tmavá strecha 
nájdete v Tabuľke A18 (steny) alebo A21 (strechy), 

Aktuálnu teplotu vonkajšieho vzduchu nájdete v Tabuľke 
A8 (júl a september) alebo v Tabuľke A25 (v VDI 2078). 

v závislosti od triedy požiarnej odolnosti, smerovania 
kompasu a času (miestny zjavný čas + časový rozdiel Δ 
td, pozri vyššie). 
Priemerná teplota vonkajšieho vzduchu 

 
od miesta, kde sa budova nachádza 

 

 

Ae,av 

závisí od 

Tabuľka 1 priraďuje mestá k zónam 
chladiacej záťaže. Ak sa priemerná teplota 
vonkajšieho vzduchu  

 
 
teplota 

v miestnosti  odchyľuje od vyššie uvedených hodnôt, Δ  
musí byť opravená na 
Δ  

 

eq1 

Pre júl (a september, ak nie je nasmerované na juh), 
platí nasledovné: 

 

 

eq1 

= Δ  + 
(  

 

 

Ae,av 

- 24,5 °C) + (22 °C -  
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Pre september obsahuje Tabuľka A18 hodnoty len pre 
steny nasmerované na juh. Nasledujúca korekcia sa 
vzťahuje na tieto steny: 

 

 

eq1,Sept,S 

= Δ  + 
(  

 

 

Ae,av 

- 18,5°C) + (22 °C -  

Pri inej svetovej strane sa hodnoty pre júl nasmerujú 
podľa prvého korekčného vzorca.   

) 

e
q 

A
R 

Δ
e
q 

A
R 
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Chladiaca záťaž ako následok slnečného žiarenia cez Najprv sa musí stanoviť celková plocha skla; toto pozostáva 
okná z rozmerov okenných otvorov A a veľkosti sklenej 

Q  = (A  * I + (A - A ) * I ) * b * S ) plochy 
g 

(A   – A je plocha rámov). 

S 1 max 1 diff, max  

e 
Sklená plocha 
osvetlená slnkom A 

sa stanoví potom. Rozdiel 

= Sklená plocha osvetlená slnkom v m² 
A - A 1 

udáva tienenú sklenú plochu, na ktorú 
A = g  * A   = Celková sklená plocha v m² 

g  = Množstvo sklenej plochy (Tabuľka A12) 
dopadá len rozptýlené žiarenie. 

Tieň je niekedy veľmi ťažké vypočítať a 
 

M 

 

max 

= Rozmery otvorov v stene 

= Celkové žiarenie za dvojitou okennou tabuľou 

podrobnejšie sa tu nepopisuje. 

v W/m² (Tabuľka A11 v VDI 2078) 
 

 

diff, max 

= Rozptýlené žiarenie za dvojitou okennou tabuľou 

v W/m² (Tabuľka A11 v VDI 2078) 

b = Faktor priepustnosti (Tabuľka A13 v VDI 2078) 

= Faktor chladiacej záťaže pre externú chladiacu záťaž (Tabuľka 
A16 v VDI 2078) 

Slnečné žiarenie prenikajúce cez okná je často zložkou, 
ktorá sa musí stanoviť, keď sa vytvára maximálna 
vonkajšia chladiaca záťaž. 
Približne 1368 kW/m² celkového slnečného žiarenia 
dopadá na Zem. Niekedy v skutočnosti dopadne výrazne 
menej žiarenia na fasádu budovy a toto pozostáva z 
uvedených zložiek. 

 
 
 
 
 
 
 

Hodnoty pre celkové žiarenie a rozptýlené žiarenie sú 
uvedené v Tabuľke A11.  Tieto udávajú žiarenie cez 
dvojité sklené povrchy v závislosti od svetovej strany. 
Pre rozptýlené žiarenie I sa môže vybrať hodnota 
celkového 

žiarenia I diff,max 

smerom na sever. 

Faktor priepustnosti „b“ berie do úvahy rôzne typy skla 
a/alebo prostriedkov na ochranu pred slnkom (Tabuľka 
A13). Viacero faktorov priepustnosti sa navzájom 
vynásobí. 

Vo výpočte chladiacej záťaže sa rozlišuje medzi 
celkovým 

Faktor chladiacej 
záťaže S 

pre vonkajšiu chladiacu záťaž sa 
stanoví 

žiarením (všetky zložky) a rozptýleným žiarením (všetky 
časti, ktoré nepriamo dosiahnu fasádu, t. j. tiež dosiahnu 
časti v tieni). 

z Tabuľky A16, v závislosti od typu miestnosti, 
smerovania tienenia (vonkajšie alebo vnútorné), 
smerovania kompasu a časti dňa. 

 

Chladiaca záťaž ako následok infiltrácie 

Moderné spôsoby konštrukcie okien znamenajú, že 
klimatizované miestnosti s infiltrovaním vonkajšieho 
vzduchu sa zvyčajne neberú do úvahy. 

 
A1 

A - 
A1 

A 
AM 

Obr. 34:  Slnečné žiarenie prenikajúce cez okenné 
otvory 

Obr. 33:  Zložky slnečného žiarenia 

A 1 
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V horúce letné dni sú sila a zdvih vetra zvyčajne nízke. 
Toto množstvo chladiacej záťaže neplatí, ak je v miestnosti 
nadmerný tlak. 
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Odhad chladiacej záťaže pre jednotlivé miestnosti 

 
 
 
 
Základy a objasnenia pre odhad chladiacej 
záťaže 
Pri odhade chladiacej záťaže sa tiež berie do úvahy 
akumulačná kapacita miestnosti ako aj špecifické vplyvy. 
Základom pre toto sú číselné hodnoty, z ktorých 
vychádzajú „VDI pravidlá pre chladiacu záťaž“ (VDI 
2078). 
Výpočet vychádza z teploty vzduchu v miestnosti s 
hodnotou 27 °C pri teplote vonkajšieho vzduchu 32 °C a 
pri priebežnej prevádzke chladiacej jednotky. 
Poloha 0 

Typ miestnosti, rozmery vnútorných vzdialeností, plocha 
a kapacita podlahy. 
Poloha 1 

Okenné plochy sa musia rozdeliť podľa rôznych 
svetových strán a musia sa vynásobiť príslušnými 
hodnotami. 
Rozmery otvorov v stenách (rozmery plášťa budovy) sa 
považujú sa okennú plochu. Svetová strana, z ktorej 
vyplýva maximálna hodnota, sa musí použiť v súčte pre 
výpočet chladiacej záťaže. Ak sú rôzne tvary okien v 
jednej svetovej strane, možno bude potrebné pridať 
niekoľko hodnôt. 
Ak sa okná nachádzajú v dvoch priamo priľahlých 
svetových stranách, napr. SW alebo W, musí sa použiť 
súčet oboch týchto hodnôt. 
Pri nedelených okenných tabuliach s plochou viac ako 2 
m² sa faktory musia zvýšiť o 10 %. 
Vodorovné stropné okná sa musia tiež brať do úvahy 
(pozrite si riadok „Stropné okno“). 
Pri vnútorných tieniacich zariadeniach je potrebné brať 
do úvahy stanovené redukčné faktory. 
Poloha 2 

Poloha 4 

Stropná plocha (strecha), mínus všetky stropné okná, sa 
musí vynásobiť príslušnými hodnotami. 
Poloha 5 

Keďže jediná časť pripájacieho výkonu svetiel sa 
konvertuje na svetlo, celkový pripájací výkon sa berie do 
úvahy ako teplo. 
Ak sa v miestnosti, ktorá sa má ochladiť, nachádzajú 
radové jednotky s výbojkami, je tiež potrebné pre ne 
vytvoriť povolenú odchýlku s ich zodpovedajúcim 
výkonom. 
Poloha 6 

Okrem stanovených hodnôt je tiež potrebné použiť 
jednotky vyžarujúce teplo, ktoré sú v prevádzke vo chvíli 
maximálneho slnečného žiarenia, napr. televízory, svetlá 
a iné elektrické jednotky s ich pripájacím výkonom. 
Poloha 7 

Počet osôb sa musí vynásobiť stanovenou hodnotou. V 
súlade s VDI 2078 sa nasledujúce podmienky 
predpokladajú pre emisie tepla z ľudí (teplo vyžarované 
ľuďmi): 
Činnosť: Žiadna činnosť až mierna činnosť, postavenie 
sa, úroveň činnosti I až II podľa normy DIN 1946, Časť 2, 
teplota vzduchu v miestnosti 26 °C. 
Poloha 8 

Tu sa musí použiť množstvo vonkajšieho vzduchu v 
súlade so špecifikáciami výrobcu. Jediným základom pre 
výpočet je to, že sa prietok vonkajšieho vzduchu 
ochladzuje 5 K. 
Celková chladiaca záťaž 

Súčet jednotlivých chladiacich záťaží z Polôh 1 až 8. 

Vybraná chladiaca jednotka: 
Ak chcete dosiahnuť vnútornú teplotu približne o 5 K 
nižšiu, ako je stanovená teplota vonkajšieho vzduchu, 
musí byť zjavný chladiaci 

Prietok tepla cez steny (chladiaca záťaž cez steny). výkon Q rovnaký alebo vyšší ako vypočítaná 
Aby sa zjednodušila metódu výpočtu, za základ sa 
zobrali paušálne hodnoty zodpovedajúce aktuálnej 
tepelnej normy podľa VDI 2078. Keďže steny nemajú 
výrazný vplyv na chladiacu záťaž, tieto hodnoty sa môžu 
použiť aj pre staré budovy. 
Poloha 3 

Ak miestnosť, ktorá sa nachádza dole alebo je priľahlá, 
nie je klimatizovaná alebo ochladzovaná, je potrebné 
použiť príslušnú hodnotu. 

chladiaca záťaž. 

Prietok dodávaného vzduchu jednotky v m³/h delený 
objemom miestnosti z riadku 0 udáva rýchlosť výmeny 
vzduchu. Rýchlosť výmeny vzduchu vyššia ako 10 je 
prijateľná len pre vzduchové potrubia, ktoré veľmi 
dôsledne projektovali odborníci, v opačnom prípade je 
potrebné počítať s roztrhnutím. 
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Výpočet chladiacej záťaže 
Odhad chladiacej záťaže pre jednotlivé miestnosti 

 
 
 
 

Pojmy 

Chladiaca záťaž je súčet všetkých (prúdiacich) prietokov 
tepla, ktoré majú určitý vplyv a ktoré sa musia vypustiť, 
aby sa mohla udržať požadovaná teplota vzduchu v 
miestnosti. 
Zjavná chladiaca záťaž je prietok tepla, ktoré sa musí 
vypustiť von z miestnosti s daným konštantným obsahom 
vlhkosti, aby sa mohla udržať cieľová teplota vzduchu; 
preto sa zhoduje so stanoveným prúdiacim prietokom 
vzduchu. 
Latentná chladiaca záťaž je prietok tepla, ktoré je 
potrebné pre kondenzáciu hmotnostného prietoku pary 
pri určitej teplote vzduchu tak, aby, pri konštantnej 
teplote vzduchu, sa udržal v miestnosti cieľový obsah 
vlhkosti. 
Chladiaci výkon jednotky je celkový zjavný a latentný 
chladiaci výkon alebo chladiaca kapacita, ktorú 
zabezpečuje chladiaca jednotka. Zjavný chladiaci výkon 
jednotky je chladiaci výkon zabezpečovaný jednotkou pre 
chladenie vzduchu bez odstránenia vlhkosti. 
Latentný chladiaci výkon je chladiaci výkon 
zabezpečovaný jednotkou kvôli vlhkému vzduchu 
klesajúcemu pod rosný bod, aby sa odstránila nejaká 
časť vodnej pary obsiahnutej vo vlhkom vzduchu za 
pomoci kondenzácie. Výparné teplo obsiahnuté vo 
vodnej pare sa dodáva pomocou jednotky vo forme 
chladiacej energie pre kondenzáciu. 
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6 Určenie potreby teplej vody 
 

V praxi existujú rôzne prístupy pre stanovenie potreby 
pitnej vody: 
Pri obytných budovách je proces návrhu často v súlade s 
normou DIN 4708, Časť 2. Ukazovateľ odberu N sa 
stanovuje tak, že sa berú do úvahy sanitárne armatúry 
jednotlivých bytových jednotiek alebo obytných jednotiek, 
počet obyvateľov/používateľov a faktory rozmanitosti. 
Tento ukazovateľ odberu, spolu s koeficientom výkonu 
kotla a výkone valcového zásobníka (údaj NL), sa 
použije pri projektovaní prípravy teplej vody. 
Táto metóda návrhu a dimenzovania, ktorá sa vzťahuje 
len na stojace kotly, sa nepoužíva pri systémoch s 
tepelnými čerpadlami, pretože údaje NL v podstate nie 
sú k dispozícii pre prietokové teploty používané v režime 
s tepelnými čerpadlami. 
Preto je dobré zabezpečiť, aby sa v návrhu brali do 
úvahy množstvá požadovaného tepla v danom systéme. 

Ak sa tak urobí, je potrebné zaznamenať niekoľko 
faktorov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú: 
– Denná potreba 
– Špička 
– Očakávané straty 
– Tepelný výkon dostupný pre opätovný ohrev 

valcového zásobníka s teplou vodou pre domácnosti 
Požadovaná príprava teplej vody musí byť dostupná v 
referenčnom období vo forme uskladnenej teplej vody 
alebo ako tepelný výkon. 
Na účely návrhu je najprv potrebné stanoviť maximálnu 
dennú potrebu teplej vody a zodpovedajúce 
spotrebiteľské správanie. Profily priemerných odberov sa 
môžu použiť navyše k reálnym hodnotám spotreby, aby 
toto bolo možné stanoviť. 
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6.1 Odberové profily 

Profily priemerných odberov pre tri používateľské skupiny sú uvedené v norme DIN EN 15450. 
Sú tu uvedené podrobné informácie týkajúce sa času, keď sa odoberá pitná teplá voda, ako aj 
množstvo energie, ktoré je na toto potrebná, a tieto informácie sú vhodné pre projektovanie 
prípravy teplej vody pomocou tepelného čerpadla. 
Používateľské skupiny podľa normy DIN EN 15450 sú definované nasledovne. 

Každý uvedený odberový typ vychádza z údajov v tabuľke „Predpokladané objemy“. 
1. Profil priemerného odberu pre jednotlivca (35 litrov za deň pri 60 °C). 
2. Profil priemerného odberu pre trojčlennú rodinu so sprchou a bez vane (100 litrov za 

deň pri 60 °C). 
3. Profil priemerného odberu pre trojčlennú rodinu so sprchou a vaňou (200 litrov za deň pri 

60 °C). 
Na nasledujúcich stranách sú uvedené tieto odberové profily. 

 

Predpokladané objemy 

Nasledujúce predpoklady o spotrebe energie, objeme a trvaní odberu pre jednotlivé odberové 
typy sa používajú ako základ pre nasledujúce výpočty. 

 

Odbero
vé typy 

Energia Objem Požadovaná 
hodnota pre 
Δ  

Trvanie odberu pri stanovenom hmotnostnom 
prietoku 

 [kWh] [l] [K] [min]    
    pri 

3,5 l/min 
pri 
5,5 l/min 

pri 
7,5 l/min 

pri 
9 l/min 

Nízky 0 105 3 30 0,9 0,5 0,4 0,3 

Podlaha 0 105 3 30 0,9 0,5 0,4 0,3 

Čistenie 0 105 2 45 0,6 0,4 0,3 0,2 

Umývan
ie riadu 
Nízky 

0 315 6 45 1,7 1,1 0,8 0,7 

Umývan
ie riadu 
Stredný 

0 420 8 45 2,3 1,5 1,1 0,9 

Umývan
ie riadu 
Viac 

0 735 14 45 4 2,5 1,9 1,6 

„Veľa“ 0 525 15 30 4,3 2,7 2 1,7 

Sprchovanie 1 400 40 30 11,4 7,3 5,3 4,4 

Používan
ie vane 

3 605 103 30 29,4 18,7 13,7 11,4 

 

Použila sa teplota studenej vody s hodnotou 10 °C. 
 

Špecifická tepelná kapacita 

Množstvo tepla (v jouloch alebo Wh) potrebného pre ohrev 1 kg materiálu s 1 K. Táto hodnota 
je dôležitá pre akumuláciu a prenos tepla. 
Špecifická tepelná kapacita vody: c=1,163 Wh/kg*K 
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Odberový profil pre jednotlivca 
 

Č. Časť dňa 
 
 
 
 
 
 

hh:mm 

Energia 
pre 
proces 
odberu 

 
 
 
 

Q    v kWh 
EZ 

Referenčné obdobia  
pre dynamické v 
ykurovacie systémy 

Energetická       Energetická 
požiadavka počas                  požiadavka 
pre 

obdobia                                  obslužnú 
jednotku 
počas 
referenčného 
obdobia 

Q v kWh Q v kWh 
DPB DPNE 

Odbero
vé typy 

Požadovaná Minimálna 
hodnota pre hodnota  , 
Δ (má sa keď 
dosiahnuť merač začne 
počas zaznamenáva

ť odberu) použitie 
energie 

[K] [°C] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EZ 
 
 

DPB 
 
 

DPNE 

 
 
 
 
 
 
 

Priemerný objem teplej vody V sa vypočíta nasledovne z 
celkovej energie pre odberové procesy: 

 
 

V = Q   [Wh]/(c [Wh/kg * K] * (Δ [K])) 

V = 2100 Wh/(1,163 Wh/(kg * K) * (60 - 10 K)) 

Výsledok: V = 36 kg 
 

 

 
 

Hodnoty  
Celková energia pre odberový proces 

EZ [kWh] 

Špecifická tepelná kapacita vody c 1,163 Wh/(kg * K) 
 

Výsledkom je potreba teplej vody s hodnotou 36 litrov za 
deň pri 60 °C. 

Vzorový výpočet 

1 7:00 0,105   Nízky  25 

2 7:30 0,105   Nízky  25 

3 8:30 0,105   Nízky  25 

4 9:30 0,105   Nízky  25 

5 11:30 0,105 Vybrané  Nízky  25 

6 11:45 0,105 Vybrané  Nízky  25 

7 12:45 0 315 Vybrané  Umývan
ie riadu 

50 0 

8 18:00 0,105 Vybrané  Nízky  25 

9 18:15 0,105 Vybrané  Čistenie  45 

10 20:30 0,420 Vybrané Vybrané Umývan
ie riadu 

50 0 

11 21:30 0,525 Vybrané Vybrané Veľa  45 

Q   (kWh)  2,1      

Q (kWh)   1,68     

Q (kWh)    0,945    
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Odberový profil pre trojčlennú rodinu so sprchou 
Č. Časť dňa 

 
 
 
 
 
 

hh:mm 

Energia 
pre 
proces 
odberu 

 
 
 
 

Q    v kWh 
EZ 

Referenčné obdobia pre dynamické 
vykurovacie systémy 

Energetická        Energetická 
požiadavka počas                  požiadavka 
pre 

obdobia                                  obslužnú 
jednotku 
počas 
referenčného 
obdobia 

Q v kWh Q v kWh 
DPB DPNE 

Odbero
vé typy 

Požadovaná Minimálna 
hodnota pre hodnota  , 
Δ (má sa keď 
dosiahnuť merač začne 
počas zaznamenáva

ť odberu) použitie 
energie 

[K] [°C] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EZ 
 
 

DPB 
 
 

DPNE 

 
 
 

Výpočet objemu teplej vody V: 
 

 
V = Q   [Wh]/(c [Wh/kg * K] * (Δ [K])) 

V = 5845 Wh/(1,163 Wh/(kg * K) * (60 - 10 K)) 

Výsledok: V = 100 kg 

 
 

Výsledkom je potreba teplej vody s hodnotou 100 litrov 
za deň pri 60 °C. 

Vzorový výpočet 
Hodnoty  
Celková energia pre odberový proces 

EZ [kWh] 

Špecifická tepelná kapacita vody c 1,163 Wh/(kg * K) 

 

1 7:00 0,105  Vybrané Nízky  25 

2 7:15 1,400 Vybrané Vybrané Sprchovanie  40 

3 7:30 0,105 Vybrané Vybrané Nízky  25 

4 8:01 0,105 Vybrané  Nízky  25 

5 8:15 0,105 Vybrané  Nízky  25 

6 8:30 0,105 Vybrané  Nízky  25 

7 8:45 0,105 Vybrané  Nízky  25 

8 9:00 0,105 Vybrané  Nízky  25 

9 9:30 0,105 Vybrané  Nízky  25 

10 10:30 0,105 Vybrané  Podlaha 30 10 

11 11:30 0,105 Vybrané  Nízky  25 

12 11:45 0,105 Vybrané  Nízky  25 

13 12:45 0,105 Vybrané  Umývan
ie riadu 

45 10 

14 14:30 0,105 Vybrané  Nízky  25 

15 15:30 0,105 Vybrané  Nízky  25 

16 16:30 0,105 Vybrané  Nízky  25 

17 18:00 0,105 Vybrané  Nízky  25 

18 18:15 0,105 Vybrané  Čistenie  40 

19 18:30 0,105 Vybrané  Čistenie  40 

20 19:00 0,105 Vybrané  Nízky  25 

21 20:30 0,105 Vybrané Vybrané Umývan
ie riadu 

45 10 

22 21:15 0,735 Vybrané Vybrané Nízky  25 

23 21:30 1,400 Vybrané Vybrané Sprchovanie  40 

Q   (kWh)  5,845      

Q (kWh)   5,740     

Q (kWh)    2,24    
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E
Z 

 
 
 
 

Odberový profil pre trojčlennú rodinu so sprchou a vaňou 
 

Č. Časť dňa    Energia pre Referenčné obdobia pre dynamické vykurovacie
 Odberový odberový systémy
 typ 
postup Energetická požiadavka

 Energetická 
požiadavka počas referenčného pre 
obslužnú jednotku obdobia počas 
referenčného 

obdobia 
 

 

hh:mm Q    v kWh Q v kWh Q v kWh 
EZ DPB DPNE 

Požadovaná hodnota    
Minimálna hodnota pre Δ (má 
sa  , keď 
dosiahnuť merač 
počas odberu) začne 
zaznamenávať 

použitie energie 
[K] [°C] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EZ 
 
 

DPB 
 
 

DPNE 

 
 
 

Výpočet objemu teplej vody V: 
 

 
V = Q   [Wh]/(c [Wh/kg * K] * (Δ [K])) 

V = 11655 Wh/(1,163 Wh/(kg * K) * (60 - 10 K)) 

Výsledok: V = 200 kg 

 
 

Výsledkom je potreba teplej vody s hodnotou 200 litrov 
za deň pri 60 °C. 

Vzorový výpočet Hodnoty  
Celková energia pre odberový proces 

EZ [kWh] 

Špecifická tepelná kapacita vody c 1,163 Wh/(kg * K) 

 

1 7:00 0,105   Nízky  25 

2 7:05 1,400 Vybrané  Sprchovanie  40 

3 7:30 0,105 Vybrané  Nízky  25 

4 7:45 0,105 Vybrané Vybrané Nízky  25 

5 8:05 3,605 Vybrané Vybrané Kúpeľňa 30 10 

6 8:25 0,105 Vybrané Vybrané Nízky  25 

7 8:30 0,105 Vybrané Vybrané Nízky  25 

8 8:45 0,105 Vybrané Vybrané Nízky  25 

9 9:00 0,105 Vybrané  Nízky  25 

10 9:30 0,105 Vybrané  Nízky  25 

11 10:30 0,105 Vybrané  Podlaha 30 10 

12 11:30 0,105 Vybrané  Nízky  25 

13 11:45 0,105 Vybrané  Nízky  25 

14 12:45 0,315 Vybrané  Umývan
ie riadu 

45 10 

15 14:30 0,105 Vybrané  Nízky  25 

16 15:30 0,105 Vybrané  Nízky  25 

17 16:30 0,105 Vybrané  Nízky  25 

18 18:00 0,105 Vybrané  Nízky  25 

19 18:15 0,105 Vybrané  Čistenie  40 

20 18:30 0,105 Vybrané  Čistenie  40 

21 19:00 0,105 Vybrané  Nízky  25 

22 20:30 0,735 Vybrané Vybrané Umývan
ie riadu 

45 10 

23 21:00 3,605 Vybrané Vybrané Kúpeľňa 30 10 

24 21:30 0,105  Vybrané Nízky  25 

Q   (kWh)  11,655      

Q (kWh)   11,445     

Q (kWh)    4,45    
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D

P 

Q = 
N 

* Q 

Q = 
N 

* Q 

Q 

DP

B 

 
 
 
 

6.2 Príklad návrhu: Dom obývaný viacerými 
rodinami 

Šesť obslužných jednotiek, každá s tromi osobami. 

Požadovaný objem teplej vody sa môže vypočítať z 
celkovej energetickej požiadavky v referenčnom období. 

V    = Q /c   * (t - t  ) * kg/l 
Tabuľka 3, v ktorej je uvedený odberový profil priemernej 
rodiny 
(teda s tromi osobami) so sprchou a vaňou (200 litrov za 
deň pri 60 °C) sa používa podľa normy DIN EN 15450 pri 
navrhovaní prípravy teplej vody.  
Referenčné obdobie s najvyššou energetickou 
požiadavkou sa pri návrhu prípravy teplej vody odčíta z 
Tabuľky 3. 

DP DPB     

W 

cieľ cw 

 
 
 
 
 
 

Nasledujúci výpočet sa používa pre návrhy pre dom 
obývaný viacerými rodinami. 

 
 

V    = Q /c   * (t - t  ) * kg/l 
Návrh podľa referenčného obdobia DP DPB     

W 

cieľ cw 

Referenčné obdobie s najvyššou energetickou 
= 26 670 Wh * kg * K/1,163 Wh * (60 - 10)K 

požiadavkou je od 20:30 do 21:30.  4445 kWh na jednu 
bytovú jednotku je potrebných pre teplú vodu v danom 
čase. 
Tieto údaje sa môžu použiť pri jednotlivých krokoch 
počas projektovania. 
Celková energetická požiadavka pre šesť obslužných 
jednotiek sa stanovuje nasledujúcim spôsobom v 
referenčnom období: 

Výsledok : 
V 

= 459 kg 

 

DPB NE DPNE 

 
Požadovaný objem teplej pitnej vody v referenčnom 
období je 459 kg, čo zodpovedá 459 litrom. 

 
 
 
 
 
 

 
 

DPB NE DPNE 
 

DPB = 6 * 4,445 kWh 

Výsledok: Q = 26,67 kWh = 26 670 Wh 
 

 

Vzorový výpočet 

Vzorový výpočet 

V 
DP 

Hodnoty 
V 

DP Objem teplej vody požadovaný v 
referenčnom období 

[l] 

Q 
DPB Energetická požiadavka pre obslužnú 

jednotku v referenčnom období 
[Wh] 

C 
W Špecifická tepelná kapacita vody 1,163 Wh/ 

(kg * K) 
t 

cieľ Cieľová teplota valcového zásobníka [°C] 
t 

cw Teplota studenej vody [°C] 

 

Hodnoty 
Q 

DPB Energetická požiadavka pre obslužnú 
jednotku v referenčnom období 

26 670 Wh 

t 
      cieľ  Cieľová teplota valcového zásobníka 60 °C 
t 

cw Teplota studenej vody 10 °C 

 

21 19:00 0,105 Vybrané  

22 20:30 0,735 Vybrané Vybrané 

23 21:00 3,605 Vybrané Vybrané 

24 21:30 0,105  Vybrané 
Q   (kWh) 

EZ  11,655   
Q (kWh) 

DPB   11,445  
Q (kWh) 

DPNE    4,45 

 

Hodn
oty 

  
Q 

DPB Energetická požiadavka v referenčnom 
období 

[kWh] 

Q 
DPNE Energetická požiadavka pre obslužnú 

jednotku v referenčnom období 
[kWh] 

N 
NE Počet obslužných jednotiek s rovnakým 

profilom 
[-] 
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V = 
V 

V = 
V 

V 

 
 
 
 

Výber valcového zásobníka 

Pri výbere valcového zásobníka je potrebné brať do 
úvahy aj nasledujúce straty. 
– Strata valcového zásobníka ako výsledok tepla 

vyžarované cez povrch. Hárok s technickými údajmi 
výrobcu uvádza stratu valcového zásobníka v x 
kWh/24 h. 

– Strata kvôli miešaniu pritekajúcej studenej vody. Toto 
sa berie do úvahy pri použití zásoby pre nepoužiteľný 
objem valcového zásobníka z dôvodu miešania. Na 
tento účel sa môže vo všeobecnosti použiť objem 
valcového zásobníka s hodnotu 15-20 %. 

Zásoba pre nepoužiteľný objem valcového zásobníka 

Variant 2 (VIH RW 400 B) 
2 * 390 litrov so stratami valcového zásobníka na jeden 
valcový zásobník s 
2,1 kWh/24 h. Výpočet: 
2 * 390kg * 1,163 Wh * 50 K/kg * k = 45 357 Wh 

V tomto prípade sa tiež odčítajú príslušné tepelné 
straty. 45 357 Wh – 2 100 Wh – 2 100 Wh = 41 157 
Wh 
Pri porovnaní výsledkov z variantov 1 a 2 s požadovanou 
tepelnou energiou 30 703 WH vidíme, že 390 l valcový 
zásobník z variantu 2 zabezpečí dostatočnú tepelnú 
energiu počas celého referenčného obdobia, a to aj 
vtedy, keď 

 

val. min  

DP 

* 1,15 sa berú do úvahy straty valcového zásobníka. 

Valcové zásobníky z variantu 1 sú nedostatočné, pretože 
straty valcových zásobníkov im bránia v tom, aby dosiahli 
požadovanú hodnotu 30 703 Wh. 

 
 
 
 
 

Toto spôsobí to, že sa dosiahne požadovaný minimálny 
objem valcového zásobníka v príklade návrhu. 

 
 

 

val. min  

DP 

* 1,15 

 

val. min 

= 459 l * 1,15 

Výsledok: 528 l 
 

 

 
 

Minimálny požadovaný objem valcového zásobníka pre 
vzorový objekt je 528 litrov. To znamená, že tepelná 
energia s hodnotou 30 703 Wh je potrebná počas 
referenčného obdobia. Táto tepelná energia sa musí 
akumulovať vo valcovom zásobníku teplej vody pre 
domácnosti. 
To, či je množstvo tepla dostatočné, sa testuje v 
nasledujúcom kroku pre dva varianty valcových 
zásobníkov. 
Variant 1 (VIH RW 300) 
2 * 285 litrov so stratami valcového zásobníka na jeden valcový zásobník s 
1,8k Wh/24 h. Výpočet: 
2 * 285kg * 1,163 Wh * 50 K/kg * k = 33 146 Wh 

Straty valcového zásobníka pre každý valcový zásobník 
sa musia odčítať od tejto hodnoty. 
33 146 Wh – 1 800 Wh – 1 800 Wh = 29 546 Wh 

Vzorový výpočet 

Hodnoty 
V 

val. 
 

min 

Minimálny objem valcového zásobníka [l] 

V 
DP Objem teplej vody požadovaný v 

referenčnom období 
[l] 

1,15 15 % strata pri miešaní [-] 
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WP val. w cieľ cw
 ohrev 

Q 

WP 

W
P 

 
 
 
 

6.3 Určenie tepelného výkonu potrebného pre 
prípravu teplej vody 

V nasledujúcom kroku sa musí stanoviť potrebný tepelný 
výkon tepelného čerpadla pre prípravu teplej vody. 
Táto hodnota je zásobou k tepelnému výkonu tepelného 
čerpadla, ktorá sa vyžaduje pre prípravu teplej vody a 
ktorá závisí od času dostupného medzi jednotlivými 
referenčnými obdobiami. 
Q    = V    * c  * (t       – t  )/T      * kg/l 

Doba 11,5 hod. uplynie medzi prvým referenčným 
obdobím pred 9:00 a druhým po 20:30. 
Počas týchto 11,5 hod. je potrebné zohriať 2 * 390 litrov, 
t. j. celkovo 780 litrov z 10 °C na 60 °C. 
V nasledujúcom príklade stanovíme to, aký veľký tepelný 
výkon je potrebný pre prípravu teplej vody. 

Q = V * c * (t – t )/T * kg/l 
WP val. w cieľ  

cw 

ohrev 

= 780 kg * 1,163 Wh/(kg * K) * 50 K/11,5 h 
* kg/l 

Výsledok: Q 

 
 
= 3 944 W 

   
 
 
 
 
 
 

Nasledujúce obdobie medzi dvomi referenčnými 
obdobiami sa stanoví pre vzorový systém z profilu 
priemerného odberu príslušnej používateľskej skupiny: 

 
 
 
 

Tepelné čerpadlo si vyžaduje dodatočný výkon s 
hodnotou 3,94 kW 
na ohrev 780 litrov teplej vody z 10 °C na 60 °C za 
11,5 hod. 

Ak interval medzi dvomi referenčnými obdobiami je veľmi 
krátky a požadovaný výkon tepelného čerpadla pre 
prípravu teplej vody je preto veľmi vysoký, je potrebné 
brať do úvahy dve alternatívy: 
1. Objem valcového zásobníka sa zvýši o hodnotu, 

ktorá sa použije pre druhé referenčné obdobie. 
2. Naplánuje sa druhý generátor tepla pre prípravu 

teplej vody. 
Druhá možnosť je pravdepodobne najlepšia, čo sa týka 
nákladov, pretože znižuje investičné náklady pri 
využívaní primárneho zdroja tepelného čerpadla. Toto je 
pomerne častý prípad pri veľkých budovách obývaných 
viacerými rodinami. 

Vzorový výpočet 

Hodnoty 
V 

       val.  Objem valcového zásobníka (spolu) 780 kg 
t 

cieľ Cieľová teplota valcového zásobníka 60 °C 
t 

cw Teplota studenej vody 10 °C 
T 

ohrev Doba medzi referenčnými obdobiami 11,5 hod. 

 

Hodnoty 
Q 

WP Tepelný výkon tepelného čerpadla potrebný 
pre prípravu teplej vody 

[kW] 

V 
val. Objem valcového zásobníka (spolu) [kg] 

C 
W Špecifická tepelná kapacita vody 1,163 Wh/ 

(kg*K) 
t 

cieľ Cieľová teplota valcového zásobníka [°C] 
t 

cw Teplota studenej vody [°C] 
T 

ohrev Doba medzi referenčnými obdobiami [h] 

 

7 8:30 0,105 Vybrané Vybrané 

8 8:45 0,105 Vybrané Vybrané 

9 9:00 0,105 Vybrané  

10 9:30 0,105 Vybrané  

11 10:30 0,105 Vybrané  

12 11:30 0,105 Vybrané  

13 11:45 0,105 Vybrané  

14 12:45 0,315 Vybrané  

15 14:30 0,105 Vybrané  

16 15:30 0,105 Vybrané  

17 16:30 0,105 Vybrané  

18 18:00 0,105 Vybrané  

19 18:15 0,105 Vybrané  

20 18:30 0,105 Vybrané  

21 19:00 0,105 Vybrané  

22 20:30 0,735 Vybrané Vybrané 

23 21:00 3,605 Vybrané Vybrané 

24 21:30 0,105  Vybrané 
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Q > 
Q 

* N 

Q > 
Q 

* N 

 
 
 
 

6.4 Kontrola prijateľnosti 
Ak návrh berie do úvahy referenčné obdobia, odporúča 
sa na konci vykonať kontrolu prijateľnosti. 
Tepelný výkon vypočítaný pre čas ohrievania musí byť 
vyšší ako vypočítaný výkon požadovaný pre konštantný 
odber počas celého dňa. 

 
WP DPB NE 

 

Hodnoty 

Q 
WP 

Tepelný výkon tepelného čerpadla 
potrebný pre prípravu teplej vody 

[kWh] 

N 
NE 

Počet obslužných jednotiek s 
rovnakým profilom 

[-] 

Q 
DPB 

Požiadavka na výkon pre dennú spotrebu [kWh] 
 

 

Pre vzorový systém toto znamená: 

tepelný výkon požadovaný pre konštantný odber počas 
celého dňa sa vypočíta nasledovne: 

 
 

 
WP DPB NE 

3,94 kW > 11,445 kWh/24 h * 6 

Výsledok: 3,94 kW > 2,86 kW 
 

 

 
 
 

Výsledok 

Dom obývaný viacerými rodinami si vyžaduje valcový 
zásobník teplej vody pre domácnosti s kapacitou 780 
litrov a dodatočný výkon tepelného čerpadla s hodnotou 
3 944 W. 

 

Č. Časť 
dňa 

Energia 
pre 
proces 
odberu 

Referenčné obdobia pre 
dynamické vykurovacie 
systémy   Energetická 
požiadavka 
v 
referenčno
m období 

Energetická 
požiadavka 
pre 
obslužnú 
jednotku v 
referenčno
m období  hh:mm Q    v kWh 

EZ 
Q v kWh 

DPB 
Q v kWh 

DPNE 

1 7:00 0,105   
2 7:05 1,4 Vybrané  
3 7:30 0,105 Vybrané  
4 7:45 0,105 Vybrané Vybrané 

5 8:05 3,605 Vybrané Vybrané 

6 8:25 0,105 Vybrané Vybrané 

7 8:30 0,105 Vybrané Vybrané 

8 8:45 0,105 Vybrané Vybrané 

9 9:00 0,105 Vybrané  
10 9:30 0,105 Vybrané  
11 10:30 0,105 Vybrané  
12 11:30 0,105 Vybrané  
13 11:45 0,105 Vybrané  
14 12:45 0,315 Vybrané  
15 14:30 0,105 Vybrané  
16 15:30 0,105 Vybrané  
17 16:30 0,105 Vybrané  
18 18:00 0,105 Vybrané  
19 18:15 0,105 Vybrané  
20 18:30 0,105 Vybrané  
21 19:00 0,105 Vybrané  
22 20:30 0,735 Vybrané Vybrané 

23 21:00 3,605 Vybrané Vybrané 

24 21:30 0,105  Vybrané 

   11,445  

Vzorový výpočet 
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Q 
DP

B 

 
 
 
 

6.5 Zjednodušená metóda 

Pri stavbe štandardnej obytnej budovy sa predpokladá, 
že maximálna potreba teplej vody je približne 25 litrov na 
osobu a deň s teplotou približne 60 °C. Toto zodpovedá 
dodatočnej tepelnej záťaži s hodnotou približne 0,20 kW 
na osobu s časom ohrievania osem hodín s valcovým 
zásobníkom teplej vody pre domácnosti. 
Táto hodnota sa zdvojnásobí, ak valcový zásobník je 
určený pre približne 10 osôb. Tento zabezpečí minimálny 
požadovaný objem valcového zásobníka. 

Príklad: Dom obývaný viacerými rodinami 
Šesť obslužných jednotiek, každá s tromi osobami. 

6 obslužných jednotiek * 3 osoby * 25 l = 450 l teplej 
vody s valcovým zásobníkom s teplotou 60 °C. 
Tento výsledok sa približne zhoduje s výsledkom 
vypočítaným pomocou podrobnej metódy. 
Ak potrebujete zistiť celkovú energetickú požiadavku 
vypočítanú pomocou zjednodušenej metódy, postupujte 
nasledovne. 

– Objem valcového zásobníka pre 10 
osôb: 

Q = 
V 

* c * (t – t ) 

2 * 25 l/osoba DPB DP w cieľ cw 

–  Objem zásobníka pre 10 osôb:  

DPB 

= 450 kg * 1,163 Wh/(kg * K) * 50 K 

25 l/osoba 
 

Zásoba pre ohrev vody 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené referenčné hodnoty 
pre zásobu teplej vody (teplá pitná voda, TPV). 

Výsledok: 
Q 

= 26 168 Wh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ak skutočná potreba teplej vody presahuje dané hodnoty 
- napríklad keď existuje obzvlášť vysoká potreba kvôli 
pohodliu - je potrebné osobitne vypočítať požadovanú 
zásobu pre vysoký výkon. 

Tepelná energia potrebná počas referenčného obdobia 
je 26 168 Wh. 
Zjednodušený variant je dobrou alternatívou pre výpočet 
požadovaného objemu teplej vody bez vytvorenia vašich 
vlastných odberových profilov alebo za pomoc normy 
DIN EN 15450. 

 

Stanovenie dodatočného tepelného výkonu za 
pomoci zjednodušenej metódy 
Jednoduchší variant pre stanovenie tepelného výkonu 
pre prípravu teplej vody pozostáva z vynásobenia počtu 
osôb hodnotou 200 W. 
V našom prípade sa použije nasledujúci dodatočný 
tepelný výkon pre prípravu teplej vody pre dom obývaný 
viacerými rodinami pre jednotky pre šesť osôb, pričom 
každá bude používaná tromi osobami: 
6 * 3 * 200 W = 3 600 W 

Vzorový výpočet 

Hodnoty 
V 

DP Objem teplej vody požadovaný v 
referenčnom období 

[kg] 

C 
W Špecifická tepelná kapacita vody 1,163 Wh/ 

(kg*K) 
t 

cieľ Cieľová teplota valcového zásobníka 60 °C 
t 

cw Teplota studenej vody 10 °C 

 

Potreb
a teplej 
vody 

Potreba teplej 
vody s 
teplotou teplej 
vody 60 °C 

Špecifické 
užitočné teplo 

Odporúčaná 
zásoba pre 
tepelnú záťaž 
pre prípravu 
teplej vody 

[l/deň a 
osoba] 

[Wh/deň a 
osoba] 

[kW/osoba] 
za 8 h 

Nízka 
potreba 

15 - 30 880 - 1750 0,11 – 0,22 

Normál
na 
potreba 

30 - 60 1750 - 3500 0,22 – 0,44 
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6.6 Projektovanie sekundárneho obehového 

potrubia 

Ústredná príprava teplej vody s obehovým systémom je 
veľmi výhodným riešením pre inštalácie pitnej vody, a 
preto sa aj často používa. 
Sekundárne obehové potrubie je povinné podľa normy 
DVGWW 551 (Nemecká technická a vedecká spoločnosť 
pre plyn a vodu) a normy DIN 1988-200, keď prietokové 
trasy medzi valcovým zásobníkom a odberným bodom 
obsahujú viac ako tri litre v potrubí. Nie je dôležité, či je 
systém veľký alebo malý. 
Podľa EnEV (Nariadenie o úspore energie) musí mať 
teplá voda v ústrednom valcovom zásobníku teplej vody 
výstupnú teplotu najmenej 60 °C a mala by sa ochladiť o 
maximálne 5 K v sekundárnom obehovom potrubí. Toto 
ustanovenie je potrebné dodržať tak, že sa zabezpečí 
vhodná tepelná izolácia pre potrubie a správne sa 
nastaví obehové čerpadlo. 

 
 
6.7 Hygiena pitnej vody 

Hygiena pitnej vody má veľký vplyv na zdravie ľudí. Preto 
sa musia inštalácie pitnej vody projektovať, konštruovať 
a prevádzkovať takým spôsobom, aby nespôsobili 
žiadne ochorenia. 
Často považujeme za samozrejmé, že pitná voda je 
vysokej kvality, čo často znamená, že sa nevenuje 
dostatočná pozornosť hygiene, pokiaľ sa týka našej 
najdôležitejšej živine. 
Chyby počas inštalácie, nedostatočná údržba a tiež 
materiály nízkej kvality použité v inštaláciách pitnej vody 
spôsobujú, že spotrebitelia nie sú vždy chránení. 
Vodárenská spoločnosť je zodpovedná za kvalitu pitnej 
vody ako aj za vodomery. Prevádzkovateľ vodovodného 
systému je zodpovedný za úsek medzi vodomerom a 
vodovodným kohútikom. Prevádzkovateľom je napríklad 
vlastník alebo prenajímateľ domu obývaného viacerými 
rodinami. 

 

Dezinfekcia pomocou UV žiarenia 

Keďže hygiena pitnej vody hrá dôležitú úlohu v 
systémoch tepelných čerpadiel s ústrednou prípravou 
teplej vody, existuje možnosť vykonať dezinfekciu 
pomocou ultrafialového žiarenia (UV žiarenie) ako 
dodatok ku štandardnej metóde (tepelná dezinfekcia).  
Väčšina tepelných čerpadiel si vyžaduje prídavný 
ohrievač pre tepelnú dezinfekciu - dezinfekciu pomocou 
UV žiarenia je takouto alternatívou. 
Ak sa ohrev pre prípravu teplej vody prirovná k 
požadovanej prietokovej teplote s hodnotou 70 °C pre 
vykurovaciu vodu, použitie UV žiarenia potom vedie k 
výrazne nižšej spotrebe energie. Objem teplej vody, 
ktorá sa dezinfikuje, je tiež skutočným objemom teplej 
vody, ktorá sa odoberá. 

6.8 Hárok pre plánovanie projektu 

Najdôležitejšie parametre projektovania sa môžu 
zaznačiť štruktúrovaným spôsobom do nasledujúceho 
hárku pre záznam projektu. 



Akumulačný zásobník 

 

 

 
 
 
 
 

7 Akumulačný zásobník 

Základným princípom je to, že akumulačné zásobníky 
plnia tri funkcie v systéme tepelných čerpadiel: 
– Prekonanie doby prerušenia dodávky elektrickej 

energie pre zabezpečenie priebežnej dodávky tepla 
– Zvýšenie minimálneho prevádzkového času 

tepelných čerpadiel v systémoch s malým obehom 
vody 

– Zabezpečenie minimálnej rýchlosti obehu vody, keď je 
akumulačný zásobník pripojený k osobitnému valcovému 

zásobníku. 
Najdôležitejšie formy pripojenia akumulačného 
zásobníka sú objasnené nižšie. 

Akumulačný zásobník zabudovaný do vykurovacieho 
zariadenia ako oddeľovací valcový zásobník 
Oddeľovací valcový zásobník sa používa na hydraulické 
oddelenie prípravy tepla (v tomto prípade tepelné 
čerpadlo) od opätovného získavania tepla (podlahové 
kúrenie). Tlak v oddeľovacom valcovom zásobníku má 
nulovú hodnotu. Takto sa dosiahne minimálny objem 
obehovej vody v tepelnom čerpadle a tiež sa zníži počet 
prepínacích cyklov tepelného čerpadla. Používateľ môže 
použiť riadiaci systém pre jednotlivé miestnosti. 

Akumulačný zásobník ako valcový zásobník  
v sérii so spätným prietokom 
Valcový zásobník v sérii so spätným prietokom sa 
používa na zvýšenie objemu obehovej vody na takú 
mieru, aby sa mohol prekonať minimálny prevádzkový 
čas kompresora v trvaní troch až štyroch minút. 
Používateľ môže preto použiť riadiaci systém pre 
jednotlivé miestnosti. 
Na rozdiel od oddeľovacieho valcového zásobníka sa tu 
nevyžaduje druhé tepelné obehové čerpadlo. Minimálna 
rýchlosť obehovej vody sa zabezpečuje pomocou 
vhodného obtokového ventilu. 
Dokonca je možné zabudovať do akumulačného 
zásobníka aj viacero generátorov tepla alebo použiť 
solárnu tepelnú energiu. To znamená, že v niektorých 
prípadoch sa môže dokonca použiť kombinácia 
tepelného čerpadla s tepelným výkonom 6 kW a viacero 
akumulačných nádrží VPS2000, ak je potrebné z času 
na čas zabezpečiť dodatočný výnos zo slnečnej tepelnej 
energie alebo z ďalších generátorov tepla. 
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7.1 Dimenzovanie akumulačných zásobníkov 
Pre prevádzkovanie tepelných čerpadiel sa elektrina 
väčšinou dodáva za osobitných podmienok (merač pre 
dve tarify). Osobitná dodávka elektriny umožňuje 
prevádzkovateľovi elektrickej napájacej siete 
(energetická spoločnosť) odstrániť tepelné čerpadlo zo 
siete až trikrát, v každom prípade na dobu dvoch hodín. 
Počet prípadov, keď sa môže zapnúť tepelné čerpadlo, 
je tiež obmedzené na tri spustenia za hodinu. Z tohto 
hľadiska sa v niektorých prípadoch (napr. pri radiátorom 
kúrení) vyžadujú akumulačné zásobníky pre dodanie 
tepelnej energie. 
V minulosti sa často odporúčali akumulačné zásobníky 
veľkých rozmerov. Keďže v súčasnosti sa mnoho domov 
stavia bez pivnice a viacúčelové miestnosti majú často 
dostatok priestoru pre práčku a sušičku, je tu potrebné 
presne vypočítať rozmery. 
Ak chcete minimalizovať opotrebovanie kompresora, 
akumulačný zásobník musí byť tiež schopný zabezpečiť 
to, čo sa označuje ako minimálny prevádzkový čas 
kompresora. Pri tepelných čerpadlách od spoločnosti 
Vaillant sú to tri až štyri minúty. Akumulačný zásobník 
musí byť schopný absorbovať množstvo tepla 
vyrobeného za tento čas s tým, že tlak v chladiacom 
obvode nesmie prekročiť povolenú úroveň. 
Tiež musí pokryť energetickú stratu budovy, ku ktorej 
dôjde počas potenciálnej doby prerušenia dodávky 
elektrickej energie. Podľa normy DIN EN 12831V 
takomto prípade sa použijú ako základ len skutočné 
straty, ku ktorým došlo, a nie tepelná záťaž budovy. 
Podľa normy DIN EN 12831 sa tepelná záťaž definuje 
ako výkon generátora tepla, ktorý je potrebný pre 
vykurovanie budovy pri štandardnej vonkajšej teplote, 
napr. pri -10 °C na ti = 20 °C. Energetické straty, ku 
ktorým dôjde počas doby prerušenia dodávky elektrickej 
energie, sú oveľa nižšie a akumulačný zásobník sa môže 
dimenzovať tak, aby mal menšie rozmery. 
Ak chcete stanoviť množstvo tepla, ktoré sa má 
akumulovať, musíte vedieť výkon tepelného čerpadla. 
Teplota tepelného zdroja tu tiež zohráva určitú úlohu. Pri 
tepelných čerpadlách slaný roztok/voda je potrebné ako 
základ brať 5 °C (najmä na začiatku vykurovacieho 
obdobia je teplota slaného roztoku vyššia ako 0 °C), pri 
tepelných čerpadlách voda/voda sa môže predpokladať, 
že teplota tepelného zdroja je 10 °C, a pri tepelných 
čerpadlách vzduch/voda je potrebné dodržať príslušný 
teplotný limit 10 °C/12 °C/15 °C. 

Vzorový výpočet pre dimenzovanie akumulačných 
zásobníkov 
Objem akumulačného zásobníka sa môže vypočítať dvomi 
spôsobmi: 
1. Výpočet podľa minimálneho prevádzkového času 

kompresora 

2. Výpočet pomocou hodnôt z certifikátu EnEV 
(Nariadenie o úspore energie), údaje o systéme 
ešte neboli určené. Výsledkom je prvý, dostatočne 
presný odhad objemu valcového zásobníka. 

Výpočet podľa minimálneho prevádzkového času 
kompresora 
Minimálny prevádzkový čas pre tepelné čerpadlá od 
spoločnosti Vaillant sú tri minúty. 
Pre tento typ je prechodné obdobie obzvlášť dôležité, 
takže výkon tepelného čerpadla použitý pre výpočet sa 
vykonáva s teplotami v prechodnom období. 
Pre dimenzovanie sa používajú nasledujúce údaje: 
– Minimálny prevádzkový čas kompresora sú 3 minúty 

– Pre navrhovanú prietokovú teplotu 7 °C je povolený 
teplotný odber 5 K (priamy alebo zmiešaný vykurovací 
obvod) 

– Pre navrhovanú prietokovú teplotu 18 °C je povolený 
teplotný odber 15 K (priamy alebo zmiešaný 
vykurovací obvod) 

– Pre navrhovanú prietokovú teplotu 35 °C je 
povolený teplotný nárast 20 K (priamy alebo 
zmiešaný vykurovací obvod) 

– Pre navrhovanú prietokovú teplotu 45 °C je 
povolený teplotný nárast 10 K (priamy alebo 
zmiešaný vykurovací obvod) 

– Pre navrhovanú prietokovú teplotu 55 °C je 
povolený teplotný nárast 5 K (priamy alebo 
zmiešaný vykurovací obvod) 

– V opačnom prípade: Bežné rozmery pre 10-20 min. a 
ΔT = 10 K 

Vzduch ako zdroj tepla 
 

VWF 
88/4 

Vonkaj
šia 
teplota 

Vykuro
vací 
výkon 

Chladi
aci 
výkon 

Spotr
eba 
energ
ie 

Potreb
a tepla 

A12W55 12 10,0 7,0 3,0 55 

Požadovaný objem valcového zásobníka: 
m = (10 [kW] / (4,186 [kJ / (kg * K)] * 5 K)) * 180 [s/3 min] 

= 86,0 kg (86,0 l) 
m = 10 000 [W] * 1 [h] * 3 [min] / 1,163 [Wh / (kg * K)] 

* 5 [K] * 60 [min] = 86,0 kg 
Na základe minimálneho prevádzkového času 
kompresora pre zdroj tepla so vzduchom je požadovaný 
objem akumulačného zásobníka 
86,0 l. 
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Dimenzovanie akumulačných zásobníkov 
 
 
 
 

Slaný roztok ako zdroj tepla 
 

VWF 
88/4 

Vonkaj
šia 
teplota 

Vykuro
vací 
výkon 

Chladi
aci 
výkon 

Spotr
eba 
energ
ie 

Potreb
a tepla 

B15W55 15 11,8 8,8 3,0 55 

Požadovaný objem valcového zásobníka: 
m = (11,8 [kW] / (4,186 [kJ / (kg * K)] * 5 K)) * 180 [s/3 
min] 

= 101,48 kg (101,5 l) 
m = 11 800 [W] * 1 [h] * 3 [min] / 1,163 [Wh / (kg * K)] 

* 5 [K] * 60 [min] = 101,48 kg 
Na základe minimálneho prevádzkového času 
kompresora pre zdroj tepla so slaným roztokom je 
požadovaný objem akumulačného zásobníka 
101,5 l. 
Zdroj tepla: Voda 

Výpočet podľa údajov z EnEV 
Ak nemáte k dispozícii údaje o systéme, iba certifikát 
EnEV, uvedené hodnoty v ňom sa môžu použiť na odhad 
požadovaného objemu akumulačného zásobníka. 
Nasledujúce informácie sú potrebné: 
– Špecifická strata tepla pri prenose H’T: 0,4 W/m²K 
– Okolitý povrch s prenosom tepla: 440,34 m² 
– Štandardná vonkajšia teplota: -10 °C 
– Objem vykurovanej budovy: 592,70 m³ 
– Minimálna výmena vzduchu: 0,5 h-1 

– Počet úplných poschodí: 3 

– Priemerná štandardná vnútorná teplota a doba 
prerušenia dodávky elektrickej energie sú prevzaté z 
vyššie uvedeného výpočtu. 

Toto umožňuje výpočet energie extrahovanej z 
akumulačného zásobníka počas doby prerušenia 
dodávky elektrickej energie. To je 
3,92 kWh vo vybranom príklade, čo poukazuje na 
požadovaný objem valcového zásobníka s hodnotou 345 
l pre prekonanie doby prerušenia dodávky elektrickej 
energie v trvaní dvoch hodín. 
Toto zahŕňa nasledujúci výpočet: Spotrebovaná 
energia =  

Špecifická strata tepla H’  * okolitý povrch s prenosom 
tepla 

Požadovaný objem valcového zásobníka: 
m = (11,3 [kW] / (4,186 [kJ / (kg * K)] * 5 K)) * 180 [s/3 
min] 

= 97,18 kg (97,2 l) 
m = 11 300 [W] * 1 [h] * 3 [min] / 1,163 [Wh / (kg * K)] 

* 5 [K] * 60 [min] = 97,18 kg 
Na základe minimálneho prevádzkového času 
kompresora pre zdroj tepla s vodou je požadovaný 
objem akumulačného zásobníka 97,2 l. 

* (priemerná štandardná vnútorná teplota - štandardná 
vonkajšia 
teplota) + 0,34 * objem vykurovanej budovy * 
minimálna výmena vzduchu * 0,76 * (priemerná 
štandardná vnútorná teplota - štandardná vonkajšia 
teplota) * najdlhšia doba prerušenia dodávky elektrickej 
energie / 1000 / 4 

 

 
Spotrebovaná energia  =  0,4 W/m²K  *  440,34 
m²  * (21 °C + 10 °C) + 0,34 * 592,70 m² 0,5 h-1 * 
0,76 
* (21°C + 10°C) * 2 h / 1000 / 4 

Výsledok: 3,917 kWh 
 

 

 
 

Objem valcového zásobníka, ktorý je tu vypočítaný, je 
väčší ako objem vykurovacieho zariadenia potrebný pre 
akumuláciu energie, čo tu nie je vypočítané. Táto 
nepresnosť sa môže značne znížiť tak, že vykonáte 
opätovný výpočet po stanovení príslušných hodnôt. 
Softvérový nástroj planSOFT, ktorý môžete nájsť v našej 
špecializovanej partnerskej sieti, vám pomôže v tomto 
postupe. Výpočty uvedené vyššie sú zahrnuté do 
projektovania valcového zásobníka. 

Vzorový výpočet: 

VWF 

88/

4 

Vonkaj

šia 

teplota 

Vykuro

vací 

výkon 

Chladi

aci 

výkon 

Spotr

eba 

energ

ie 

Potreb

a tepla 

W15W55 15 11,3 8,2 3,1 55 
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7.2 Požiadavka na dodatočný výkon tepelného 
čerpadla 

 

Doby prerušenia dodávky elektrickej energie 
Počas dôb prerušenia dodávky elektrickej energie 
nebude tepelné čerpadlo k dispozícii pre vykurovanie ani 
pre prípravu teplej vody. Preto je potrebná dodatočná 
energia počas aktivácie tepelných čerpadiel. 
Projektovaný zdroj tepla musí mať primerane väčšie 
rozmery. 
Zvyčajne doby prerušenia dodávky elektrickej energie 
trvajú približne štyri hodiny.  Doby prerušenia dodávky 
elektrickej energie je potrebné brať do úvahy, a to 
pomocou faktoru 
1,1 (10 % prídavok). 
K tomu sa pričítajú vypočítané hodnoty požiadavky pre 
vykurovanie a prípravu teplej vody. Ak sa počas doby 
prerušenia dodávky elektrickej energie nepoužije druhý 
generátor tepla pre pokrytie potreby tepla, potom sa 
potreba tepla musí vynásobiť dimenzovacím faktorom f: 

Všeobecné parametre projektovania bazénov 
Pri ohreve bazénov je potrebné stanoviť nasledujúce 
parametre projektovania. 

 
 

f = 24 h/čas aktivácie 
= 24 h / (24 h – doba prerušenia dodávky 
elektrickej energie) 

Výsledok: 
 

 

 
 

Doba prerušenia dodávky 
elektrickej energie (spolu) 

Dimenzovací faktor pre 
zdroj tepla 

2 hod. 1,1 

4 hod. 1,2 

6 hod. 1,3 

 
Pri masívne stavaných domov s podlahovým kúrením je 
kapacita valcového zásobníka tepla zvyčajne 
postačujúca pre prekonanie dôb prerušenia dodávky 
elektrickej energie bez výrazného narušenia pohodlia. 
Preto nie je potrebné pripojenie druhého generátora 
tepla (napr. kondenzačnej jednotky). 
Avšak zvýšenie výkonu tepelného čerpadla, ktoré je 
spôsobené zvýšením zdroja tepla, je potrebné pre 
následný opätovný ohrev akumulačného zásobníka. 

 
 
 

Tepelný výmenník bazéna 
Skrutkované doskové alebo rúrkové tepelné výmenníky 
sa používajú ako tepelné výmenníky pre bazény. 
Priemerný logaritmický teplotný rozdiel medzi obvodom 
generátora tepla a filtrovacím obvodom by nemal 
prekročiť 5-7 K. Je potrebné zabezpečiť vhodný 
objemový prietok, aby sa mohlo preniesť čo najviac 
energie s malým teplotným rozdielom. 

Vonkajšie bazény 
V strednej Európe sa vonkajšie bazény zvyčajne 
používajú v období od mája do septembra. Teplota 
bazéna je rozhodujúcim faktorom a zvyčajne kolíše v 
rozsahu 23-25 °C. Pri veľmi veľkom množstve vody v 
bazéne je každý stupeň veľmi dôležitý pre spotrebu 
energie. Kvôli veľkým povrchovým stratám pri vonkajších 
bazénoch sa odporúča zakrytie bazéna. Kryt bazéna 
výrazne znižuje tepelné straty a vedie k zníženiu potreby 
tepla. 
Energetická požiadavka pre vonkajšie bazény kolíše od 
150 kWh/m² do 700 kWh/m² za deň poľa teploty počasia, 
účinkov vetra, poveternostnej situácie, dodávky čerstvej 
vody a počtu návštevníkov. 
Väčšinu strát spôsobuje vyparovanie. Účinky 
vyparovania zosilňujú väčšie rozdiely v teplote a vlhkosti 
medzi bazénom a jeho okolím. Vietor, počet 
používateľov a ich činnosti tiež zvyšujú straty pri 
vyparovaní, pretože tieto faktory spôsobujú, že sa voda 
pohybuje. 

Vzorový výpočet: 

Parameter Parametre projektovania 

Miesto bazéna Meteorologické 

údaje  Ochrana 

pred vetrom Druh bazéna Vonkajší bazén  

Vnútorný bazén 

Parametre bazéna Veľkosť, 

povrch  

Hĺbka 

Farba 

bazéna  Druh 

krytu 
Zvyky používateľa Počet návštevníkov a ich činnosti  

Prevádzkový čas 

Čas, kedy je kryt odstránený  

Dodávka čerstvej vody 

Nastavená cieľová teplota a 

maximálna povolená teplota 

Údaje o solárnom 

systéme (ak sú k 

dispozícii) 

Koncepcia systému  

Návrh kolektorov  

Orientácia a sklon 

Požadovaný výkon pri prenose tepla 

 



Projekčné podklady tepelné čerpadlá 
12/2016 

75 

Akumulačný zásobník 
Požiadavka na výkon prídavného tepelného čerpadla 

 

 

 
 
 

Nasledujúce základné pravidlo sa používa na približná 
návrh ohrevu vonkajších bazénov so solárnym 
systémom: 
Veľkosť absorpčného povrchu pre vonkajší bazén s 
krytom: (0.5-0,6) x povrch bazéna 
Veľkosť absorpčného povrchu pre vonkajší bazén bez 
krytu: (0,8-1) x povrch bazéna 

Vnútorné bazény 
Pri projektovaní systémov pre vnútorné bazény sú 
teplota a relatívna vlhkosť v miestnosti tiež dôležité pre 
správny výpočet potreby tepla. 
Pri ohreve vnútorného bazéna pomocou solárneho 
systému sa absorpčný povrch (0,4-0,6) x povrch bazéna 
považuje za empirickú hodnotu. V oboch prípadoch, pri 
vonkajších ako aj vnútorných bazénoch, základné 
pravidlo poskytuje len základ pre výpočet presného 
množstva energie a stupňa solárneho krytu za pomoci 
simulačného softvéru. 
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7.3 Akumulačný zásobník Vaillant - prehľad 
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flexoCOMPACT 
Slaný 
roztok/voda 
5,2-11,3 kW 

VWF 58/4 ● ● — — ● ● — — ● — — — — — — ● ● ● — — — 

VWF 88/4 ● — — — ● — — ● ● — — — — — — ❍ ● ● — — — 

VWF 118/4 ● — — ● ● — — ● ● — — — — — — — ● ● — — — 

flexoCOMPACT 
Vzduch/v
oda 5,4-
9,6 kW 

VWF 58/4 ● ● — — ● ● — — ● — — — — — — ● ● ● — — — 

VWF 88/4 ● — — — ● ● — ● ● — — — — — — ● ● ● — — — 

VWF 118/4 ● — — ● ● — — ● ● — — — — — — ❍ ● ● — — — 

flexoCOMPAC
T Voda/voda 
6,3-13,5 kW 

VWF 58/4 ● ● — — ● ● — — ● — — — — — — ● ● ● — — — 

VWF 88/4 ● — — — ● ● — ● ● — — — — — — ❍ ● ● — — — 

VWF 118/4 ● — — ● ● — — ● ● — — — — — — — ● ● — — — 

flexoTHER
M Slaný 
roztok/voda 
5,2-19,3 kW 

VWF 57/4 ● ● — — ● ● — — ● ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

VWF 87/4 ● — — — ● — — — ● ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

VWF 117/4 ● — — ● ● — — ● ● — ❍ ● ❍ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

VWF 157/4 — — — ● ● — — ● ● — ❍ ● ● ❍ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ 

VWF 197/4 — — — ● — — — ● — — — ❍ ● ● ❍ ❍ ● ● ❍ ❍ ❍ 

flexoTHERM 
Vzduch/vo
da 5,4-17,9 
kW 

VWF 57/4 ● ● — — ● ● — — ● ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

VWF 87/4 ● — — — ● ● — — ● ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

VWF 117/4 ● — — — ● — — — ● — ❍ ● ❍ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

VWF 157/4 — — — ● ● — — ● ● — ❍ ● ● ❍ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ 

VWF 197/4 — — — ● ● — — ● ● — — ❍ ● ● ❍ ❍ ● ● ❍ ❍ ❍ 

flexoTHER
M 
Voda/voda 
6,3-23,4 kW 

VWF 57/4 ● ● — — ● ● — — ● ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

VWF 87/4 ● — — — ● ● — — ● ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

VWF 117/4 ● — — ● ● — — ● ● — ❍ ● ❍ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

VWF 157/4 — — — ● ● — — ● ● — ❍ ● ● ❍ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ 

VWF 197/4 — — — ● — — — ● — — — ❍ ● ● ❍ ❍ ● ● ❍ ❍ ❍ 

Ve
ľk

é 
te

pe
ln

é 
če

rp
ad

lá
 geoTHERM 

Slaný 
roztok/voda 
22,0-45,7 
kW 

VWS 220/3 — — — ● — — ● ● — — — ❍ ❍ ❍ ❍ — — ❍ ❍ ❍ ❍ 

VWS 300/3 — — — ● — — ● ● — — — — — ❍ ❍ — — — — ❍ ❍ 

VWS 380/3 — — — — — — ● — — — — — — ❍ ❍ — — — — ❍ ❍ 

 VWS 460/3 — — — — — — ● — — — — — — ❍ ❍ — — — — ❍ ❍ 

 aroTHERM 
Vzduch/vo
da 5,0-15,0 
kW 

VWL 55/3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Vz
du

ch
ov

é 
te

pe
ln

é če
rp

a
dl

o 

VWL 85/3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

VWL 115/2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ❍ ● ● ❍ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

  VWL 155/2 — — — ● ● ● ● ● ● ❍ ❍ ● ● ❍ ❍ ● ● ❍ ❍ ❍ ❍ 

● Odporúča sa / ❍ Odporúča sa za určitých okolností / — Neodporúča sa 
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Hydraulický modul Akumulačný zásobník 
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flexoCOMPACT 
Slaný 
roztok/voda 
5,2-11,3 kW 

VWF 58/4 — ● ● ● ● ● 

VWF 88/4 — ● ● ● ● ● 

VWF 118/4 — — ● ● ● ● 

flexoCOMPACT 
Vzduch/v
oda 5,4-
9,6 kW 

VWF 58/4 — ● ● ● ● ● 

VWF 88/4 — ● ● ● ● ● 

VWF 118/4 — ● ● ● ● ● 

flexoCOMPAC
T Voda/voda 
6,3-13,5 kW 

VWF 58/4 — ● ● ● ● ● 

VWF 88/4 — ● ● ● ● ● 

VWF 118/4 — — ● ● ● ● 

flexoTHER
M Slaný 
roztok/voda 
5,2-19,3 kW 

VWF 57/4 — ● ● ● ● ● 

VWF 87/4 — ● ● ● ● ● 

VWF 117/4 — — ● ● ● ● 

VWF 157/4 — — — ● ● ● 

VWF 197/4 — — — ● ● ● 

flexoTHERM 
Vzduch/vo
da 5,4-17,9 
kW 

VWF 57/4 — ● ● ● ● ● 

VWF 87/4 — ● ● ● ● ● 

VWF 117/4 — ● ● ● ● ● 

VWF 157/4 — — — ● ● ● 

VWF 197/4 — — — ● ● ● 

flexoTHER
M 
Voda/voda 
6,3-23,4 kW 

VWF 57/4 — ● ● ● ● ● 

VWF 87/4 — ● ● ● ● ● 

VWF 117/4 — — ● ● ● ● 

VWF 157/4 — — — ● ● ● 

VWF 197/4 — — — ● ● ● 

Ve
ľk

é 
te

pe
ln

é 
če

rp
ad

lá
 geoTHERM 

Slaný 
roztok/voda 
22,0-45,7 
kW 

VWS 220/3 — — — — — — 

VWS 300/3 — — — — — — 

VWS 380/3 — — — — — — 

 VWS 460/3 — — — — — — 

 aroTHERM 
Vzduch/vo
da 5,0-15,0 
kW 

VWL 55/3 ● ● ● ● ● ● 

Vz
du

ch
ov

é 
te

pe
ln

é če
rp

ad
lá

 

VWL 85/3 ● ● ● ● ● ● 

VWL 115/2 ● ● ● ● ● ● 

  VWL 155/2 — — ● ● ● ● 

● Odporúča sa / ❍ Odporúča sa za určitých okolností / — Neodporúča sa 
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Akumulačný zásobník 
Modul VWZMPS40 - popis produktu 

 

 

 
 
 

7.4 Modul VWZ MPS 40 - popis 
produktu 

Objednávkové č. 0020145020 

Technické údaje 

 

 

 
 

Potenciálne použitie 
Modul VWZ MPS 40 sa môže použiť na hydraulické 
oddelenie tepelného čerpadla a vykurovacieho 
zariadenia. Toto zabezpečí, že sa udrží minimálna 
rýchlosť obehu dokonca aj pri uzavretých obvodoch 
podlahového kúrenia. 
Vo vykurovacom systéme, ktorý pracuje v bivalentnom 
režime, sa môže hydraulicky pripojiť prídavný kotol k 
hydraulickému modulu. Môže sa tiež použiť ako vratný 
radový valcový zásobník. Tento slúži na zvýšenie objemu 
vody vo vykurovacom zariadení, čím sa zvýši 
prevádzkový čas tepelného čerpadla. 

 

Zariadenie 
Modul odpojovača VWZ MPS 40 sa dodáva s viacerými 
možnosťami pripojenia pre prietokový a vratný obvod 
generátora tepla. Na sekundárnej strane sú k dispozícii 
aj konektory pre prietokový a vratný chod vykurovacieho 
obvodu. V hornej a dolnej časti modulu odpojovača 
optimálny prenos tepla v rámci modulu zabezpečujú 
vodiace dosky. Toto bráni zmiešaniu rôznych 
objemových prietokov a/alebo tepelných zón. Do 
hydraulického modulu sa môže namontovať teplotný 
snímač. 
Objem valcového zásobníka je 35 litrov. 

Hydraulické pripojenie 
Modul odpojovača VWZ MPS 40 sa môže tiež použiť na 
hydraulické odpojenie tepelného čerpadla a systému 
spätného získavania tepla, alebo na hydraulické 
zapojenie prídavných ohrievačov do systému tepelného 
čerpadla. 

 

Hydraulické odpojenie 
Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené možné 
pripojenia k hydraulickému modulu, ak sa má systém 
spätného získavania tepla hydraulicky odpojiť, aby sa 
zabezpečil minimálny objem obehovej vody. Berte do 
úvahy rôzne straty tlaku v závislosti od požiadaviek na 
mieste inštalácie. 

Obr. 39:  Modul odpojovača VWZ MPS 
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Obr. 40:  Rozmerový výkres 

 

 VWZ MPS 40 

Menovitá kapacita valcového 

zásobníka 

35 l 

Hmotnosť 18 kg 

Maximálny prevádzkový tlak 3,0 bar 

Minimálny prevádzkový tlak 0,5 bar 

Výška 720 mm 

Šírka 360 mm 

Hĺbka 350 mm 
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Akumulačný zásobník 
Modul VWZMPS40 - popis produktu 
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Možnosti pripojenia pre hydraulické odpojenie Integrácia prídavného ohrievača 
Prídavný ohrievač sa môže zabudovať do systému 
tepelného čerpadla podľa nasledujúceho obrázku. 

 

Možnosti pripojenia pre integráciu prídavného kotla 
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Obr. 43:  Hydraulické pripojenie pre integráciu prídavného kotla 
 

  

1 Prietokové/vratné tepelné 
čerpadlo 2 Prietokový/vratný prídavný kotol 

3 Prietokové/vratné zariadenie pre 
spätné získavanie tepla 4 Zásuvka (pripojenie sa nepoužíva) 
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Obr. 42: Strata tlaku v PS 40 podľa jednotlivých požiadaviek na 

miesto inštalácie 
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Obr. 41: Hydraulické pripojenie pre hydraulické odpojenie 

 

1 Prietokové/vratné tepelné 
čerpadlo 3 Prietokové/vratné zariadenie pre 
spätné získavanie tepla 4 Zásuvka (pripojenie sa nepoužíva) 
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7.5 Popis produktu pre akumulačné zásobníky 

VPSR100/1M a VPSR200/1B 
Potenciálne použitie 
Akumulačné zásobníky VPS R 100/1 M a VPS R 200/1 B 
sa môžu použiť na hydraulické oddelenie od tepelného 
čerpadla a vykurovacieho zariadenia. Toto zabezpečí, že 
sa udrží minimálna rýchlosť obehu dokonca aj pri 
uzavretých obvodoch podlahového kúrenia. 
Vo vykurovacom systéme, ktorý pracuje v bivalentnom 
režime, sa môže hydraulicky pripojiť prídavný kotol k 
akumulačnému zásobníku. Môže sa tiež použiť ako 
vratný radový valcový zásobník. Tento slúži na zvýšenie 
objemu vody vo vykurovacom zariadení, čím sa zvýši 
prevádzkový čas tepelného čerpadla. 
Akumulačný zásobník sa používa ako valcový zásobník 
pre ohrev alebo chladenie vody, v závislosti od 
požiadaviek. Izolácia proti rozptýleniu výparov umožňuje 
akumulačnému zásobníku chladiť vodu. 

 
Zariadenie 
Akumulačné zásobníky VPS R 100/1 M a VPS R 200/1 B 
sa dodávajú s niekoľkými možnosťami pripojenia do 
obvodu  generátora tepla s prietokovým a vratným 
chodom. Na sekundárnej strane sú k dispozícii aj 
konektory pre prietokový a vratný chod vykurovacieho 
obvodu. Vstupné panely na akumulačnom zásobníku 
zabezpečujú optimálny rozvod vo valcovom zásobníku; v 
module dochádza k prenosu tepla. Toto bráni zmiešaniu 
rôznych objemových prietokov a/alebo tepelných zón. Do 
akumulačného zásobníka sa môže namontovať teplotný 
snímač. 
Objem valcového zásobníka je 101 a 202 litrov. 

 

Technické údaje 
 

Materiál valcového zásobníka a 
pripojenia 

Oceľ 

Rozsah tlaku vody 0,1 … 0,3 MPa 

Maximálna prevádzková teplota 95 °C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výrobok Č. výr. 

VPS R 100/1 M 0010021456 

VPS R 200/1 B 0010021457 

Obr. 44:  Akumulačný zásobník VPS R 
100/1 M 

Obr. 45:  Akumulačný zásobník VPS R 
200/1 B 
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Valcový zásobník so 100-litrovou kapacitou 

 

 

 
 
 
 
 

Prípad č. 1 
 

1 Tepelné čerpadlo 
2 Kotol 

3 Vykurovací 
obvod 4 Zásuvka 

 
 
Valcový zásobník s 200-litrovou kapacitou 

 

 
 
 
 
 

Prípad č. 2 
 

1 Tepelné čerpadlo 
2 Vykurovací 

obvod 3 Zásuvka 

  Ø 563  

  256  

Obr. 46:  Rozmery produktu 

  Ø 600  

Obr. 47:  Rozmery produktu 
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Obr. 

48: 

Prípad č. 1   
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Obr. 

49: 

Prípad č. 2   
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Obr. 50: Prípad č. 3   
 
 

Prípad č. 3 
 

1 Tepelné čerpadlo 
2 Vykurovací 

obvod 3 Zásuvka 
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Obr. 51:  Prípad č. 4 

 
 

Prípad č. 4 
 

1 Tepelné čerpadlo 
2 Kotol 

3 Vykurovací 
obvod 4 Zásuvka 
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Akumulačný zásobník 
Popis produktu pre allSTOR exclusive VPS300/3-7 až 2000/3-7 

 

 

 
 
 
 

7.6 Popis produktu pre allSTOR exclusive 
VPS300/3-7 to 2000/3-7 

Možné použitie 
Multifunkčný valcový zásobník sa dodáva s rôznymi 
generátormi tepla a/alebo solárnym plniacim systémom. 
Používa sa ako akumulačný zásobník pre ohrev vody a 
zabezpečuje tepelnú energiu pre rôznych spotrebiteľov, 
ako sú stanice teplej vody pre domácnosti, vykurovacie 
obvody, bazény atď. 

 
Zariadenie 
– Vyrovnávací akumulačný zásobník z ocele 

– Nárazové plechy a riadiace jednotky pre optimálnu 
stratifikáciu 

– Vysoko účinná tepelná izolácia (140 mm pre 
300-1000 l, 200 mm pre 1500 l a 2000 l) z 
polyesterovej vlny 

– Obehové čerpadlo ako príslušenstvo 
– 8 držiakov na povrchu pre montáž snímačov 

– 15 plniacich a vypúšťacích pripojení pre jednotlivé 
zóny valcového zásobníka 

– Jedna rúrka na odvzdušnenie 
 

Poznámka 
Ak chcete zabrániť korózii a nánosom 
(vodný kameň) vo valcovom zásobníku, 
musíte dodržiavať normy VDI 2035 T1 a 
T2. Táto norma VD obsahuje, medzi 
inými, informácie o stupni tvrdosti 
vody, ktorá sa musí udržiavať. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zvláštne charakteristické vlastnosti 

– Kompaktný akumulačný vyrovnávací zásobník pre 
kombinovanie s rôznymi energetickými zdrojmi , ako 
sú solárne zdroje, tepelné čerpadlá, drevo, olej, plyn 
alebo CHP 

– Hygienická príprava pitnej vody pomocou stanice 
teplej vody pre domácnosti, ktorá je vhodná pre 
prírubovú montáž 

– Prídavná jednotka solárneho čerpadla, ktorá je 
vhodná pre prírubovú montáž pri solárnej príprave 
teplej vody pre domácnosti a pre podporu vykurovania 

– Jednoduchá preprava na miesto inštalácie; tepelná 
izolácia nie ej vopred namontovaná 

– Delená tepelná izolácia (dvojdielna do 1000 l, 
trojdielna do 1500 l a 2000 l) 

– Voliteľné tepelné izolačné zátky na nepoužité 
pripojenia 

– Možnosť prepravy od 500 l pomocou vysokozdvižného vozíka 

Obr. 52:  allSTOR VPS 300/3-7 až VPS 
2000/3-7 

Označenie 

jednotky 

Označeni

e ErP 

Kapacit

a 

valcové

ho 

zásobní

ka v l 

Objednávkové 
č. 

VPS 300/3-7 B 303 0010015112 

VPS 500/3-7 B 491 0010015113 

VPS 800/3-7 B 778 0010015114 

VPS 1000/3-7 B 962 0010015115 

VPS 1500/3-7 B 1505 0010015116 

VPS 2000/3-7 B 1917 0010015117 
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Popis produktu pre allSTOR exclusive VPS300/3-7 až 2000/3-7 

 

 

 
 
 

Technické údaje 
 

Popis Jednotka Toler
ancia 

VPS 
300/3 

VPS 
500/3 

VPS 
800/3 

VPS 
1000/3 

VPS 
1500/3 

VPS 
2000/3 

Kapacita valcovej nádrže l ± 2 303 491 778 962 1505 1917 

Trvalý systémový pretlak 
(na strane vykurovania) 

MPa (bar) — 0,3 (3)      

Teplota vykurovacej vody °C — 95      
Vonkajší priemer valcovej 
nádrže (bez tepelnej 
izolácie) 

mm ± 2 500 650 790 790 1000 1100 

Vonkajší priemer valcovej 
nádrže (s tepelnou izoláciou) 

mm ± 10 780 930 1070 1070 1,400 1500 

Hĺbka valcovej nádrže (vrátane tepelnej 
izolácie a pripojení) 

mm ± 10 828 978 1118 1118 1448 1548 

Výška valcovej nádrže (vrátane 
odvzdušňovacieho ventilu a 
polohovacieho krúžku) 

mm ± 10 1735 1715 1846 2226 2205 2330 

Výška akumulačného 
zásobníka (vrátane 
tepelnej izolácie) 

mm ± 10 1833 1813 1944 2324 2362 2485 

Hmotnosť valcovej nádrže (prázdna) kg ± 10 70 90 130 145 210 240 
Hmotnosť valcovej nádrže (plná) kg ± 10 373 581 908 1107 1715 2157 
Meranie sklonu mm ± 20 1734 1730 1870 2243 2253 2394 
Spotreba rezervnej energie KWh/2

4 hod — < 1,7 < 2,0 < 2,4 < 2,5 < 2,9 < 3,3 
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Akumulačný zásobník 
Popis produktu pre allSTOR exclusive VPS300/3-7 až 2000/3-7 
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Typ jednotky A B C D E F G H I J 
priemer 

K 
priemer 

L M N O P Q 

VPS300/3 1833 1720 1617 1210 920 744 574 365 130 500 780 1734 130 480 580 900 1350 

VPS500/3 1813 1700 1570 1230 930 750 579 394 190 650 930 1730 190 540 640 960 1410 

VPS800/3 1944 1832 1670 1330 1020 820 636 421 231 790 1070 1870 231 581 681 1001 1451 

VPS1000/3 2324 2215 2051 1598 1220 1020 822 451 231 790 1070 2243 231 581 681 1001 1451 

VPS1500/3 2362 2190 1973 1573 1227 1000 797 521 291 1000 1,400 2253 291 641 741 1061 1511 

VPS2000/3 2485 2313 2080 1656 1201 1008 803 551 298 1100 1500 2394 298 648 748 1068 1518 

Rozmery v mm, všetky rozmery ± 10 mm, * ± 2 mm, ** ± 20 mm 
 

 

01 Otvor pre odvzdušňovací ventil 
02 Prietok vykurovacej vody pre stanice teplej vody pre 

domácnosti v prípade montáže na stenu/kaskády s 

prietokovým alebo vratným chodom 
03 Prietok kotla pre potrebu teplej vody 
04 Prietok kotla pre potrebu teplej vody 
05 Vratný chod kotla pre potrebu teplej vody 
06 Prietok kotla pre potrebu vykurovacej vody/prietok vykurovacieho 

obvodu 
07 Prietok kotla pre potrebu vykurovacej vody/prietok vykurovacieho 

obvodu 
08 Vratný chod kotla pre potrebu teplej vody 
09 Vratný chod kotla pre potrebu teplej vody pre 

domácnosti/vratný chod pre vykurovací obvod 
10 Vratný chod kotla pre potrebu vykurovacej vody/vratný chod pre 

vykurovací obvod 
11 Vratný chod vykurovacej vody pre stanice teplej vody pre 

domácnosti v prípade montáže na stenu/kaskády s 

prietokovým alebo vratným chodom 
12 Vratný rok vykurovacej vody pre solárny plniaci systém (len 

VPS/3-E) 
13 Prietok vykurovacej vody pre solárny plniaci systém pre 

nízke teploty (len VPS/3-E) 
14 Prietok vykurovacej vody pre solárny plniaci systém pre 

vysoké teploty (len VPS/3-E) 
15 Vratný rok vykurovacej vody pre stanicu teplej vody pre 

domácnosti (len VPS/3-E) 
16 Prietok vykurovacej vody pre stanicu teplej vody pre 

domácnosti (len VPS/3-E)  
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Obr. 53:  Rozmerový výkres 
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Popis produktu pre allSTOR plus VPS300/3-5 až 2000/3-5 

 

 

 
 
 

7.7 Popis produktu pre allSTOR plus 
VPS300/3-5 až 2000/3-5 

Možné použitie 
Multifunkčný valcový zásobník sa dodáva s rôznymi 
generátormi tepla a/alebo solárnym plniacim systémom. 
Používa sa ako akumulačný zásobník pre ohrev vody a 
zabezpečuje tepelnú energiu pre rôznych spotrebiteľov, 
ako sú stanice pitnej vody, vykurovacie obvody, bazény 
atď. 

 
Zariadenie 
– Vyrovnávací akumulačný zásobník z ocele 
– Prietokový regulátor pre optimálnu stratifikáciu 
– Vysoko účinná tepelná izolácia (140 mm pre 

300-1000 l, 200 mm pre 1500 l a 2000 l) z 
polyesterovej vlny 

– Obehové čerpadlo ako príslušenstvo 
– 8 držiakov na povrchu pre montáž snímačov 

– 10 plniacich a vypúšťacích pripojení pre jednotlivé 
zóny valcového zásobníka 

– Jedna rúrka na odvzdušnenie 
 

Poznámka 
Ak chcete zabrániť korózii a nánosom 
(vodný kameň) vo valcovom zásobníku, 
musíte dodržiavať normy VDI 2035 T1 a 
T2. Táto norma VD obsahuje, medzi 
inými, informácie o stupni tvrdosti 
vody, ktorá sa musí udržiavať. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zvláštne charakteristické vlastnosti 

– Kompaktný akumulačný vyrovnávací zásobník pre 
kombinovanie s rôznymi energetickými zdrojmi , ako 
sú solárne zdroje, tepelné čerpadlá, drevo, olej, plyn 
alebo CHP 

– Možné kaskádovanie až do 6000 l 

– Jednoduchá preprava na miesto inštalácie; tepelná 
izolácia nie ej vopred namontovaná 

– Delená tepelná izolácia (dvojdielna do 1000 l, 
trojdielna do 1500 l a 2000 l) 

– Voliteľné tepelné izolačné zátky na nepoužité 
pripojenia 

Obr. 54:  allSTOR VPS 300/3-5 až VPS 
2000/3-5 

Označenie 

jednotky 

Označeni

e ErP 

Kapacit

a 

valcové

ho 

zásobní

ka v l 

Objednávkové 
č. 

VPS 300/3-5 B 303 0010015118 

VPS 500/3-5 B 491 0010015119 

VPS 800/3-5 B 778 0010015120 

VPS 1000/3-5 B 962 0010015121 

VPS 1500/3-5 B 1505 0010015122 

VPS 2000/3-5 B 1917 0010015123 
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Technické údaje 
 

Popis Jednotka Toler
ancia 

VPS 
300/3 

VPS 
500/3 

VPS 
800/3 

VPS 
1000/3 

VPS 
1500/3 

VPS 
2000/3 

Kapacita valcovej nádrže l ± 2 303 491 778 962 1505 1917 

Trvalý systémový pretlak 
(na strane vykurovania) 

MPa (bar) — 0,3 (3)      

Teplota vykurovacej vody °C — 95      
Vonkajší priemer valcovej 
nádrže (bez tepelnej 
izolácie) 

mm ± 2 500 650 790 790 1000 1100 

Vonkajší priemer valcovej 
nádrže (s tepelnou izoláciou) 

mm ± 10 780 930 1070 1070 1,400 1500 

Hĺbka valcovej nádrže 
(vrátane tepelnej izolácie a 
pripojení) 

mm ± 10 828 978 1118 1118 1448 1548 

Výška valcovej nádrže (vrátane 
odvzdušňovacieho ventilu a 
polohovacieho krúžku) 

mm ± 10 1735 1715 1846 2226 2205 2330 

Výška akumulačného 
zásobníka (vrátane 
tepelnej izolácie) 

mm ± 10 1833 1813 1944 2324 2362 2485 

Hmotnosť valcovej nádrže 
(prázdna) 

kg ± 10 70 90 130 145 210 240 
Hmotnosť valcovej nádrže (plná) kg ± 10 373 581 908 1107 1715 2157 
Meranie sklonu mm ± 20 1734 1730 1870 2243 2253 2394 
Spotreba rezervnej energie KWh/2

4 hod — < 1,7 < 2,0 < 2,4 < 2,5 < 2,9 < 3,3 
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∅
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Typ 
jednotky 

A B C D E F G H I J 
priemer 

K 
priemer 

L 

VPS 300/3 1833 1720 1617 1210 920 744 574 365 130 500 780 1734 

VPS 500/3 1813 1700 1570 1230 930 750 579 394 190 650 930 1730 

VPS 800/3 1944 1832 1670 1330 1020 820 636 421 231 790 1070 1870 

VPS 1000/3 2324 2215 2051 1598 1220 1020 822 451 231 790 1070 2243 

VPS 1500/3 2362 2190 1973 1573 1227 1000 797 521 291 1000 1,400 2253 

VPS 2000/3 2485 2313 2080 1656 1201 1008 803 551 298 1100 1500 2394 

Rozmery v mm, všetky rozmery ± 10 mm, * ± 2 mm, ** ± 20 mm       

01 Otvor pre odvzdušňovací ventil 
02 Prietok vykurovacej vody pre stanice teplej vody pre 

domácnosti v prípade montáže na stenu/kaskády s 

prietokovým alebo vratným chodom 
03 Prietok kotla pre potrebu teplej vody 
04 Prietok kotla pre potrebu teplej vody 
05 Vratný chod kotla pre potrebu teplej vody 
06 Prietok kotla pre potrebu vykurovacej vody/prietok vykurovacieho 

obvodu 
07 Prietok kotla pre potrebu vykurovacej vody/prietok vykurovacieho 

obvodu 
08 Vratný chod kotla pre potrebu teplej vody 
09 Vratný chod kotla pre potrebu teplej vody pre 

domácnosti/vratný chod pre vykurovací obvod 
10 Vratný chod kotla pre potrebu vykurovacej vody/vratný chod pre 

vykurovací obvod 
11 Vratný chod vykurovacej vody pre stanice teplej vody pre 

domácnosti v prípade montáže na stenu/kaskády s 

prietokovým alebo vratným chodom 
 

 

 
1 

2 

 

 
4 

 

 
3 

 
 

5 

7 

6 

8 

 

10 

 

9 

 

11 

Obr. 55:  Rozmerový výkres 
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7.8 Prehľad pripojení zásobníka 

 

  

 
Tri teplotné snímače na valcovom zásobníku, jeden po 
druhom, začnúc od horného, spustia tepelnú požiadavku, 
ak sa nedosiahne cieľová hodnota. Valcový zásobník je 
rozdelený na tri teplotné zóny takým spôsobom, aby boli 
snímače usporiadané podľa produktu a systému. Ak sa 
použije solárny plniaci systém, najprv sa spustí 
zariadenie auroFLOW a potom následné vykurovacie 
zariadenia, v závislosti od aktuálneho prívodu solárnej 
energie. 
Snímač 1 (teplá voda, rezerva): Pre horných 10 % 
objemu valcového zásobníka (teplá voda). 
Snímač 2 (teplá voda, komfortná zóna): Pre približne 
40 % objemu valcového zásobníka, ktorý je nižšie. 
Snímač 3 (ohrev) Pre približne 50 % objemu valcového 
zásobníka, ktorý je nižšie. 
Generátor tepla a vykurovacie obvody sú pripojené 
nasledovne: 

 

1 Prietok vykurovacej vody do VPM-W pre zariadenia montované 
na stenu 
alebo kaskády valcových zásobníkov 2 Dve pripojenia pre prietok kotla pre spracovanie časti 
vody vo valcovom zásobníku 

3 Vratný tok kotla 
4 Pripojenie pre prietok kotla pre vykurovaciu časť valcového 

zásobníka 5 Prietok vykurovacích obvodov 
6 Vratný tok kotla 
7 Vratný tok kotla 
8 Vratný tok vykurovacích obvodov 
9 Vratný tok vykurovacej vody do VPM-W pre 

zariadenia montované na stenu alebo kaskády 
valcových zásobníkov 10 Vratný tok vykurovacej vody do VPM-S 

11 Prietok vykurovacej vody vo VPM-S pri nízkej teplote 
12 Prietok vykurovacej vody vo VPM-S pri vysokej teplote 
13 Vratný tok vykurovacej vody do VPM-W 
14 Prietok vykurovacej vody vo VPM-W 
15 Pripojenia pre odvzdušňovací ventil 
F1-8 Držiaky na teplotné snímača 

 
Okrem geometrie trojúrovňového pripojenia sa tu 
nachádza aj osem miest pre snímače. Polohy F1 až F8 
označujú polohu držiakov na snímače 

15 

1 

F1 

14 

 

F2 

2 

2 

F3 

13 

 

F4 

3 

4 

F5 

5 

12 

11 

6 

F6 

7 

F7 

8 

10 

F8 

9 
Obr. 57:  Pripojenia valcového zásobníka - prehľad 

 

Teplá 

voda 

(rezerva) 

Teplá 

voda 

približne 65 
°C 

   

Vykuro
vanie približne 40 

°C 

približne 20 
°C 

Obr. 56:  Regulácia napĺňania 
valcového zásobníka 
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7.9 Projektovanie kaskádových systémov 
Systém akumulačného zásobníka allSTOR sa môže 
použiť v takmer každom vykurovacom systéme. 
Jednotlivé zložky systému (VPS, VPM W a VPM S) sa 
môžu usporiadať do kaskády, aby sa vytvorili väčšie 
systémy. 
To znamená, že systém akumulačného zásobníka 
môže pozostávať až z troch jednotiek allSTOR VPS/3, 
štyroch jednotiek aguaFLOW exclusive VPM/2W a 
maximálne dvoch jednotiek auroFLOW exclusive 
VPM/2S. 
Spoločnosť Vaillant ponúka veľké množstvo 
príslušenstva pre všetky tieto jednotky, aby ste z nich 
mohli zostaviť kaskádové systémy. 
Prispôsobený rad príslušenstva umožňuje vytvorenie 
kaskádového systému, ktorý má nasledujúce výhody: 
– Jednoduchá inštalácia systému 

– Vysoká úroveň prevádzkovej spoľahlivosti v 
prípade porúch alebo údržby 

– Kompaktné, úsporné riešenia 

7.10 Výpočet straty tlaku v kaskádach valcových 
zásobníkov 

Softvérový nástroj planSOFT je k dispozícii v našej 
odbornej partnerskej sieti, aby ste ho mohli používať pri 
výpočte straty tlaku v systémoch. 
Straty tlaku v potrubných častiach a valcových nádržiach 
je tiež možné stanoviť pomocou príslušných schém. 
Ak potrebujete vypočítať stratu tlaku v kaskáde 
valcových zásobníkov, postupujte nasledovne: 
– Stanovte požadovanú dĺžku potrubia a počet 90° 

potrubných kolien. 
– Pri každom 90° klene pridajte 0,45 m k 

stanovenej dĺžke potrubia. 
– Vyberte priemer potrubia. 

– Stanovte stratu tlaku v prípojných potrubiach ( v 
závislosti od objemového prietoku). Pozrite si 
schému. 

– Sčítajte straty tlaku vo valcových nádržiach (v 
závislosti od objemového prietoku). Pozrite si schému. 

 

Strata tlaku na jeden meter potrubia 
 
 

 

 

Výhody kaskádového systému 
Používanie niekoľkých akumulačných zásobníkov v 
podstate znamená, že kaskádové riešenie ponúka vyššiu 
flexibilitu pri dodávke tepla do budovy na základe 
požiadaviek. 
– Systémy ma modulárny tvar a keď sa potreba tepla v 

budove zvýši, môže sa ďalej rozšíriť. To znamená, že 
čiastočná modernizácia existujúcich vykurovacích 
zariadení je tiež možná.  

– Jednoduchá preprava a inštalácia jednotiek a 
príslušenstva pre kaskády - aj v prípade renovácie - 
vďaka tomu, že sa tieto dodávajú v osobitne 
zabalených jednotkách. Je jednoduchšie inštalovať 
časti systému napríklad na úzkych schodiskách alebo 
pri dverách, čo zase minimalizuje náklady na 
personál. 

– Vysoká flexibilita údržby, pretože údržbárske práce 
sa môžu vykonávať na jednotlivých jednotkách bez 
potreby vypnúť celý systém. 

 
 

X Prietoková rýchlosť v 
m³/h Y Strata tlaku v mbar 

 

Pri každom kolene je potrebné pridať dodatočnú 
dĺžku potrubia 0,45 m. 

Obr. 58:  Príklad inštalácie: Kaskáda pozostávajúca zo 
štyroch jednotiek VPM W 
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Obr. 59:  Strata tlaku na jeden meter potrubia 
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Strata tlaku vo valcových nádržiach v rámci kaskády 
 

250 
Y 

200 
3 x VPS 1500 -2000/3 

3 x VPS 300 -500/3 
150 

3 x VPS 800 -1000/3 
2 x VPS 300 -500/3 2 x VPS 800 -1000/3 

100 
2 x VPS 1500 -2000/3 
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X 
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Obr. 60:  Strata tlaku vo valcových nádržiach v rámci kaskády 

 
X Prietoková rýchlosť v 

m³/h Y Strata tlaku v mbar 
 

Kaskáda pozostávajúca z troch jednotiek allSTOR VPS 500/3 je 
vypočítaná nižšie: 

 

 
– Požadovaná dĺžka potrubia pre jedno pripojenie valcového zásobníka: 
3,4 m 

– Počet 90° potrubných kolien pre jedno pripojenie 
valcového zásobníka: 4 

– Zvolený priemer potrubia: DN 40 
– Maximálna prietoková rýchlosť pre VPS 500/3: 8 m³/h 
Výpočet dĺžky potrubia: 2x3,4 m + 8x0,45 m = 

10,4 m 
Strata tlaku na jeden meter potrubia: Približne 8 

mbar (podľa schémy) Strata tlaku v troch 
valcových nádržiach: Približne 75 mbar (podľa 
schémy) 

Celková strata tlaku v kaskáde s valcovými zásobníkmi: 
10,4 m x 10 mbar/m + 75 mbar = 179 mbar 

Vzorový výpočet: 
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8 Projektovanie zdroja tepla 
 
 
 

8.1 Prehľad použiteľných zdrojov tepla 
Tepelná energia zo slnka sa akumuluje všade okolo nás, 
v zemi, vode a vo vzduchu. 
Táto energia sa absorbuje pomocou špeciálnych 
systémov tepelných výmenníkov, ktoré označujeme ako 
kolektory, alebo priamo z okolitého vzduchu a dodávajú 
sa do cyklu s tepelným čerpadlom. 
Zdroj tepla musí byť navrhnutý takým spôsobom, aby 
mohol priebežne dodávať obnoviteľnú časť využiteľného 
tepla. 
Celkový výkon, ktorý sa vyžaduje pre tepelné čerpadlo, 
sa stanoví z nasledujúcich častí: 
– Tepelná záťaž budovy 
– Prídavok pre prípravu teplej vody 
– Prídavok od energetickej spoločnosti 
Z nasledujúceho obrázku je zrejmé, že časť tepla z 
prostredia závisí od sezónneho vykurovacieho 
ukazovateľa (SPF) tepelného čerpadla. 

Ak má SPF hodnotu štyri, znamená to, že 3/4 tepelného 
výkonu musí zabezpečovať zdroj tepla. Toto je potrebné 

brať do úvahy pri projektovaní zdroja tepla. 

Sezónny vykurovací ukazovateľ s hodnotou 
štyri sa berie ako základ v plánovacích 
tabuľkách v nasledujúcich častiach. 

1/4 3/4 

Okolitá 
teplota zo 
zdroja tepla 

1 
Elektrick
á 
energia 

Tepelná záťaž 
+ teplá voda 
+ energetická 

spoločnosť 

  Využiteľná energia  
SPF = 

elektrická energia 
 

Obr. 61:  Sezónny vykurovací ukazovateľ a návrh zdroja tepla 
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Každý zdroj tepla má inú výdatnosť, čo má za následok 
príslušný výkon pri tepelnej extrakcii.  
Podzemná voda a zem umožňujú, aby sa tepelné 
čerpadlo používalo ako jediný vykurovací systém 
(monovalentná prevádzka). Úsporná prevádzka (s 
jednou energiou alebo bivalentná prevádzka) je tiež 
možná, keď sa požíva ako zdroj tepla okolitý vzduch. 

Aby sa vytvoril koordinovaný systém pozostávajúci zo 
zdroja tepla, tepelného čerpadla a systém pre spätné 
získavanie tepla, je dôležité definovať požiadavky a 
dôležité parametre čo najpresnejšie a pokiaľ je to možné, 
ešte vopred. 

 
 
 

 
 
 

Systém pre spätné 
získavanie 

tepla 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druh 
tepelného 
čerpadla 

 
 
 

Prevádzkový režim 
 
 
 
 
 
 

Zdroje tepla 
 
 

Kolektor 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zem 

 
- Zemný kolektor 
- Zemná sonda 
- Kompaktný kolektor 
- Zakopaný kolektor 

 
 
* Mrazuvzdorná voda 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Voda 
- Podzemná voda 
- Nadzemné 
vodnú útvary 

- Chladiaca voda, 
odpadová voda, 
úžitková voda 
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Vzduch 
 

- 
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é systémy 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vzduch 

 
- Vonkajší vzduch 
- Systém 

pre 
spätné 
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ie 

Obr. 62:  Príprava tepla s tepelným čerpadlom 
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Tepelné čerpadlá flexoTHERM exclusive, 
flexoCOMPACT  exclusive a geoTHERM hybrid môžu 
použiť všetky tri zdroje tepla - zem, voda a vzduch. 
Tepelné čerpadlá aroTHERM využívajú vonkajší vzduch 
ako svoj zdroj tepla. 
Tepelné čerpadlá aroSTOR s teplou vodou využívajú 
vonkajší vzduch ako aj odpadový vzduch z iných 
miestností ako svoj zdroj tepla. 
Tepelné čerpadlá geoTHERM (viac ako 22 kW) 
využívajú zem ako svoj zdroj tepla. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené referenčné hodnoty 
pre výber správneho zdroja tepla. 
Okrem informácií o dostupnosti a tepelnej úrovni rôznych 
zdrojov tepla uvádza počiatočné informácie o nákladoch 
na využívanie a potrebné povolenia. 
Prehľad sa môže použiť pre vykonanie prvého odhadu 
pre konštrukcie systému tepelného čerpadla vo vašom 
objekte. 

 
 

Prehľad výberu zdroja tepla 
 

 Slaný roztok  Vzduch Voda 

 Kolektor Sonda   
Dostupnosť ● + ++ ● 

Kapacita valcového 
zásobníka 

+ ++ − ++ 

Teplotná úroveň + + ● ++ 

Projektovaná teplota* 0 °C 0 °C -20 °C/+20 °C 10 °C 

Regenerácia + + ++ ++ 

Náklady na využívanie + ++ −− +/++ 1) 

Schvaľovacia povinnosť* Označenie Áno Nie Áno 

Pasívne chladenie Nie Áno Nie Áno 

Aktívne chladenie Nie Áno Áno Áno 

Hlukové emisie −− −− ++ − 

*V závislosti od regiónu 
++ veľmi vysoké, + vysoké, ● stredné, − nízke, −− veľmi nízke 
1) V závislosti od hĺbky podzemnej vody (max. 15 m) 
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8.2 Zdroje tepla pre tepelné čerpadlá so slaným 

roztokom/vodou 
 

Projektovanie geotermálnych sond (hlbinný vrt) 
Zemná sonda je obzvlášť vhodná pre malé objekty, v 
ktorý nie je dostatok priestoru pre inštaláciu zemného 
kolektora. Potrubný systém zemnej sondy (dvojitá 
trúbková sonda U s plniacim potrubím) sa vloží zvisle do 
zeme cez hlbinné vrty do hĺbky 99 m (je potrebné 
povolenie od vodohospodárskeho úradu, pozrite si tiež 
kapitolu 3.4: „Geotechnický prieskum“) a priemer je 
približne 115 až 220 mm v závislosti od použitého vrtáka. 
Hlbinné vrty s hĺbkou viac ako 100 m sa môžu použiť pri 
väčších systémoch (je potrebné povolenie podľa 
nemeckého zákona o baníctve). Ak je to potrebné, dĺžka 
sondy sa môže rozložiť do niekoľkých vrtov. 
Zemné sondy sa vkladajú zvisle do vyvŕtaného otvoru. 
Na Obr. 1 je zobrazený systém zemnej sondy. Môžu sa 
kombinovať viaceré sondy. V tomto prípade je potrebné 
brať do úvahy tzv. neutrálnu zónu, pri ktorej nie je možné 
predpokladať, že dĺžka sondy zostane rovnaká. 
Slaný roztok vtečie a vytečie z vrtu dvakrát, t. j. každý vrt 
má dva obvody. Počas toho sa slaný roztok zohreje a 
dodá energiu do tepelného čerpadla alebo pre 
potenciálne pasívne chladenie v lete. 

Ak chcete zlepšiť prenos tepla medzi zemou a potrubím, 
použite tepelne vodivý materiál, napr. betonit, ktorým sa 
naplní vrt smerom zdola hore pomocou plniaceho 
potrubia. Okrem lepšieho vedenia tepla alebo chladu má 
plniaci materiál za úlohu vyplniť potrubie vo vrte tak, aby 
sa nezrútilo pod vplyvom vlastnej hmotnosti, keďže táto 
hmotnosť v hĺbke 100 m je značná. Betonit je hydrický 
materiál, čo znamení, že pod vplyvom vlhkosti tuhne. 
Zalievanie tiež bráni tomu, aby sa jednotlivé vrstvy 
podzemnej vrstvy dostávali navzájom do kontaktu. 
Teplota slaného roztoku pritekajúceho do tepelného 
čerpadla by sa nemala meniť o viac ako +/- 11 K v 
porovnaní s konštantnou teplotou zeme. Vplyv zemnej 
sondy na okolitú zem je potom nepatrný. 
Ak chcete aktívne chladenie pomocou zeme ako zdroja 
tepla, zabezpečte, aby vrt/zemná sonda boli vhodné na 
tento účel. 
Ak použijete zem/slaný roztok ako zdroj tepla, aktívne 
chladenie je obmedzené na teplotu výkonu slaného 
roztoku 40 °, aby bol chránený zdroj/vrt sondy. Ak sa 
prekročí teplota (> 40 °C), režim aktívne chladenia sa 
vypne. 
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Obr. 63:  Schéma geotermálnej sondy 
 

1 Plniaca stanica slaného roztoku s tlakomerom a uzavieracím ventilom 
2 Zobrazenie teploty 
3 Membránová expanzná nádoba so slaným roztokom 
3a Expanzný poistný ventil 
4 Dvojitá rúrková sonda v tvare U (dva obvody pre jeden vrt), hĺbka vrtu závisí od 

vlastností zeminy podľa dimenzovania 
5 Vychyľovacia časť s kolektorovým vedením zvárané vo výrobe, dĺžka: približne 150 

cm, priemer približne 10 cm 
a Prietokový/vratný chod so sklonom od tepelného čerpadla k zemnej sonde v 

pieskovom ložisku v hĺbke približne 1,0 m, odvzdušnenie kolektoru v blízkosti 
tepelného čerpadla 

b Minimálna vzdialenosť od základov budovy by mala byť 2,0 m 
c Priemer vrtu približne 115-220 mm (vyplnenie dutiny kremenným pieskom, 

Dämmer® alebo betonitom) 
d Potrubná rúrka pre sypký materiál, dĺžka približne 6-20 m, priemer približne 170 mm 
e Minimálna vzdialenosť od hranice pozemku je minimálne 3,0 m 
f Minimálna vzdialenosť medzi dvomi zemnými sondami je minimálne 5,0 m 

 

Filtre, plniace a vypúšťacie kohútiky nie sú zobrazené. 
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Princípy dimenzovania 
Systém geotermálnej sondy sa musí projektovať a 
skonštruovať v súlade so smernicou VDI 4640 (Využitie 
podzemia na tepelné účely) a podľa najnovšieho stavu 
techniky, pričom sa musia dodržať platné predpisy. 
Pri tepelných čerpadlách získavajúcich teplo zo zeme je 
potrebná vysoká tepelná vodivosť, aby sa teplo zo zeme 
ľahko dostalo do kolektorov. 
Statická kapacita prenosu tepla sa môže popísať 
tepelnou vodivosťou (jednotka = W/(m*K)). 
Zemné sondy získavajú svoju tepelnú energiu z 
geotermálneho tepelného prúdu (z vnútra zeme na 
povrch) a z toku podzemnej vody. Slnečné žiarenie a 
presakujúca alebo dažďová voda majú výrazný vplyv len 
do hĺbky 15 m. 
Zemné sondy môžu zvyčajne dosiahnuť hĺbku od 10 m 
do viac ako 200 m. 
Navrhnutie zemných sond s príliš malými rozmermi môže 
spôsobiť, že teplota slaného roztoku bude nízka.  
Dlhodobo tak môže teplota slaného roztoku klesať od 
jedného vykurovacieho obdobia po druhé vykurovacie 
obdobie. 

Povolenia 
 

Nemecký zákon o vodnom hospodárstve (WHG) 
Pri výstavbe podzemných tepelných systémov je 
potrebné dodržiavať ustanovenia nemeckého zákona o 
vodnom hospodárstve (WHG) ako aj administratívne 
predpisy nemeckých krajín. 
Výstavba a prevádzka systému zemnej sondy si 
vyžaduje dodržiavanie zákonov, čo si zase vyžaduje 
povolenie podľa Oddielu 3, Článok 2 vo WHG (bez 
ohľadu na to, či sa to týka aj podzemnej vody alebo nie). 
Malé teplotné rozdiely počas prevádzky tepelného 
čerpadla v spojení so zemnou sondou v domoch 
obývaných jednou rodinou a v domoch obývaných dvomi 
rodinami vo všeobecnosti nevyžaduje dodržiavanie 
zákonov. To, či je potrebné nahlásenie vrtu alebo 
získanie povolenia, závisí od miestnych podmienok a 
administratívnych predpisov. 
Je potrebné pritom brať do úvahy nasledujúce ciele 
hospodárenia s vodou: 
– Slaný roztok musí byť v súlade s požiadavkami 

normy VDI 4640, Časť 1. 
– Kvapalina na chladenie vrtáka nesmie obsahovať 

žiadne materiály, ktoré sú škodlivé pre vodu. 
– Je potrebné zabrániť vytvoreniu krátkeho spojenia 

medzi dvomi alebo viacerými úrovňami podzemnej 
vody (zaliatím oblasti). 

– V oblastiach s výdatnými zdrojmi podzemnej vody, 
kde sa využíva ako pitná voda, sa zvyčajne inštalácia 
geotermálnej sondy nepovoľuje. 

 

Nemecký zákon o baníctve (BBergG) 
Nemecký zákon o baníctve sa nepoužíva pri vyhľadávaní 
a využívaní geotermálnej energie v rozsahu 0-99 m. V 
tomto prípade sa môže vyžadovať dodržiavanie WHG 
(pozri odsek vyššie). 
Od hĺbky 100 platia ustanovenia BBergG pre 
vyhľadávanie a využívanie geotermálnej energie. 
Jednotlivé spolkové krajiny v Nemecku, ako sú Bavorsko, 
Bádensko-Württembersko, Severné Porýnie-Vestfálsko, 
Hesensko a Porýnie-Falcko, vydali svoje vlastné 
smernice o používaní geotermálnej energie s tepelnými 
čerpadlami, aby zjednodušilo získavanie povolení. 
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Materiál sond 
Pre podzemné sondy a potrubia je potrebné zvoliť 
uhľovodíkové polyméry, ako je 
– polyetylén (PE), 
– polypropylén (PP) 
– alebo polybutylén, 
ako materiál v súlade s normou DIN 8074/8075. 

 

Médium pre prenos tepla 
Médium pre prenos tepla nesmie spôsobiť znečistenie 
podzemnej vody alebo pôdy v prípade jeho úniku. Mali 
by sa zvoliť látky, ktoré nie sú toxické a sú biologicky 
rozložiteľné. Môžu sa použiť len také materiály, ktoré sú 
uvedené v Triede ohrozenia vôd 1, poznámka pod čiarou 
14 (ktoré boli v Triede ohrozenia vôd 0 pred 17. májom 
1999). Karta bezpečnostných údajov pred daný materiál 
uvádza skupinu, do ktorej patrí. 
Môžu sa použiť nasledujúce ochranné prostriedky proti 
mrazu: 
- etanediol (etylén glykol sa často používa ako 

Postupnosť projektovania 
Vŕtanie 
Odborná spoločnosť vykonávajúca vŕtanie musí mať 
kvalifikáciu v súlade s DVGW (Nemecká asociácia pre 
plynové a vodné technológie), pracovný list W120. 
Projektovanie by malo prebiehať v spolupráci so 
zákazníkom. Vrtná spoločnosť vytvorí plán 
implementácia, v ktorom budú uvedené všetky povolenia 
a obmedzenia. 

synonymum, C H  O ) 
2      6    2 

– 1,2 propanediol (propylén glykol sa často požíva 
ako synonymum), C H O ) 

3    8    2 

– Etanol (etyl alkohol sa často používa ako 
synonymum, C H   H). Nie je vhodné pre flexoTHERM. 

2    5O 

Systém zdroja tepla sa nesmie naplniť 
zmesou uhličitanu draselného/vody. Môže sa 
používať len slaný roztok, ktorý je povolený 
pre príslušný typ tepelného čerpadla. 

Spoločnosť Vaillant používa v Nemecku, Rakúsku a 
Švajčiarsku ochranný prostriedok proti mrazu, pričom ide 
o hotovú zmes (30 obj. % etylén/glykol/voda) pre tepelné 
čerpadlá slaný roztok/voda. 

Tepelná záťaž 
podľa DIN EN 

12831 

Povrch, 

ktorý sa má 

vykurovať 

Obr. 64:  Potup projektovania zemnej sondy 

Otázky pre vrtnú spoločnosť 

Výpočet výkonu tepelného čerpadla 

Výpočet chladiacej záťaže 

Identifikácia vlastností pôdy a 

podzemnej vody 

Stanovenie hĺbky a 

polohy vrtov 

Oznámenie vrtu 

vodohospodárskemu 

orgánu 

Oznámenie práce 

1 týždeň pred začatím vrtu 

Budova 
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Stanovenie hĺbky vrtu 
Na rozdiel od zemných kolektorov je hlbinný vrt je výhradným geotermálnym zdrojom, pričom 
v Nemecku je zvyčajne teplota pod zemou 8-10 °C a táto je k dispozícii pre využívanie 
geotermálnej energie, pričom nie je ovplyvnená slnkom ani dažďovou vodou. 
Hlbinné vrty sa môžu tiež používať na pasívne chladenie. V závislosti od triedy pôdy existuje 
rôzna výnosnosť. 
Výkon pri extrakcii tepla pre jednotlivé triedy pôdy je zhrnutý v nasledujúcej tabuľke: 

 

Výkon pri extrakcii tepla pre jednotlivé triedy pôdy 
 

Vlastnosti pôdy Výnosnosť 
podzemia, 
vykurovací výkon 
[m/kW] 

Špecifický výkon 
extrakcie  [W/m] 
1800 h/a 

Špecifický výkon 
extrakcie  [W/m] 
2400 h/a 

Suchý sediment 30 25 20 

Normálny vodou 
nasýtený sediment 

12,5 60 50 

Priemerná hodnota, 
normálny sediment 

15 50  

Štrk, suchý piesok < 30 < 25 < 20 
Štrk, piesok vedúci vodu Približne 10 65-80 55-65 
Hlina, vlhký íl Približne 18 35-50 30-40 

V prípade silného prítoku 
podzemnej vody do štrku 
a piesku, pre jednotlivé 
systémy 

 80-100 80-100 

Vápenec Približne 12 55-70  
Pieskovec Približne 10,5 65-80  
Žula Približne 10 65-85  
Čadič Približne 16 40-65  
Rula Približne 10 70-85  

 
Tieto informácie vychádzajú z nasledujúcich požiadaviek: 
– Minimálna vzdialenosť medzi dvomi zemnými sondami je 5 m 
– Kolektor je zostavený ako dvojitá trubica v tvare U 
– Maximálna hĺbka zemnej sondy je 100 m 
– Hodnoty môžu kolísať kvôli porušeniu, zvetraniu atď. 
– Hodnoty vychádzajú z výkonu s hodnotou štyri 

 

Inštalácia sondy 
Zemná sonda a je prietok a vratný tok sa musia uložiť takým spôsobom, aby bola vzdialenosť 
od vodovodného, kanalizačného a iného potrubia je minimálne 100 cm. Ak zásobovacie 
vedenia križujú dané miesto, je potrebné izolovať potrubie kolektorov v bode kríženia. 
Geotermálne sondy sa dodávajú na stavbu hotové a musí sa s nimi manipulovať veľmi 
opatrne, aby sa nepoškodili. 
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Pri prípravy staveniska je potrebné prijať nasledujúce 
opatrenia: 
– Prístup k vrtnej súprave sa musí zabezpečiť a je 

potrebné brať do úvahy polomer otáčania. 
Odhadovaná požadovaná šírka prístupu pre vrtnú 
súpravu: Minimálne 1,5 m pre malé pásové vozidlá. 
Minimálne 2,5 m pre vrtnú súpravu HGV. 

– Priestor potrebný pre vrtnú súpravu, odkalisko 
alebo usadzovaciu nádrž a zvyšný materiál: 
Minimálne 
6 m x 5 m pre malé pásové vozidlá. Minimálne 8 
m x 5 m pre vrtnú súpravu HGV. 

– 400 V elektrické pripojenie 
– Pripojenie studenej vody 

– Pôdorys uvádzajúci elektrické vedenia, vodovodné 
a kanalizačné potrubia a iné podzemné prekážky. 

Počas inštalácie je potrebné dodržiavať nasledujúce 
body: 
– Sonda sa musí vložiť do vrtu pomocou vhodných 

zariadení (navijak atď.) a bez použitia sily. 
– Aby sa kruhový otvor pevne uzavrel, najprv sa 

musí vložiť do vrtu so sondou plniace potrubie. 
– Po vložení sondy je potrebné skontrolovať tlak a 

prietokovú rýchlosť. 
– Pred naplnením vrtu je potrebné uzavrieť konce 

sondy pomocou uzáverov. 
Tieto podrobnosti sa môžu výrazne líšiť v závislosti od 
vrtnej spoločnosti a vrtnej techniky a mali by sa použiť 
len ako hrubý odhad. 
Vrty sa v ideálnom prípade vykonávajú počas prípravy 
plášťa budovy. Pri dokončených domoch bude potrebné 
zaistiť ich ochranu pred znečistením. 

– Aby sa zabezpečil hladký tok tepla, kruhový priestor vo 
vrte (vzdialenosť medzi sondou a stenou vrtu) sa musí 
zaliať. Plniace potrubie sa tu musí použiť na zaliatie 
vrtu smerom zdola nahor. 

– Zmes materiálu Calidatherm (cementový materiál), 
troskový cement, piesok a voda sa použijú ako účinná 
plniaca suspenzia kvôli dobrej tepelnej vodivosti. V 
závislosti od vlastností podzemia sa ako prísady môžu 
použiť kremenný prach, kremenný piesok, ale aj 
výlučne jemný štrk alebo kvapalina na chladenie 
vrtáka. 

– Ak plniaci materiál uniká z vrtu, znamená to, že vrt 
je úplne zaplnený. 

– Je potrebné vykonať tlakovú skúšku s tlakom 6 bar 
(trvanie skúšky: 60 min., predbežné zaťaženie: 30 
min., maximálny pokles tlaku: 0,2 bar). 

– Všetky obvody by sa mali zapojiť paralelne. 

 

 

Obr. 65:  Špička sondy s 2x 
prietokovým/vratným chodom 
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Projektovanie zemných kolektorov ležiacich blízko povrchu 
Zemný kolektor ležiaci blízko povrchu pozostáva z potrubného systému, ktorý je vedený v 
závitoch alebo kľukatom vzore ponad veľkú plochu 20-30 cm pod mrazovou čiarou. Potrubný 
systém sa kladie do hĺbky približne 1,3-1,8 m. V tejto hĺbke je prevažujúca priemerná ročná 
teplota približne 5 °C. Táto teplota závisí od ročného obdobia. So zväčšujúcou sa hĺbkou sa 
zvyšuje aj teplota. 
Kolektor je obzvlášť vhodný pre domy s dostatočne veľkým pozemkom. Výkon pri extrakcii 
tepla závisí od vlastností pôdy. Čím je pôda vlhkejšia, tým menšia môže byť plocha pozemku, 
keďže pôda má väčší obsah energie na m². Pri dome obývanom jednou rodinou s obytnou 
plochou 150 m2 a s potrebným vykurovacím výkonom 7,5 kW je potrebný pozemok s rozlohou 
približne 250 m2. Tu je zobrazený systém s dvomi obvodmi. Ďalšie okruhy budú potrebné, ak 
sa pri jednom obvode prekročí maximálna dĺžka potrubia na slaný roztok. 

 

 

 
1 Plniaca stanica slaného roztoku s tlakomerom a 

uzavieracím ventilom 2 Zobrazenie teploty 
3 Membránová expanzná nádoba so slaným roztokom 
3a Expanzný poistný ventil 
a Hĺbka inštalácie 1,3-1,8 m* 
b 1,5 m vzdialenosť od základov budovy* 
c 1,5 m vzdialenosť od vodovodného, kanalizačného a 

dažďového potrubia 
d 0,5 m vzdialenosť od vonkajšieho okraja koruny stromov* 
e 1,0 m vzdialenosť od základov plotu a pod.* 
f 3,0 m vzdialenosť od hranice pozemku je minimálne 

 

*Hĺbka inštalácie a minimálne vzdialenosti v súlade s normou VDI 4640 (rešpektujte regionálne 
rozdiely). Filtre, plniace a vypúšťacie kohútiky nie sú zobrazené. 

d e 

f 3 3a 2 

a 

2 

1 

b 

c 

Obr. 66:  Základná schéma pre zemný kolektor ležiaci blízko 
povrchu 
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Princípy dimenzovania 
Ak sa zemné kolektory ležiace blízko povrchu správne 
dimenzujú, ich vplyv na okolitú zem je veľmi malý.  
Okolitá zem sa ochladí len dočasne ako následok 
prevádzky tepelného čerpadla. V lete sú teploty také isté 
ako teplota zeme bez ovplyvnenia prevádzkou 
(prevažuje vplyv slnečného žiarenia a presakujúcej 
vody). 
príliš malé rozmery tepelných čerpadiel získavajúcich 
teplo zo zeme so zemným kolektorom ležiacim blízko 
povrchu môže viesť k negatívnym vplyvom na vegetáciu, 
ktorá je obmedzená na dané miesto. Dôsledkom je nižší 
sezónny vykurovací ukazovateľ β. V extrémnych 
prípadoch sa môže dosiahnuť dolný limit použiteľnosti 
tepelného čerpadla. Správne dimenzovaný zemný 
kolektor je preto veľmi dôležitý pre bezchybnú 
prevádzku. 
Náklady na stavbu pozemného kolektor ležiaceho blízko 
povrchu sú vo všeobecnosti nižšie ako náklady na 
využívanie zemnej sondy. 

Používanie zemného kolektora ležiaceho blízko 
povrchu počas aktívneho chladenia je zakázané. 

 
Povolenia 
Vo výnimočných prípadoch stavba a prevádzka 
tepelného čerpadla so zemným kolektorom ležiacim 
blízko povrchu si môže vyžadovať dodržiavanie zákonov, 
čo si vyžaduje povolenie. Potom by bolo potrebné 
vydanie oznámenia v súlade s WHG (nemecký zákon o 
vodnom hospodárstve) v spojení s predpismi federálnych 
štátov. Práce, ktoré sa vykonávajú v príliš veľkej hĺbke, 
môžu byť v určitých štátoch sledované. Avšak 
oznámenie sa vo všeobecnosti nevyžaduje pri stavbe 
zemného kolektora. 
Je potrebné pritom brať do úvahy nasledujúce ciele 
hospodárenia s vodou: 
– Slaný roztok musí byť v súlade s požiadavkami 

normy VDI 4640, Časť 1. 
– Povolený je propylén glykol (prípadne etylén glykol) 

s antikoróznymi prísadami v súlade s aktuálnymi 
pokynmi na inštaláciu. 

– Povolená je prevádzka s nasledujúcimi slanými 
kvapalinami: Vodná roztok s 30 % ± 5 % obsahom 
etylén glykolu, vodný roztok 33 % ± 5 % obsahom 
propylén glykolu. 

– Aj keď sa zemný kolektor inštaluje na úrovni 
podzemnej vody, môže a vyžadovať povolenie. 

Inštalačný faktor a výkon pri extrakcii 

Informácie vychádzajú z nasledujúcich požiadaviek: 
– 1800 prevádzkových hodín ročne 
– Prevádzkový faktor pre systém tepelného čerpadla s 

hodnotou štyri 
– Nad zemný kolektor sa nesmie stavať 
– Povrch nad zemným kolektorom sa nesmie uzavrieť 
– Inštalácia v hĺbke 1,3-1,8 m 

 

Položenie 
– Požadovaná plocha inštalácie sa stanoví z 

vypočítaného tepelného výkonu a prídavkov pre daný 
objekt, a nie v súlade s tepelným výkonom tepelného 
čerpadla. 

– Ak sa vykope kamenistá zem, kolektor sa musí 
umiestniť na pieskové ložisko, aby sa zabránilo 
jeho poškodeniu. 

– Vyberte všetky obvody tak, aby mali rovnakú dĺžku, 
alebo použite prietokové obmedzovače, ak majú 
rozdielnu dĺžku. 

– Všetky obvody by sa mali zapojiť paralelne. 
– Obvod sa musí odvzdušniť v jeho najvyššom bode, 

ak sa nachádza na svahu. 
– Vzdialenosť inštalácie medzi prietokovým/vratným 

vedením tepelného čerpadla a 
rozdeľovačom/zberačom v šachte by mala byť 
aspoň 70 cm. 

– Vegetácia sa môže vysadiť tak ako inokedy, s 
výnimkou stromov, ktoré majú hlboké korene. 

– Všetky zložky musia byť odolné voči korózii kvôli 
vytváraniu kondenzátu a 
ak je to možné, mali by sa inštalovať mimo plášťa 
budovy. 

– Systém kolektorov sa môže naplniť len hotovým 
médiom pre prenos tepla. 

– Obvody sa musia preplachovať cez otvorenú 
nádobu, až kým sa z nich neodstránia všetky 
bubliny (pozrite si aj plniace zariadenie tepelného 
čerpadla). 

 

Vlastnosti pôdy Inštalačný 
faktor 

Výkon pri 
extrakcii 

Priemerná hodnota: 
Súdržná pôda so 
zvyškovou vlhkosťou 

25 m2/kW 30 W/m2 

Suchá, nesúdržná pôda 75m 2/kW 10 W/m2 

Súdržná pôda, vlhká  25m 2/kW 20-30 W/m2 

Vodou nasýtený piesok, štrk 20m 2/kW 40 W/m2 

Obr. 67: Zemný kolektor ležiaci blízko povrchu pred naplnením 
pieskom 
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Projektovanie kompaktných kolektorov 
Kompaktný kolektor šetrí priestor a používa sa na využívanie zeme ako zdroja tepla. 
Pozostáva z niekoľkých kolektorových rohoží, ktoré sa vložia vodorovne do zeme. Jednotlivé 
kolektorové rohože sa paralelne spoja s kombináciou rozvádzača a kolektorov. 
Systém sa uloží 20 až 30 cm pod mrazovú čiaru do hĺbky 1,3-1,8 m. 
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Obr. 68:  Schéma kompaktného kolektora 
 

1 Plniaca stanica slaného roztoku s tlakomerom a uzavieracím 
ventilom 2 Zobrazenie teploty 

3 Membránová expanzná nádoba so slaným roztokom 
3a Expanzný poistný ventil 
4 Rozdeľovač 
5 Zberač 
6 Osvetľovacia šľachta 
a Inštalačná hĺbka 20 až 30 cm pod mrazovou čiarou v hĺbke 

1,3-1,8 m* 
b 0,5 m bezpečná vzdialenosť 
c Šírka kolektorovej rohože 1,0 m 
d Dĺžka kolektorovej rohože 6,0 m 
e 3,0 m vzdialenosť od hranice pozemku je minimálne 
f 1,5 m vzdialenosť od vodovodného, kanalizačného a 

dažďového potrubia 
 

*Hĺbka inštalácie a minimálne vzdialenosti v súlade s normou VDI 4640 (rešpektujte regionálne 
rozdiely). Filtre, plniace a vypúšťacie kohútiky nie sú zobrazené. 
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Princípy dimenzovania 
Pri systémoch tepelných čerpadiel na malých 
pozemkoch je možné použiť kompaktný kolektor, aby sa 
ušetril priestor. Aby tu bolo možné použiť 
monovalentný/monoenergetický režim pre tepelné 
čerpadlo, je potrebné, aby sa použili všetky zložky od 
spoločnosti Vaillant a aby sa nainštalovali správne. 
Kompaktný kolektor má nasledujúce výhody v porovnaní 
so zemným kolektorom: 
– Menší potrebný priestor (plocha) 
– Je potrebné odstrániť menej pôdy 

– Nižšie náklady (v porovnaní so zemnou sondou 
alebo zemným kolektorom) 

– Používateľ môže prenechať inštaláciu na odbornú 
spoločnosť. 

– Táto technológia je obzvlášť vhodná pre 
nízkoenergetické domy (NED) alebo pasívne domy 
s plošnými vykurovacími systémami. 

 

Kompaktný kolektor nie je vhodný pre nasledujúce 
použitie: 
– Vykurovanie pri podlahovom kúrení alebo v 

budovách na vysokú teplotu a vysušovanie pri 
podlahovom kúrení alebo v budovách (pri 
vysušovaní budov sa musí použiť alternatívny 
generátor tepla) 

– Použitie v suchej a/alebo pieskovej pôde 
– Radiátorové systémy s prietokovou teplotou > 50 °C 
– Ohrev bazénov 
– Všetky vysokoteplotné procesy 
– Pri chladiacom režime s tepelnými čerpadlami: 

 

– Dodatočné teplo v kolektore môže spôsobiť 
vysúšanie pôdy. 

Povolenia 
Pre kompaktný kolektor platia tie isté ustanovenia ako pri 
stavbe a prevádzke zemného kolektora. 

 

Materiál kolektorov 
Použitým materiálom je polypropylén random kopolymér, 
typ 3? DIN 8078: 
– Dĺžka (D): 6000 mm 
– Šírka (Š): 1000 mm 
– Výmenná plocha: 8,142 m2 

– Obsah: 3,84 l na jednu rohožku 
– Max. prevádzkový tlak: 20 bar 
Kompaktný kolektor sa pripojí k prietokovému/vratnému 
chodu pomocou zváraných objímok. 
Maximálna dĺžka pripájacích vedení medzi kolektormi a 
rozdeľovačmi/zberačmi nesmie prekročiť 200 m pre VWZ 
KK8 a 400 m pre VWZ KK10. 

 

Médium pre prenos tepla 
Pre teploty nižšie ako -16 °C sa vyžaduje 30 l hotovej 
mrazuvzdornej kvapaliny. Podrobné informácie nájdete v 
časti o médiu pre prenos tepla v zemných sondách. 
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Výber a inštalácia 
 

Výber kolektorových rohoží 
Kompaktný kolektor VWZ KK/8/KK 10 sa môže použiť 
pre tepelné čerpadlá VWF 57/4, VWF 87/4, VWF 58/4 a 
VWF 88/4. Pri vyššom výkone tepelných čerpadiel bude 
strata tlaku v kolektorov rohoži vyššia. 

 

Tabuľka s výberom tepelného čerpadla s 
priradenými kolektorovými súpravami 

Hydraulika 
Každá jednotlivá rohož sa pripojí k rozdeľovaču a musí 
sa hydraulicky vyrovnať pomocou regulátorov prietoku. 
Napájacie vedenie z rozdeľovača do tepelného čerpadla 
sa môže uložiť do PE a musí mať dostatočné rozmery v 
závislosti od dĺžky. Veľkosť rozdeľovača je DA 40 pri 
rohoži s ôsmimi kolektormi a DA 50 pri rohoži s 
dvanástimi kolektormi. Odporúča sa použitie čerpadiel so 
slaným roztokom s bronzovou alebo trvalou povrchovou 
úpravou, pretože kolektorové rohože nie sú odolné voči 
difúzii. 
Po dokončení inštalačných prác na stavbe je potrebné 
vykonať tlakovú skúšku s tlakom 10 bar po dobu štyroch 
hodín. 

 
 
 
 
 
 

Položenie 
Pod a nad kolektory je potrebné uložiť tenkú vrstvu 
piesku. 
Informácie o vzdialenostiach, kvalite pôdy, 
pripojeniach atď. nájdete v pokynoch k inštalácii. 

 

 

Obr. 69:  Inštalácia kompaktného 
kolektora 

Obr. 70:  Detailný pohľad: Rozdeľovač a zberač 

Typ tepelného 

čerpadla 

VWF 57/4, 58/4 VWF 87/4, 88/4 

Tepelný výkon (B0/ 

W35) [kW] 
5,3 8,9 

Kolektorová súprava VWZ KK 8 VWZ KK 10 

Rozdeľovač/zberač 

Počet výstupov 

1/8 1/12 

Počet rohožiek (ks) 8 12 

Požiadavka na 

priestor [m²] 
115 170 
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Dimenzovanie zakopaných kolektorov 
Pre zakopaný kolektor je potrebné vykopať jamu s 
hĺbkou 1,3-3,0 m. Potrubia sa umiestnia jedno nad 
druhým na steny výkopu. Potom sa výkop opäť zasype. 
Existujú dve metódy: Vykopanie zeminy pomocou bagra 
alebo priekopovej frézy. 
Použitie priekopovej frézy vychádza z toho, že sa 
podzemné zemniace káble umiestnia na voľnom 
pozemku. Táto metóda si vyžaduje malý stroj, ktorý 
vykope malú jamu so šírkou približne 10 cm a s 
potrebnou hĺbkou. Potrubie do výkopu umiestni samotný 
stroj. Ide o pomerne rýchlu metódu uloženia potrubia. 
Typ kolektora, ktorý sa na konci použije, závisí od 
určitých parametrov. Ak je pozemok veľmi malý, je jasné, 
že sa nemôže použiť zemný kolektor. 
Na malých pozemkoch sa preto odporúča výkop alebo 
hlbinný vrt. Na veľkých pozemkoch sa odporúča osobitná 
metóda položenia potrubia pomocou priekopovej frézy. 
Mzdy a náklady na stroj sú nízke. 

 

 

Obr. 71:  Zakopaný 
kolektor 

Obr. 72:  
Priekopová fréza 
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Dimenzovanie geotermálnych energetických košov 
Energetické koše špirálovitého tvaru sa vložia do zeme 
do zvislého vrtu alebo do výkopu s hĺbkou približne 2-4 
m. Podobne ako v prípade geotermálnej sondy pri 
zemných kolektoroch sa odoberá teplo akumulované v 
pôde. 
Energetické koše sú obzvlášť vhodné pre domy obývané 
jednou rodinou s požiadavkou na nízky výkon 
(nízkoenergetické domy). Ďalšou výhodou je možnosť 
inštalácie aj na malých pozemkoch a časová 
nenáročnosť. 
Obzvlášť na pozemkoch, kde nie je možné použiť vrtné 
súpravy a zemné kolektor kvôli nedostatku miesta, sú 
energetické koše dobrou alternatívou. Riziko zamrznutia 
pôdy pri energetických košoch je výrazne nižšie ako pri 
iných metódach. 

 

Princípy dimenzovania 
Pre inštaláciu energetických košov je potrebná 
neuzavretá plocha 10 m2 na jeden kôš. Tiež tu musí byť 
priestor pre prístup bagra. 
Je potrebné brať do úvahy vzdialenosť od okolitých 
stromov, budov a rôznych vedení. Je potrebné vyhýbať 
sa stromom s hlbokými koreňmi a prestavovaniu košov. 
Vo všeobecnosti platí, že minimálna vzdialenosť od 
akéhokoľvek typu budovy alebo vedenia je 1,5-2 m. 
Vo vykurovacom režime vo vinutom potrubí obieha 30 % 
zmes glykolu a vody, ktoré je 75 až 200 m dlhé a jeho 
výkon pri extrakcii je 0,7-2 kW. V tomto procese teplo 
odobraté zo zeme zohreje tepelné čerpadlo na teplotu 
vykurovacej vody. 

Položenie 
Energetické koše sa zapoja buď v sérii alebo paralelne. 
V závislosti od priemeru bude vzdialenosť medzi košmi 
5-7 m. 
Po vložení sa koše znovu zasypú pieskom podľa 
nemeckej triedy SC 1 až 4 bez ostrých kameňov a vody. 
Toto si tiež vyžaduje regeneráciu vykopanej zeminy. 

~ 250 
cm 

120-270 
cm 

Obr. 73:  Energetický kôš - schéma 
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Možnosti pripojenia kolektorov so slaným 
roztokom/zemných kolektorov 
Obvody so slaným roztokom sa pripájajú výlučne cez 
rozdeľovače/zberač alebo sa použije tzv. Tichelmannovo 
potrubie. 
Výhody pripojenia obvodov k 
rozdeľovačom/zberačom 
– Obvody sa môžu jednotlivo naplniť cez uzatváracie 

zariadenia. 
– Pri obvodoch s rôznymi dĺžkami sa prietoková 

rýchlosť nastaví pomocou prietokových 
obmedzovačov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Minimálne rozmery potrubia pre napájacie vedenie z 
tepelného čerpadla do rozdeľovača/zberača 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výhody pripojenia obvodov pomocou 
Tichelmannovho systému 
– Nižšie náklady v porovnaní s pripojením 

rozdeľovačov. 
– Nie sú potrebné šachty, pretože T kusy/Y potrubia 

zostávajú natrvalo v zemi. 
– Avšak Tichelmannovo pripojenia sa môže 

odporúčať len pre maximálne štyri obvody (dve 
dvojité sondy). 

Nevýhody pripojenia obvodov pomocou 
Tichelmannovho systému 
– Odvzdušňovanie obvodov je ťažšie. 
– Obvody nie je možné jednotlivo uzavrieť. 

 
 

* PE 100, PN 16, SDR 11 
 

 

** Má sa dimenzovať podľa miestnych 
podmienok. 

DA Vonkajší priemer 
 

 

SDR Vzťah medzi vonkajším priemerom a 
hrúbkou steny 

 

 

PE 100 10 N/mm2, MRS 10 Výkonová kategória, 
minimálna požadovaná pevnosť v N/mm 2 

 

 

PN 16 Povolený prevádzkový tlak (menovitý tlak 
v bar pre prevádzkové obdobie 50 rokov 
pri 20 °C) 

 
 

Obr. 75: Pripojenie kolektora k tzv. Tichelmannovmu systému 

Obr. 74:  Pripojenia kolektora cez rozdeľovač/zberače 

Typ tepelného 

čerpadla 

Do 20 m Do 60 m 

VWF 57/4, 58/4 DA 32x2,9 mm* DA 32x2,9 mm* 

VWF 87/4, 88/4 DA 32x2,9 mm* DA 40x3,7 mm* 

VWF 117/4, 118/4 DA 40x3,7 mm* DA 50x4,6 mm* 

VWF 157/4 DA 40x3,7 mm* DA 50x4,6 mm* 

VWF 197/4 DA 40x3,7 mm* DA 50x4,6 mm* 

VWS 220/3 DA 50x4,6 mm* DA 50x4,6 mm* 

VWS 300/3 DA 63x5,8 mm* ** 

VWS 380/3 DA 63x5,8 mm* ** 

VWS 460/3 DA 75x6,8 mm* ** 
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Výpočet straty tlaku 
Ak sa médiá ako kvapaliny alebo plyny prepravujú cez 
potrubia alebo kanály, vzniká medzi médiom a priľahlým 
povrchom (vnútorná stena potrubia alebo kanálu) trenie 
spôsobené drsnosťou povrchu. Médium môže pretekať 
len vtedy, ak sa toto trenie prekoná. Toto trenie sa 
označuje ako strata tlaku. 
Odchýlka: 
100 000 Pa [Pascal] = N/m2 

= 1 bar 
= 1000 mbar 
= 10 mWC [metrov vodného stĺpca] 
= 10 000 mmWC 
V praxi sa zvyčajne používajú grafy, ktoré udávajú stratu 
tlaku pre rôzne menovité priemery a prietokové rýchlosti 
na jeden meter potrubia; táto špecifická veličina je pokles 
tlaku „R“a udáva sa v mbar/m, mmWC/m alebo Pa/m v 
závislosti od objemového prietoku. 
Kvôli historickým faktorom sa strata tlaku zvyčajne udáva 
v mWC, pretože prvé vykurovacie zariadenia boli 
otvorenými systémami a merala sa výška vodného stĺpca 
alebo výška úrovne naplnenia, keďže mWC priamo 
závisí od výšky vodného stĺpca. 

Strata tlaku: 
Δp = ((8 * λ * p * l)/(π2  * d5)) * V2  = R  * V2 

Strata tlaku závisí od dvojmocniny prietokovej rýchlosti, 
je konštanta pre príslušný priemer potrubia, 
kvapalina 

a dĺžka l, v tomto prípade je to 1 m. 
Ak sa priemer zdvojnásobí, strata tlaku bude znovu 1/25 
= 1/32. 
Tam, kde sú uvedené menovité priemery potrubia, ako je 
32 x 2,9, 32 označuje vonkajší priemer v mm a 2,9 
označuje hrúbku steny tiež v mm, t. j. vnútorný priemer je 
potom 32 – (2,9 x 2) = 26,2 mm. Toto platí pre všetky 
prípady, kde sa uvádzajú menovité priemery v tomto 
tvare, napr. pri medenom potrubí je to 54 x 2,0. Odlišné 
údaje nájdete v krajinách, kde sa nepoužívajú jednotky 
SI. 

 
 

Poznámka 
Dimenzovanie potrubí a sondy musí 
vychádzať z technických údajov pre 
dané tepelné čerpadlo. 
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Obr. 76:  Schéma trenia v potrubí (32 x 2,9 so slaným roztokom, 40 % 

glykolu)  
X Objemový prietok [m3/h] 
Y Strata tlaku [mbar/m] 
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8.3 Zdroje tepla pre tepelné čerpadlá voda/voda 

 
Dimenzovanie studní (využívanie podzemnej vody) 
Podzemná voda je najvýdatnejším zdrojom tepla. Vďaka 
celoročnej konštantnej teplote 8-10 °C sa môžu 
dosiahnuť najvyšší výkon extrakcie v porovnaní so 
všetkými ďalšími systémami, ako aj vyššia účinnosť 
tepelného čerpadla. 
Na vedenie vody zo sacej studne do tepelného čerpadla 
sa používa ponorné čerpadlo. Toto odčerpáva teplo z 
podzemnej vody a potom vracia ochladenú vodu naspäť 
do podzemnej vody cez vstrekovaciu studňu. Sacie a 
vstrekovacie studne sa inštalujú vo vzdialenosti približne 
15 m. 
Pri inštalácii tepelného čerpadla pre podzemnú vodu je 
potrebné brať do úvahy nasledujúce skutočnosti: 
– Výskyt dostatočných zásob podzemnej vody v 

maximálnej hĺbke 15 m. 
– Maximálne množstvo vody, ktoré sa môže odobrať, a 

kvalita podzemnej vody sú tiež veľmi dôležité. 
– Teplota podzemnej vody je dôležitá pre výkon 

tepelného čerpadla. 
– Sacia studňa pre odber vody musí byť v smere toku 

vstrekovacej studne a tou podzemnej vody. V 
opačnom prípade hrozí riziko vytvárania nánosov 
(železo v podzemnej vode oxidujúce s kyslíkom zo 
vzduchu), ktoré môže zase viesť k upchaniu 
vstrekovacej studne. 

– K všeobecným nevýhodám tohto zdroja tepla patrí 
zložitosť projektovania, relatívne veľký podiel 
prídavnej energie pre čerpadlá v studniach a 
zvýšené prevádzkové náklady pri čerpadlách na 
podzemnú vodu s vysokým výkonom. 

 
Použitie tepla z podzemnej vody musí vždy schváliť 
vodohospodársky úrad (D) alebo správny 
vodohospodársky úrad (AT). 
kvôli výkyvom v látkach obsiahnutých v podzemnej vode 
a teda aj kvalite podzemnej vody sa systémy s 
čerpadlami voda/voda od spoločnosti Vaillant ponúkajú 
len s tepelnými čerpadlami so slaným roztokom, vrátane 
medziľahlých tepelných výmenníkov. 
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Princípy dimenzovania 
Keďže podzemná voda ako zdroj tepla dokáže dodať 
najvyššie priemerné teploty, koeficient výkonu a teda aj 
sezónny vykurovací ukazovateľ sú obzvlášť vysoké v 
porovnaní s inými systémami tepelných čerpadiel. 
Vo väčšine oblastí je žiaduce ochladenie podzemnej 
vody (až na približne 5 °C), pretože v dôsledku 
kultúrnych vplyvov sa teplota podzemnej vody na 
mnohých miestach zvyšuje. 

 

Povolenia 
Odber vody a jej opätovné vrátenie do vodonosnej vrstvy 
si vyžaduje dodržiavanie zákona podľa Oddielu 3, 
Článok 1 vo WHG. 
Z WHG je možné odvodiť nasledujúce ciele pre 
hospodárenie s vodou: 
– Použitá voda sa vo všeobecnosti vracia naspäť do 

tej istej vodonosnej vrstvy, z ktorej bola odobratá. 
– Je potrebné zabrániť škodlivému znečisteniu 

podzemnej vody. 
– Môžu sa používať en také pracovné prostriedky, ktoré 

neobsahujú materiály v takých koncentráciách, ktoré 
by mohli byť škodlivé pre ľudí alebo prostredie v 
prípade únikov či havárií. 

– Vždy je potrebné zabezpečiť, aby sa do vodonosnej 
vrstvy cez druhý vrt (dvojité riešenie) vrátila naspäť 
len tá voda, ktorá bola ochladená alebo zohriata. 

– Ak je potrebné prejsť niekoľkými zdrojmi podzemnej 
vody, musí sa zaistiť pôvodný stav hydraulického 
utesnenia. 

– Kvapaliny na chladenie vrtáka nesmú ohrozovať 
podzemnú vodu; pokiaľ je to možné, má sa použiť 
čistá voda. 

– Pôvodný hydraulický tlakový a prietokový systém v 
použitej vodonosnej vrstve je potrebné zachovať 
vstreknutím len tej vody, ktorá sa ochladila alebo 
zohriala. 

 
 
 
 
 

*Hladina podzemnej vody 

1 
 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Obr. 77:  Štruktúra vrtu pre studňu 

1 Utesnenie vyvŕtanou 
zeminou 2 Blokovacie potrubie 

(oceľové) 3 Utesnenie betónom 

4 Predlžovacie potrubie 

5 Filtračné potrubie 

6 Filtrovací štrk 

7 Odkaľovacie potrubie 

8 Výplň 
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Dopravná výška ponorného čerpadla 
Požadovaná dopravná výška ponorného čerpadla 
= strata vnútorného tlaku WP (mWC) 
+ strata tlaku v potrubiach (mWC) 
+ hĺbka studne (m) 
Požadovaná dopravná výška ponorného čerpadla 
= strata vnútorného tlaku WP (mWC) 
+ 10,2 mWC 
+ 15 mWC* 
*Stanovená maximálna hĺbka pre rezervy podzemnej 
vody 

 

Projektovanie 
Pri dimenzovaní systému tepelného čerpadla s 
podzemnou vodou ako zdrojom tepla je potrebné brať do 
úvahy tri faktory: 
– Množstvo podzemnej vody 
– Maximálna hĺbka využiteľnej žily podzemnej vody 
– Kvalita podzemnej vody 

 

Množstvo podzemnej vody 
Požadované množstvo podzemnej vody sa môže 
vypočítať podľa nasledujúceho vzorca: 

Maximálna hĺbka využiteľnej žily podzemnej vody 
Podzemná voda pre domy obývané jednou alebo dvomi 
rodinami by nemala byť viac ako 15 m k pripojeniu 
vedenia ponorného čerpadla. Ale toto je potrebné v 
jednotlivých prípadoch vyskúšať, pretože odber 
podzemnej vody z väčšej hĺbky by mohlo byť 
nehospodárne pri väčších objektoch. 

 

Kvalita podzemnej vody 
Rozhodujúcim javom, ktorý má najväčší vplyv na 
životnosť studne, je tvorenie nánosov. Fráza „tvorenie 
nánosov“ znamená usadenie alebo nazhromaždenie 
nerozpustných zlúčenín železa a mangánu. 
Predpokladom pre tvorenie nánosov je prítomnosť iónov 
železa a mangánu vo forme zlúčenín rozpustných v 
podzemnej vode. Chemické nánosy sa vytvárajú pri 
prísune kyslíka do podzemnej vody, napr. tam, kde sa 
podzemná voda privádza naspäť do vsakovacej šachty. 
Z tohto dôvodu musia konce sacieho a vstrekovacieho 
potrubia ležať dostatočne hlboko pod hladinou vody v 
studni, aby sa nedostal do vody kyslík zo vzduchu. 
Odobratá voda sa musí vrátiť naspäť do podzemnej vody 
pomocou sacích a vstrekovacích studní, pretože trvalý 
odber vody môže znížiť hladinu podzemnej vody na 
danom území a môže spôsobiť poškodenie budov. 

V = 
((Q 

- P  ) * 860)/ΔT  

GW th el GW) 

= Požadované množstvo podzemnej 
vody (l/h) 

Q   = Tepelný výkon tepelného čerpadla (kW) 
= Spotreba energie tepelného 

čerpadla (kW) ΔT = vybrané 
chladenie podzemnej vody (K) 

GW 

V praxi sa podzemná voda ochladzuje na približne 3 K, 
čo zodpovedá vykurovaciemu výkonu približne 240 l/h na 
jeden kW. 

 
 
 
 

Výpočet stupňa tvrdosti vody v danej krajine 

Korózia je zložitým procesom a je ovplyvnená rôznymi 
faktormi. Priamy kontakt tepelného čerpadla s 
podzemnou vodou prináša riziká korózie. Tieto riziká sú 
výrazne určované zložením vody. 
Pevné častice (napr. piesok) sa nesmú dostať do 
tepelného čerpadla (upchanie odparovača).  Na prívod 
tepelného čerpadla je potrebné namontovať 
vyplachovateľný jemný filter (veľkosť sieťky 350 µm). 

 

Definícia rozsahov tvrdosti pre Nemecko 

 

 Jednotka °dH °e °fH ppm mval/l mmol/l 
Nemecký stupeň 1 °dH 1 1 253 1,78 17,8 0,357 0,1783 

Anglický stupeň 1 °e 0,798 1 1,43 14,3 0,285 0,142 

Francúzsky stupeň 1 °fH 0,560 0,702 1 10 0,2 0,1 

ppm CaCO (USA) 
3 

1 ppm 0,056 0,07 0,1 1 0,02 0,01 

mval/l zemné alkalické ióny 1 mval/l 2,8 3,51 5 50 1 0,50 

mmol/l zemné alkalické 
ióny 

1 mmol/l 5,6 7,02 10 100 2 1 

Rozsah tvrdosti 1 mmol CaCO3/l °dH 

Mäkká < 1,5 < 8,4 

Stredná 1,5 < 2,5 8,4 < 14 

Tvrdá > 2,5 > 14 
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Strata tlaku v tepelnom čerpadle 
 

 Jednot
ka 

VWF 
57/4 

VWF 
58/4 

VWF 
87/4 

VWF 
88/4 

VWF 
117/4 

VWF 
118/4 

VWF 
157/4 

VWF 
197/4 

Strata tlaku v tepelnom čerpadle mbar 194 194 310 310 245 245 410 459 

Strata tlaku pre potrubia/armatúry 1) mbar 350 350 350 350 350 350 350 350 

Strata tlaku pre studne 2) mbar 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 
Požadovaná dopravná výška 
ponorného čerpadla mbar 2050 2050 2160 2160 2095 2095 2260 2310 

Menovitý prietok v obvode zdroja tepla l/h 1290 1290 2320 2320 3000 3000 3590 4800 

Čerpadlá pre podzemnú vodu Lowara GS 
... 

— 2 GS 4" 2 GS 4" 4 GS 4" 4 GS 4" 4 GS 4" 4 GS 4" 4 GS 4" 6 GS 4" 

Čerpadlá pre podzemnú vodu Grundfos 
GS ... 

— 3A-6 3A-6 2A-18 2A-18 5A-6 5A-6 5A-8 5A-12 

Čerpadlá pre podzemnú vodu Wilo TWI ... — 4,03- 
06-B 

4,03- 
06-B 

4,03- 
09-B 

4,03- 
09-B 

4,03- 
09-B 

4,03- 
09-B 

4,05- 
08-B 

4,09- 
07-B 

Čerpadlá pre podzemnú vodu KSB UPA ... — 100 C 
2-8 

100 C 
2-8 

100 C 
3-9 

100 C 
3-9 

100 C 
4-7 

100 C 
4-7 

100 C 
4-9 

100 C 
7-9 

Predpoklady pre dimenzovanie ponorných čerpadiel: 
1)  Strata tlaku vo filtri/potrubiach/armatúrach: 35 kPa = 3,5 m WS 
2)  Hĺbka hladiny podzemnej vody, max. 15 mm WS = metre vodného stĺpca (1 kPa = 10 mbar = 102 mm WS) 

   

 

Strata tlaku AlfaNova 
 

 Jednotk
a 

VWS 220/3 VWS 300/3 VWS 380/3 VWS 460/3 

S medziľahlým tepelným výmenníkom 

Strata tlaku AlfaNova mbar 19 19 20 20 

Strata tlaku pre potrubia/armatúry 1) mbar 350 350 350 350 

Strata tlaku pre studne 2) mbar 1500 1500 1500 1500 

Požadovaná dopravná výška ponorného 
čerpadla 

mbar 1870 1870 1870 1870 

Menovitý prietok v obvode zdroja tepla l/h 6417 8760 10800 13080 

Čerpadlá pre podzemnú vodu Lowara GS ... — 6 GS 4" 8 GS 4" 12 GS 4" 12 GS 4" 

Čerpadlá pre podzemnú vodu Grundfos GS 
... 

— 8A-7 8A-10 14A-7 14A-7 

Čerpadlá pre podzemnú vodu Wilo TWI ... — 4,09-07-B 4,09-12-B 4,12-07-B 4,14-10-E3 

Čerpadlá pre podzemnú vodu KSB UPA ... — 100 C 7-9 100 C 12-8 100 C 12-8 100 C 12-10 

Predpoklady pre dimenzovanie ponorných čerpadiel: 
1)  Strata tlaku vo filtri/potrubiach/armatúrach: 35 kPa = 3,5 m WS 
2)  Hĺbka hladiny podzemnej vody, max. 15 mm WS = metre vodného stĺpca (1 kPa = 10 mbar = 102 mm WS) 

 

 

Dimenzovanie ponorných čerpadiel od Xylem (Lowara) 
 

DHW 
tepelné 
čerpadlo 

Minimálny 
výkon 
medziľahlé
ho 
tepelného 
výmenníka 
(m³/h) 

Minimálna 
strata tlaku v 
medziľahlom 
tepelnom 
výmenníku 
(mWs) 

Geodetická 
výška (mWs), 
hĺbka studne 
(hladina vody 
> ústie 
studne) 

Predpokladaná 
strata tlaku v 
potrubí (mWs), 
vrátane vedenia 
potrubia k 
stropu kotolne 
1,5 m 

Celková 
strata 
tlaku 
(mWs) 

Ponorné 
čerpadlá 
Xylem 

Xylem výr. č. 

VWF 57/4 1,45 1,1 10 3,5 14,6 2 GS 02 T - 
  F032 0,25 kW  

102050100 < XXF 

 1,45 1,1 15 3,5 19,6 2 GS 02 T - 
  F032 0,25 kW  

102050100 < XXF 

 1,45 1,1 20 3,5 24,6 2 GS 02 FT 
  0,37 kW  

104151020 < XXF 

VWF 58/4 1,45 1,1 10 3,5 14,6 2 GS 02 T - 
  F032 0,25 kW  

102050100 < XXF 

 1,45 1,1 15 3,5 19,6 2 GS 02 T - 
  F032 0,25 kW  

102050100 < XXF 

 1,45 1,1 20 3,5 24,6 2 GS 02 FT 
  0,37 kW  

104151040 < XXF 
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DHW 
tepelné 
čerpadlo 

Minimálny 
výkon 
medziľahlé
ho 
tepelného 
výmenníka 
(m³/h) 

Minimálna 
strata tlaku v 
medziľahlom 
tepelnom 
výmenníku 
(mWs) 

Geodetická 
výška (mWs), 
hĺbka studne 
(hladina vody 
> ústie 
studne) 

Predpokladaná 
strata tlaku v 
potrubí (mWs), 
vrátane vedenia 
potrubia k 
stropu kotolne 
1,5 m 

Celková 
strata 
tlaku 
(mWs) 

Ponorné 
čerpadlá 
Xylem 

Xylem výr. č. 

VWF 87/4 2,24 2,3 10 3,5 15,8 2 GS 02 FT 
  0,37 kW  

104151020 < XXF 

 2,24 2,3 15 3,5 20,8 2 GS 02 FT 
  0,37 kW  

104151020 < XXF 

 2,24 2,3 20 3,5 25,8 2 GS 03 FT 
  0,37 kW  

104151040 < XXF 

VWF 88/4 2,24 2,3 10 3,5 15,8 2 GS 02 FT 
  0,37 kW  

104151020 < XXF 

 2,24 2,3 15 3,5 20,8 2 GS 02 FT 
  0,37 kW  

104151020 < XXF 

 2,24 2,3 20 3,5 25,8 2 GS 03 FT 
  0,37 kW  

104151040 < XXF 

VWF 117/4 3,52 5,2 10 3,5 18,7 4 GS 03 FT 
  0,37 kW  

104151360 < XXF 

 3,52 5,2 15 3,5 23,7 4 GS 05 T 0,55 
  kW  

104151380 < XXT 

 3,52 5,2 20 3,5 28,7 4 GS 05 T 0,55 
  kW  

104151380 < XXT 

VWF 118/4 3,52 5,2 10 3,5 18,7 4 GS 03 FT 
  0,37 kW  

104151360 < XXF 

 3,52 5,2 15 3,5 23,7 4 GS 05 T 0,55 
  kW  

104151380 < XXT 

 3,52 5,2 20 3,5 28,7 4 GS 05 T 0,55 
  kW  

104151380 < XXT 

VWF 157/4 4,54 2,7 10 3,5 16,2 4 GS 05 T 0,55 
  kW  

104151380 < XXT 

 4,54 2,7 15 3,5 21,2 4 GS 05 T 0,55 
  kW  

104151380 < XXT 

 4,54 2,7 20 3,5 26,2 4 GS 07 T 0,55 
  kW  

104151400 < XXT 

VWF 197/4 5,48 3,6 10 3,5 17,1 6 GS 05 T 0,55 
  kW  

104153000 < XXT 

 5,48 3,6 15 3,5 22,1 6 GS 05 T 0,55 
  kW  

104153000 < XXT 

 5,48 3,6 20 3,5 27,1 6 GS 07 T 0,75 
  kW  

104153010 < XXT 

VWS 220/3 6,417 2,0 10 3,5 15,5 6 GS 05 T 0,55 
  kW  

104153000 < XXT 

 6,417 2,0 15 3,5 20,5 6 GS 07 T 0,75 
  kW  

104153010 < XXT 

 6,417 2,0 20 3,5 25,5 6 GS 07 T 0,75 
  kW  

104153010 < XXT 

VWS 300/3 8,76 2,0 10 3,5 15,5 8 GS 07 T 0,75 
  kW  

104153200 < XXT 

 8,76 2,0 15 3,5 20,5 8 GS 11 T 1,10 
  kW  

104153210 < XXT 

 8,76 2,0 20 3,5 25,5 8 GS 11 T 1,10 
  kW  

104153210 < XXT 

VWS 380/3 10,8 2,0 10 3,5 15,5 12 GS 11 T 
  1,10 kW  

104061285 < XXT 

 10,8 2,0 15 3,5 20,5 12 GS 11 T 
  1,10 kW  

104061285 < XXT 

 10,8 2,0 20 3,5 25,5 12 GS 15 T 
  1,50 kW  

104153300 < XXT 

VWS 460/3 13,08 2,0 10 3,5 15,5 16 GS 15 T 
  1,5 kW  

104153405 < XXT 

 13,08 2,0 15 3,5 20,5 16 GS 15 T 
  1,5 kW  

104153405 < XXT 

 13,08 2,0 20 3,5 25,5 16 GS 15 T 
  1,5 kW  

104153405 < XXT 
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Dimenzovanie ponorných čerpadiel od Wilo 
 

DHW 
tepelné 
čerpadlo 

Minimálny 
výkon 
medziľahlé
ho 
tepelného 
výmenníka 
(m³/h) 

Minimálna 
strata tlaku v 
medziľahlom 
tepelnom 
výmenníku 
(mWs) 

Geodetická 
výška (mWs), 
hĺbka studne 
(hladina vody 
> ústie 
studne) 

Predpokladaná 
strata tlaku v 
potrubí (mWs), 
vrátane vedenia 
potrubia k 
stropu kotolne 
1,5 m 

Celková 
strata tlaku 
(mWs) 

Ponorné 
čerpadlá 
Wilo 

Wilo výr. č. 

VWF 57/4 1,45 1,1 10 3,5 14,6 TWU 4-0203-C- 
  QC-DM-GT  

6060197 

 1,45 1,1 15 3,5 19,6 TWU 4-0204-C- 
  QC-DM-GT  

6060194 

 1,45 1,1 20 3,5 24,6 TWU 4-0207-C- 
  QC-DM  

6046682 

VWF 58/4 1,45 1,1 10 3,5 14,6 TWU 4-0203-C- 
  QC-DM-GT  

6060197 

 1,45 1,1 15 3,5 19,6 TWU 4-0204-C- 
  QC-DM-GT  

6060194 

 1,45 1,1 20 3,5 24,6 TWU 4-0207-C- 
  QC-DM  

6046682 

VWF 87/4 2,24 2,3 10 3,5 15,8 TWU 4-0204-C- 
  QC-DM-GT  

6060194 

 2,24 2,3 15 3,5 20,8 TWU 4-0405-C- 
  QC-GT-DM  

6065754 

 2,24 2,3 20 3,5 25,8 TWU 4-0405-C- 
  QC-GT-DM  

6065754 

VWF 88/4 2,24 2,3 10 3,5 15,8 TWU 4-0204-C- 
  QC-DM-GT  

6060194 

 2,24 2,3 15 3,5 20,8 TWU 4-0405-C- 
  QC-GT-DM  

6065754 

 2,24 2,3 20 3,5 25,8 TWU 4-0405-C- 
  QC-GT-DM  

6065754 

VWF 117/4 3,5 5,2 10 3,5 18,7 TWU 4-0405-C- 
  QC-GT-DM  

6065754 

 3,5 5,2 15 3,5 23,7 TWU 4-0407-C- 
  QC-DM  

6049374 

 3,5 5,2 20 3,5 28,7 TWU 4-0407-C- 
  QC-DM  

6049374 

VWF 118/4 3,5 5,2 10 3,5 18,7 TWU 4-0405-C- 
  QC-GT-DM  

6065754 

 3,5 5,2 15 3,5 23,7 TWU 4-0407-C- 
  QC-DM  

6049374 

 3,5 5,2 20 3,5 28,7 TWU 4-0407-C- 
  QC-DM  

6049374 

VWF 157/4 4,54 2,7 10 3,5 16,2 TWU 4-0407-C- 
  QC-DM  

6049374 

 5,54 2,7 15 3,5 21,2 TWU 4-0407-C- 
  QC-DM  

6049374 

 5,54 2,7 20 3,5 26,2 TWI 4,05-08- 
  C-QC  

6074512 

VWF 197/4 5,48 3,6 10 3,5 17,1 TWI 4,05-06-C- 
  QC-DM  

6074511 

 5,48 3,6 15 3,5 22,1 TWI 4,05-08-C- 
  QC-DM  

6074512 

 5,48 3,6 20 3,5 27,1 TWI 4,05-08-C- 
  QC-DM  

6074512 

VWS 220/3 6,417 2,0 10 3,5 15,5 TWI 4,09-05- 
  C-DM  

6072937 

 6,417 2,0 15 3,5 20,5 TWI 4,09-05- 
  C-DM  

6072937 

 6,417 2,0 20 3,5 25,5 TWI 4,09-07- 
  C-DM  

6072938 

VWS 300/3 8,76 2,0 10 3,5 15,5 TWI 4,09-05- 
  C-DM  

6072937 

 8,76 2,0 15 3,5 20,5 TWI 4,09-07- 
  C-DM  

6072938 

 8,76 2,0 20 3,5 25,5 TWI 4,09-07- 
  C-DM  

6072938 



Projektovanie zdroja tepla 
Zdroje tepla pre tepelné čerpadlá voda/voda 

Projekčné podklady tepelné čerpadlá 
12/2016 

117 

 

 

 
 
 
 

DHW 
tepelné 
čerpadlo 

Minimálny 
výkon 
medziľahlé
ho 
tepelného 
výmenníka 
(m³/h) 

Minimálna 
strata tlaku v 
medziľahlom 
tepelnom 
výmenníku 
(mWs) 

Geodetická 
výška (mWs), 
hĺbka studne 
(hladina vody 
> ústie 
studne) 

Predpokladaná 
strata tlaku v 
potrubí (mWs), 
vrátane vedenia 
potrubia k 
stropu kotolne 
1,5 m 

Celková 
strata tlaku 
(mWs) 

Ponorné 
čerpadlá 
Wilo 

Wilo výr. č. 

VWS 380/3 10,8 2,0 10 3,5 15,5 TWI 6,18-02- 
  C-DM  

6075201 

 10,8 2,0 15 3,5 20,5 TWI 6,18-04- 
  C-DM  

6075202 

 10,8 2,0 20 3,5 25,5 TWI 6,18-04- 
  C-DM  

6075202 

VWS 460/3 13,08 2,0 10 3,5 15,5 TWI 6,18-04- 
  C-DM  

6075202 

 13,08 2,0 15 3,5 20,5 TWI 6,18-04- 
  C-DM  

6075202 

 13,08 2,0 20 3,5 25,5 TWI 6,18-04- 
  C-DM  

6075202 

 
 
 
 

Systém tepelného čerpadla so systémom studňa pre 
podzemnú vodu a medziľahlým tepelným 
výmenníkom 
Ak podzemná voda obsahuje látky takej koncentrácie, 
ktorá spôsobuje koróziu/vytváranie kalu na medziľahlom 
tepelnom výmenníku tepelného čerpadla, potom je 
potrebné nainštalovať tepelný výmenník medzi systém 
studne pre podzemnú vodu a tepelné čerpadlo. V 
prípade poškodenia sa dá tepelný výmenník ľahko vybrať 
a vyčistiť bez toho, aby bolo potrebné zasiahnuť do 
chladiaceho obvodu tepelného čerpadla. Na toto je 
určené zariadenie fluoCOLLECT. Pokles 3 K (strata 
teploty cez medziľahlý tepelný výmenník) v porovnaní s 
tepelným čerpadlom slaný roztok/voda je zanedbateľný 
voči vysokej teplote podzemnej vody. Sacie a 
vstrekovacie studne sa nainštalujú do vzdialenosti 
približne 15 m. Sacia studňa pre odber vody sa musí 
uložiť v smere vstrekovacej studne  a toku podzemnej 
vody. 
Ak sa použije voda z jazier a rybníkov, vo všeobecnosti 
je potrebné použiť aj medziľahlý obvod. 
Medziľahlý obvod sa vyplní slaným roztokom s 
prostriedkom na ochranu proti mrazu (30 % zmes). 

 
 

Poznámka 
Ochranný prostriedok proti mrazu sa 
musí prispôsobiť tepelnému čerpadlu 
slaný roztok/voda. 
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1 Plniaca stanica slaného roztoku s tlakomerom a uzavieracím ventilom 
2 Zobrazenie teploty 
3 Expanzná nádoba so slaným roztokom s expanzným poistným ventilom 
4 Medziľahlý tepelný výmenník pre oddelenie systému studne pre podzemnú vodu a tepelného 

čerpadla 
5 Uzavieracie ventily 
6 Sacia studňa 
7 Vstrekovacia studňa 
8 Kryt s vetracím otvorom; je potrebné zabrániť tomu, aby sa do studne dostali malé zvieratá a povrchová 

voda 9 Napájacie potrubie 
10 Spádové potrubie, vzduchotesné a chránené prti korózii, vložené do vodnej hladiny 
11 Ponorné čerpadlo 
12 Filtrovacie potrubie naplnené štrkom 
13 Filtrovacie potrubie 
a Uloženie vedení so spádom smerujúcim k studni v nezamŕzajúcej hĺbke približne 1,0- 

1,5 m 
b Maximálna hĺbka podzemnej vody nesmie byť viac ako 15 m 
c Vzdialenosť studne by mala byť aspoň 15 m 
d Smer prúdu podzemnej vody zo sacej studne k vstrekovacej studni 

 

Filtre, plniace a vypúšťacie kohútiky nie sú zobrazené. 
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Obr. 78: Schéma: Systém tepelného čerpadla so systémom studňa pre podzemnú vodu a medziľahlým 
tepelným výmenníkom 
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Odporúčame, aby ste pri stanovení požadovaného objemu vody 
nainštalovali prietokový obmedzovač a/alebo prietokomer na ústie studne 
alebo proti smeru tepelného čerpadla. Ak sú straty tlaku príliš nízke, 
výrazne to zníži životnosť čerpadla. Tiež odporúčame, aby ste najprv 
viedli vedenie proti prúdu tepelného čerpadla ku stropu a až potom k 
vstrekovacej studni. 

 
Schéma systému obvodu čerpadla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Modul fluoCOLLECT pre podzemnú 
vodu 2 Nevratná studňa 

3 Vstrekovacia studňa/vsakovacia 
šachta 4 Tlakomer 

5 Prietokový obmedzovač 
6 Zobrazenie prietokovej rýchlosti 
7 Vetrací ventil 
8 Odtok v kanále 
9 Filter 
10 Vypúšťanie 
11 Uzavierací ventil 
12 Nevratný ventil 
13 Ponorné čerpadlo 
14 Stála hladina vody 
15 Dynamická hladina vody 
16 Kamenná výplň 
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Obr. 79:  Schéma systému pre tepelné 
čerpadlo 
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Popis zložiek 
– Čerpadlo nainštalujte do nevratnej studne tak, aby 

voľne viselo na nosnom stúpacom potrubí. 
– Pokrytie hladinou vody - stabilná, dynamická hladina 

vody pri maximálnom výkone čerpadla, minimálne 1 
m nad čerpadlom. 

– Prítok čerpadla alebo motora musí byť vykonaný 
zospodu, aby sa zaistilo, že motor je dostatočne 
ochladzovaný, t. j. nainštalujte čerpadlo nad 
filtrovacie vedenie. 

– Požadovaná minimálna prietoková rýchlosť pozdĺž 
krytu motora je 0,2 m/s. Ak sa nedosiahne, pretože 
má studňa veľký priemer, je potrebné zabezpečiť 
vhodný chladiaci plášť. 

– Stanovte vzdialenosť ku dnu studne tak, aby bol 
dostatočne veľká (minimálne 0,5-1 m), aby sa 
žiadne nánosy ani kal nemohli nasávať. 

– Nainštalujte nevratný ventil 1 m nad dynamickú 
hladinu vody (pružinová verzia, ktorá bude 
nepriepustná, ak bude výška krytu malá). 

– Voliteľný obmedzovací ventil. Ak je dopravná výška 
je väčšia ako 4-5 m, odporúča sa, aby sa použil 
uzavierací ventil v nevratnej studni, aby sa udržalo 
malé obmedzenie pri prietokovom obmedzovači v 
obslužnej miestnosti, a preto zabráňte rušivým 
hlukovým emisiám v budove. 

– Používajte čo najkratšie vodorovné potrubie od 
stúpacieho potrubia po tepelný výmenník tepelného 
čerpadla a veďte ho tak, aby stúpal k tepelnému 
čerpadlu - min. 5 %. Prietoková rýchlosť musí byť 
minimálne 1 m/s, aby sa mohol vzduch usadiť a 
nazhromaždiť vo vodorovnom potrubí. 
Zabezpečte vypúšťanie. 

– Tlakomer (a tepelný výmenník) sa nachádzajú na 
výstupe tepelného čerpadla. 

– Ak chcete nastaviť a obmedziť prietokovú rýchlosť a 
udržať požadovaný minimálny tlak, musíte použiť 
prietokový obmedzovač. Používajte vysoko kvalitné 
prietokové obmedzovače; dimenzovanie v rámci 
odporúčaného pracovného priestoru príslušného 
ventilu. Bežné uzatváracie ventily (ventily typu Y) 
alebo guľové ventily nie sú vhodné - kvôli nadmerným 
hlukovým emisiám. Ak je požadované obmedzenie 
viac ako 4-5 m, zabezpečte predbežné obmedzenie v 
nevratnej studni. 

– Veďte prietokový obmedzovač v smere prúdu, 
vedenie veďte minimálne 1 m zvislo smerom hore a 
zabudujte ho do vratného vedenia smerom k 
vstrekovacej studni (vsakovacia šachta). Podľa 
správneho vodohospodárskeho úradu sa musí vratné 
vedenie viesť smerom hore k výške ponorného 
čerpadla. 

– Odporúčame používať zobrazenie prietokovej 
rýchlosti vo zvislom potrubí. 

– Pripevnite vetrací ventil (min. 1”) približne 0,3 m 
nad spojovacím bodom vratného vedenia. 

– Veďte vzduchovú časť potrubia pre vypúšťanie 
vetracieho ventilu ku kanálu nad lievikom. 

Vetrací ventil bráni vzniku negatívneho tlaku (vákuu) vo 
vratnom vedení vďaka výplachovému účinku. Toto je 
veľmi dôležité, aby sa zabránilo tomu, že dopravná výška 
bude príliš nízka počas prevádzky, a preto zabraňuje 
tomu, aby sa prekročil maximálny objem, teda aby sa 
nepoškodilo čerpadlo. 

 

Požiadavky na kvalitu vody zo studní 
Ak chcete použiť tepelné čerpadlo VWF 57/4 s obvodom 
s vodou zo studne, nainštalujte medziľahlý tepelný 
výmenník, napr. fluoCOLLECT VWW 1 1/4SI. 
Do obvodu s vodou zo studne je potrebné nainštalovať 
monitor prietokovej rýchlosti. Monitor prietokovej rýchlosti 
sleduje prietok vody vo obvode s vodou zo studne a 
nastavuje sa na stavbe. Monitor prietokovej rýchlosti sa 
musí nainštalovať v smere prúdu, ktorý je na ňom 
vyznačený. 
Ak chcete použiť tepelné čerpadlo voda/voda, je 
potrebné vykonať analýzu vody - bez ohľadu na právne 
predpisy - podľa nasledujúcej tabuľky, aby sa mohla 
vyhodnotiť kvalita vody zo studne, a potom sa musíte 
rozhodnúť, či sa voda zo studne použije ako zdroj tepla. 
Tabuľka sa používa ako pomôcka nie je potrebné ju 
presne dodržať. 
Pri tepelných čerpadlách flexoTHERM, flexoCOMPACT 
and  geoTHERM je vždy potrebné použiť modul 
podzemnej vody fluoCOLLECT alebo výmenník tepla, 
ktorý sa nastaví na stavbe. 
Čo sa týka limitných hodnôt, prevažujú hodnoty pre nikel, 
pretože modul podzemnej vody obsahuje tepelný 
výmenník s platňou z nehrdzavejúcej ocele spájkovanej 
niklom. Ak sa vlastnosť „—“ (nevhodné) zobrazí v stĺpci 
„Nikel“, alebo ak sa vlastnosť „❍“ zobrazí dvakrát, 
prevádzka nie je povolená. 



Projektovanie zdroja tepla 
Zdroje tepla pre tepelné čerpadlá voda/voda 

Projekčné podklady tepelné čerpadlá 
12/2016 

121 

 

 

 
 
 

Limitné hodnoty pre kvalitu podzemnej vody  Vlastnosti vody 
 

Vlastnosti vody *** Kvalita Čistá, bezfarebná 

Celková tvrdosť vody 4,0-8,5 °dH 
(0,72- 
1,52 mol/m³) 

● 

Hodnota pH < 6,0 
6,0 - 7,5 
7,5 - 9,0 
> 9,0 

❍ 
❍/● 
● 
● 

Elektrická vodivosť 
(pri 20 °C) < 10 µS/cm 

10-500 µS/cm 
> 500 µS/cm 

● 
● 
● 

 
● = Dobrá odolnosť v normálnom prípade 
❍ = Riziko korózie; ak je niekoľko kritérií ohodnotených 
značkou ❍: kritická 
— = Nevhodná 
**) Ak chcete zabrániť tvoreniu nánosov, predovšetkým 

vo vstrekovacej studni, je potrebné dodržať limitnú 
hodnotu < 0,2 mg/l pre železo (Fe) a < 0,1 mg/l pre 
mangán (Mn). 

***) V podzemnej vode sa nesmú nachádzať žiadne kaly 
ani usadzujúce sa látky, a to bez ohľadu na právne 
predpisy. Veľmi jemné častice nečistôt, ktoré 
spôsobujú zakalenie vody, nie je možné odstrániť 
pomocou filtrov. Preto sa môžu nazhromaždiť v 
medziľahlom tepelnom výmenníku a negatívne 
ovplyvniť výkon pri prenose tepla. 

Zložky vody Koncentrá

cia v mg/l 

Nikel 

Nikel, 

rozpustené Fe 

** 

< 0,2 

> 0,2 

● 

—** 

Mangán, rozpustený 

Mn ** 

< 0,1 

> 0,1 

● 

—** 

Hliník, rozpustený Al < 0,2 

> 0,2 

● 

● 

Sírovodík H S 
        2  

< 0,05 

> 0,05 

● 

— 

Siričitan 

SO 
  3  

< 1 ● 

Amoniak 

NH 
3 

< 2 

2 - 20 

● 

● 

Kyselina uhličitá, 

voľná, agresívna 
CO 

2 

< 5 

5 - 20 

> 20 

● 

● 

● 

Kyslík 

O 
        2  

< 2 

> 2 

● 

● 

Síran 

[SO ]2−
 

3 

< 70 

70 - 300 

> 300 

● 

● 

— 

Hydrogén uhličitan 

HCO − 
3 

< 70 

70 - 300 

> 300 

● 

● 

● 

Chlór 

Cl− 

< 300 

> 300 

● 

❍ 

Dusičnan, 

rozpustený NO 
3 

< 100 

> 100 

● 

● 
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8.4 Zdroje tepla pre tepelné čerpadlá vzduch/voda 
 

Dimenzovanie vzduchových kolektorov 
Vonkajší vzduch si vyžaduje nižší výkon na to, aby sa 
mohol používať ako zdroj tepla. 
Tepelné čerpadlo vzduch/voda využíva slnkom ohriaty 
vonkajší vzduch. Vzduch je k dispozícii všade a v 
neobmedzených množstvách. Okolitý vzduch podlieha 
vysokým teplotným výkyvom v závislosti od ročného 
obdobia. 
Teplota tohto zdroja tepla je veľmi nízka v zimnom 
období, t. j. v období, keď je potreba tepla najvyššia 
- kvôli čomu je tepelné čerpadlo vzduch/voda menej 
účinné ako systémy získavajúce teplo zo zeme. 

 

Princípy dimenzovania 
Tepelné čerpadlo vzduch/voda môže stále vyrábať teplo 
z vonkajšieho vzduchu s teplotou do -20 °C. Avšak aj pri 
optimalizovanom dimenzovaní potreba tepla pre 
vykurovanie budovy nebude úplne splnená pri veľmi 
nízkej vonkajšej teplote. Kvôli tomuto sa aktivuje 
prídavný elektrický ohrievač (9 kW) zabudovaný do 
tepelného čerpadla, keď sa dosiahne bivalentný bod. 
Pri novom kompresore tepelného čerpadla sa dané 
tepelné čerpadlo optimálne prispôsobí pre nízke teploty 
zdroja tepla - toto zabezpečí vysoký sezónny vykurovací 
ukazovateľ - SPF. 

 

Povolenia 
Tepelné čerpadlá vzduch/voda si nevyžadujú povolenia. 
Avšak smernice, predovšetkým týkajúce sa hluku, je 
potrebné brať do úvahy. Dôležitým bodom, ktorý je 
potrebné zvážiť v procese projektovania, ej hluk, ktorý 
vydávajú ventilátory. V tomto prípade sa počas 
projektovania musí brať do úvahy vhodné miesto 
inštalácie a vzdialenosti od budov. Okrem toho je 
potrebné brať do úvahy veľké teplotné výkyvy v zdroji 
tepla (vonkajší vzduch) pri dimenzovaní tepelného 
čerpadla. 
Hlavnou výhodou teplotných čerpadiel vzduch/voda sú 
na jednej strane malé investičné náklady a na strane 
druhej je to možnosť výhodného odberu tepla zo 
vzduchu, ktorú zabezpečí odborná spoločnosť. 
Tiež je možné použiť tepelné čerpadlá vzduch/voda na 
renováciu starých vykurovacích zariadení bez 
akýchkoľvek problémov. Ale je potrebné dodržať 
maximálnu teplotu systému tepelného čerpadla (približne 
65 °C pre flexoTHERM alebo 55 °C pre aroTHERM). 
Vďaka nízkym požiadavkám vnútorných jednotiek na 
miesto je možné ľahko vymeniť staré generátory tepla. 
Vyprodukovaný hluk sa znižuje na technické minimum a 
toto sa tá ešte vylepšiť nastavením rýchlosti ventilátorov 
podľa požiadaviek v závislosti od výkonu tepelného 
čerpadla požadovaného v jednotlivých prípadoch. 

Na rozdiel od delených chladiacich systémov sa do 
vonkajšej (delenej) jednotky dodáva len slaný roztok, nie 
samotné chladivo. Preto tu nehrozí riziko toho, že 
vedenia zamrznú a že to bude mať negatívny vplyv na 
proces chladenia následkom straty tlaku v chladiacom 
vedení, čo závisí od ich dĺžky. Okrem toho nedochádza k 
tepelným stratám mimo budovy. 

 

Informácie o zariadení flexoTHERM 
Tepelné čerpadlo vzduch/voda flexoTHERM sa skladá z 
vnútornej jednotky so zabudovaným chladiacim obvodom 
a z vonkajšej jednotky (aroCOLLECT), ktorá absorbuje 
teplo z prostredia (zo vzduchu). 
Vďaka tepelnému čerpadlu, ktoré je nainštalované vo 
vnútri, sú servisné práce ľahšie, tepelné čerpadlo je 
chránené pred poveternostnými vplyvmi a takto je 
čerpadlo chránené pred poškodením mrazom v prípade 
výpadku elektrickej energie. 
Vzdialenosť medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou 
môže byť až 30 m. Vonkajšia jednotka sa preto môže 
nainštalovať rôznymi spôsobmi. 
Medziľahlý obvod so slaným roztokom sa používa na 
vedenie tepla z prostredia do odparovača v chladiacom 
obvode. 
Ak sú vedenia položené po zastavanými časťami 
(budovy, terasy, chodníky atď.), musia sa izolovať, aby 
sa zabránilo ich možnému popraskaniu pod vplyvom 
mrazu a táto izolácia musí byť vhodné pre priemerné 
teploty až do -28 °C. 
PE vedenia sa môžu tiež položiť nad zem. V takomto 
prípade sa odporúča difúzne nepriepustná izolácia, aby 
sa zabránilo kondenzácii vody (vytvorenie hladkého 
povrchu na chodníkoch, terasách atď.) a tiež kvôli UV 
žiareniu. 
Tiež je dôležité poznamenať, že sa môže vytvoriť 
námraza v oblasti vyfukovania vonkajšej jednotky pri 
vonkajšej teplote < 5 °C, čím vzniká riziko pošmyknutia 
na chodníkoch. 
V závislosti od rozsahu výkonu môže tepelné čerpadlo 
vzduch/voda pozostávať z jednej vnútornej jednotky a 
– jednej vonkajšej jednotky 

(až do 10 kW) alebo 
– z dvoch vonkajších jednotiek (15/19 kW). 
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Výpočet požadovaného množstva slaného roztoku 
Použite informácie v nasledujúcej tabuľke na výpočet 
požadovaného množstva slaného roztoku. 
Počítajte s toleranciou 10 l pre vypočítané množstvo, aby 
sa umožnil proces preplachovania. 
Označte nádobu na zvyšné množstvo a uveďte 
informácie o type a koncentrácii slaného roztoku a po 
spustení odovzdajte nádobu prevádzkovateľovi, aby mal 
k dispozícii slaný roztok, keď bude potrebné nádrž 
doplniť. 

 

Množstvo slaného roztoku pre typy produktov 
 

Množstvo slaného roztoku v produkte v 
litroch ((± 1 liter) 

Spolu 

VWF 5x/4 + VWL 11/4 SA 2,5 + 19 21,5 

VWF 57/4 S1 + VWL 11/4 SA 2,5 + 19 21,5 

VWF 8x/4 + VWL 11/4 SA 3,1 + 19 22,1 

VWF 87/4 S1 + VWL 11/4 SA 3,1 + 19 22,1 

VWF 11x/4 + VWL 11/4 SA 3,6 + 19 22,6 

VWF 117/4 S1 + VWL 11/4 SA 3,6 + 19 22,6 

VWF 157/4 + 2x VWL 11/4 SA 4,5 + 38 42,5 

VWF 157/4 S1 + 2x VWL 11/4 SA 4,5 + 38 42,5 

VWF 197/4 + 2x VWL 11/4 SA 5,3 + 38 43,3 

VWF 197/4 S1 + 2x VWL 11/4 SA 5,3 + 38 43,3 

 
Množstvo slaného roztoku pre typy potrubí 

 

Typ potrubia Množstvo slaného roztoku pre 
použitý meter v litroch 

DN 40 0,8 

DN 50 1,26 
 

Príklad 
VWF 197/4 s VWL 11/4 SA a 60 m DN 50 PE potrubie 
zabezpečuje nasledujúce celkové množstvo v litroch: 
5,3 + 2 x 19 + 60 x 1,26 + 10 (rezerva) = 129 l 
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flexoTHERM až do 11 kW, vonkajšia jednotka aroCOLLECT  
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Obr. 80:  flexoTHERM, 6 až 11 kW 

 
1 Plniaca stanica slaného roztoku s tlakomerom 
2 Zobrazenie teploty 
3 Membránová expanzná nádoba so slaným roztokom 
3a Expanzný poistný ventil 
a Vzdialenosť medzi vedeniami: min. 0,7 m 
b Vzdialenosť medzi vonkajšími jednotkami a hranicou pozemku: min. 0,5 m 

c Vzdialenosť medzi vonkajšími jednotkami a budovou: približne 0,5 m 
 

Vedenie so slaným roztokom sa vedie v hĺbke ≥ 0,8 m. 
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flexoTHERM 14 až 17 kW, dve vonkajšie jednotky aroCOLLECT 
 

 

 
1 Plniaca stanica slaného roztoku s tlakomerom 
2 Zobrazenie teploty 
3 Membránová expanzná nádoba so slaným roztokom 
3a Expanzný poistný ventil 
a Vzdialenosť medzi vedeniami: min. 0,7 m 
b Vzdialenosť medzi vonkajšími jednotkami a hranicou pozemku: min. 0,5 m 

c Vzdialenosť medzi vonkajšími jednotkami a budovou: približne 0,5 m 
d Vzdialenosť medzi vonkajšími jednotkami: 0,5-5,0 m 

 

Vedenie so slaným roztokom sa vedie v hĺbke ≥ 0,8 m. 

b 

c 

d 

3 3a 2 

2 

a 1 

Obr. 81:  flexoTHERM, 14 až 17 
kW 
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Minimálna vzdialenosť medzi dvomi 
vonkajšími jednotkami musí byť > 500 mm. 
Avšak kvôli lepšiemu prístupu by mala byť 
táto vzdialenosť ≥ 1000 mm. 
Jednotka nesmie vyfukovať smerom k stene 
alebo v smere druhej vonkajšej jednotky. 

Povinné vzdialenosti pre dva kolektory vzduch/slaný roztok 

 

Minimálne vzdialenosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povinné vzdialenosti pre kolektor vzduch/slaný roztok 

Obr. 84:  Poloha 

≥ 0,3 m 

≥ 0,5 m 

≥ 0,5 m 

cca. 0,5 
m 

< +5 °C ≥ 3 m 

Obr. 82:  Minimálne vzdialenosti pre kolektor 
vzduch/slaná voda 

≥ 0,3 m 

≥ 0,5 m 
≤ 5 m 
 

≥ 0,5 m 

≥ 0,5 m 

cca. 0,5 
m 

 

< +5 °C 

< +5 °C ≥ 3 m 

Obr. 83:  Minimálne vzdialenosti pre dva kolektory 
vzduch/slaná voda 
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Poloha kolektorov 
Pri inštalácii použite montážny základ, ktorý je k 
dispozícii ako príslušenstvo. 
Dodržujte vyššie uvedené minimálne vzdialenosti, aby sa 
zaistil dostatočný prúd vzduchu a uľahčila sa údržba. 
Zabezpečte dostatočné miesto pre inštaláciu 
hydraulických vedení. 
Ak sa má produkt nainštalovať na miesto s výdatnými 
snehovými zrážkami, zabezpečte, aby sa sneh 
nenazhromaždil okolo produktu a aby sa dodržali vyššie 
uvedené minimálne vzdialenosti. Ak to neviete 
zabezpečiť, nainštalujte dodatočný generátor tepla vo 
vykurovacieho obvodu. Zvýšený základ a ohrev pre vaňu 
s kondenzátom sú k dispozícii ako príslušenstvo. 
Ak nainštalujete dva kolektory vzduch/slaný roztok, 
musíte vytvoriť betónové základy a použiť pripájacie 
potrubie, ktoré je k dispozícii ako príslušenstvo. 

Informácie o zariadení aroTHERM 
Tepelné čerpadlo vzduch/voda aroTHERM je kompaktné 
a priestorovo úsporné zariadenie tvoriace monoblok 
tepelného čerpadla vzduch/voda, pričom sa celá 
technológia nachádza vo vonkajšej jednotke. Tepelné 
čerpadlo sa umiestni von. 
K dispozícii je rôzne príslušenstvo pre pokrytie špičky pri 
extrémnych vonkajších teplotách. 
Energeticky optimalizovaná regulácia pomocou 
zariadenia mutliMATIC 700 vedie k tomu, že do 
vykurovacieho zariadenia sa dodáva čo najviac energie z 
prostredia. 

 

Miesto inštalácie vonkajšej jednotky 
Vonkajšia jednotka si vyžaduje dostatočne stabilné 
vodorovné základy, ktoré sú odolné proti mrazu a ktoré 
spĺňajú miestne požiadavky a stavebné predpisy. 
Odporúčame použiť prázdne potrubie pre vypúšťanie 
kondenzátu. 
V základoch sa musia vytvoriť príslušné otvory pre 
napájacie potrubie pre teplý a studený slaný roztok, pre 
elektrické vedenie a pre potrubie pre vypúšťanie 
kondenzátu. Vyfukovacia strana jednotky sa nesmie stáť 
čelom k budove. 

 

Požiadavky na slaný roztok 
Slaná kvapalina pozostáva z vody, ktorá je zmiešaná s 
koncentrovanou kvapalinou pre prenos tepla. 
Odporúčame pridať do nej etylén glykol s inhibítormi 
korózie. Slaná kvapalina, ktorá sa môže použiť, je v 
jednotlivých krajinách odlišná. Viac informácií vám 
poskytnú príslušné úrady. Spoločnosť Vaillant povoľuje 
len nasledujúce slané médiá pri prevádzke tepelných 
čerpadiel: 
- max. 44 % obsah etylén glykolu 

 

Nepoužívajte propylén glykol (Tyfocor LS) 
na naplnenie obvodu slaného roztoku. 
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aroTHERM VWL ../2 s uniTOWER 
 

 

 
 

aroTHERM VWL .../2 s hydraulickou stanicou VWZ MEH 61 a VIH RW 300 
 

 

 
Potrubie smerujúce do budovy musí byť izolované v súlade s EnEV (nemecké 
Nariadenie o úspore energie). 
V prípade výpadku elektrickej energie jednotka nie je chránená proti mrazu pri 
teplote pod 0 °C. Ak chcete zabezpečiť jej ochranu proti mrazu po celý čas, 
vykurovací systém sa môže naplniť ochranným prostriedkom proti mrazu (max. 
50 % etylén glykol) alebo sa môže použiť medziľahlý tepelný výmenník. 

Obr. 86:  aroTHERM VWL .../2 
A 

Obr. 85:  aroTHERM VWL .../2 
A 
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Vzdialenosť inštalácie Výber miesta inštalácie 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdialenosť Len pre 
vykurovací 
režim 

Pre vykurovací a 
chladiaci režim 

A > 250 mm > 250 mm 

B > 1000 mm > 1000 mm 

C > 120 mm* > 300 mm* 

D > 600 mm > 600 mm 

E > 300 mm > 300 mm 
*Upozornenie: Ak sa nedodržia minimálne vzdialenosti, 
môže sa znížiť účinnosť produktu. 

 
Dodržujte vyššie uvedené minimálne vzdialenosti, aby sa 
zaistil dostatočný prúd vzduchu a uľahčila sa údržba. 
Zabezpečte dostatočné miesto pre inštaláciu 
hydraulických vedení. 
Ak sa má produkt nainštalovať na miesto s výdatnými 
snehovými zrážkami, zabezpečte, aby sa sneh 
nenazhromaždil okolo produktu a aby sa dodržali vyššie 
uvedené minimálne vzdialenosti. Ak to neviete 
zabezpečiť, nainštalujte dodatočný generátor tepla vo 
vykurovacieho obvodu. Zvýšený podstavec je k dispozícii 
ako príslušenstvo. Aby sa produkt mohol prispôsobiť aj 
pre miesta s výdatnými snehovými zrážkami, používajte 
len zvýšený podstavec od spoločnosti Vaillant. 

Dodržujte všetky platné predpisy. 
Produkt nainštalujte mimo budovy. 
Produkt neinštalujte: 
– V blízkosti zdroja tepla 
– V blízkosti horľavých materiálov 
– V blízkosti vetracích otvorov pre priľahlé budovy 
– Pod stromami, ktorým opadáva lístie 
Pri inštalácii produktu berte do úvahy nasledovné: 
– Prevažujúci smer vetra 
– Vizuálny dojem prostredia 
Vyhýbajte sa miestam so silným prúdom vetra pri 
výstupe vzduchu z produktu. 
Nasmerujte ventilátor ďalej od blízkych okien. V prípade 
potreby nainštalujte ochranu proti hluku. 
Nainštalujte produkt na jednu z nasledujúcich podpier: 
– Betónová doska 
– Oceľový nosník v tvare T 
– Betónový blok 
– Zvýšený podstave (príslušenstvo 

spoločnosti Vaillant) 
– Nástenný držiak (spoločnosť Vaillant povoľuje ako 

príslušenstvo pre VWL 
–  55/3 A 230 V a VWL 85/3 A 230 V). 
Nevystavujte produkt prašnému alebo korozívnemu 
prostrediu (napr. v blízkosti nezabezpečených ciest). 
Neinštalujte produkt v blízkosti vetracích šácht. 
Pripravte trasu pre elektrické vedenie. 
Nezabúdajte na hlukové emisie z ventilátora a 
kompresora. 

Obr. 89:  Miesto 
inštalácie 

Obr. 88:  Vzdialenosť inštalácie 
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Prevádzkové režime tepelného čerpadla 
Prevádzkové režimy tepelného čerpadla sa môžu 
klasifikovať nasledovne: 

 

Monovalentný režim 
Tepelné čerpadlo je jediným generátorom tepla pre 
kúrenie a prípravu teplej vody.. Zdroj tepla musí byť 
dimenzovaný pre celoročnú prevádzku systému. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monoenergetický režim 
Zásobovanie teplom sa uskutočňuje pomocou dvoch 
generátorov tepla, ktoré sa používajú s rovnakým 
zdrojom energie. Tepelné čerpadlo sa kombinuje s 
dodatočným elektrickým kúrením, aby bola pokrytá 
špička. Prídavné elektrické kúrenie sa inštaluje na strane 
toku úžitkového systému a v prípade potreby sa zapína 
pomocou regulátora. Podiel potreby tepla pokrytý 
dodatočným elektrickým kúrením by mal byť čo 
najmenší. 

 

Bivalentný alternatívny režim 
Okrem tepelného čerpadla je tu nainštalovaný aj druhý 
generátor tepla, ktorý používa iný zdroj energie ako 
tepelné čerpadlo, aby bola pokrytá potreba tepla. Pri 
takomto usporiadaní tepelné čerpadlo pracuje len do 
dosiahnutia alternatívneho bodu (napr. vonkajšej teploty 
0 °C), aby sa pri najnižšej vonkajšej teplote presunulo 
zásobovanie teplom druhému generátoru tepla (napr. 
kotlu na plyn alebo olej). Prevádzkový režim sa často 
používa v zariadeniach pre spätné získavanie tepla pri 
prietokoch s vysokou teplotou.   Tepelné čerpadlo 
dokáže pokryť 60-70 % ročnej spotreby tepla v daných 
prípadoch (v klimatických podmienkach strednej Európy). 

 
 
 
Bivalentný paralelný režim 
Okrem tepelného čerpadla je tu nainštalovaný aj druhý 
generátor tepla, ktorý používa iný zdroj energie ako 
tepelné čerpadlo, aby bola pokrytá potreba tepla. Po 
dosiahnutí konkrétnej vonkajšej teploty sa zapne druhý 
generátor tepla, aby bola pokrytá potreba tepla. Tento 
prevádzkový režim vyžaduje, aby tepelné čerpadlo mohlo 
zostať v prevádzke až po najnižšiu vonkajšiu teplotu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Bivalentný čiastočne paralelný režim 
Tepelné čerpadlo vyrába potrebné teplo len po konkrétnu 
vonkajšiu teplotu (bivalentný bod). Ak teplota klesne pod 
túto hodnotu, zapne sa druhý generátor tepla. Ak nie je 
prietoková teplota tepelného čerpadla dostatočná, 
tepelné čerpadlo sa vypne. Druhý generátor tepla 
prevezme úlohu zásobovania pri plnej potrebe tepla. 
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Obr. 91: Bivalentný alternatívny režim 
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Obr. 92:  Bivalentný paralelný režim 
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Obr. 90:  Monovalentný režim 
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Stanovenie bivalentného bodu 
 

 
Q = 10,0 kW pri -10 °C, krivka vykurovania 1,2 (radiátor) 
Výsledkom je bivalentný bod pre vonkajšiu 
teplotu s hodnotou približne -3 °C. tepelné 
čerpadlo by malo mať stále dostatočný výkon 
pre pokrytie potreby tepla (až do -6 °C), ale 
nedokáže prenášať teplo do objektu, pretože sa 
nedosiahli požadované teploty pre prenos tepla 
na základe vlastností vykurovacieho povrchu. 

 
 

Bivalentný bod pre vzduchové tepelné čerpadlá 
Bivalentný bod (dimenzovací bod) predstavuje prah 
výkonu pre vzduchové tepelné čerpadlo v závislosti od 
vonkajšej teploty. 
Keď sa nedosiahne bivalentný bod, je potrebné pripojiť 
prídavný ohrievač, aby sa pokryla požadovaná potreba 
tepla a/alebo aby sa dosiala požadovaná prietoková 
teplota. 
Rozlišujeme dva bivalentné body: 
Bivalentný bod vykurovacej plochy 
Bivalentný bod vykurovacej plochy sa mení v závislosti 
od požadovanej teploty systému pre vykurovací povrch a 
je to bod, kde sa pretína maximálna prietoková teplota 
tepelného čerpadla a požadovaná krivka vykurovania v 
závislosti od vonkajšej teploty. 
Bivalentný bod budovy 
Bivalentný bod budovy je bod, kde sa pretína 
charakteristickú krivku budovy (potreba tepla objektu) a 
vykurovací výkon vzduchového tepelného čerpadla v 
závislosti od vonkajšej teploty. 
Obidva bivalentné body udávajú, pri akej vonkajšej 
teplote sa vyžaduje prídavný ohrieva a potreba tepla už 
nebude viac úplne dodávaná len tepelným čerpadlom 
(monovalentný režim). 
Bivalentný bod sa musí stanoviť znovu pre každý bod. 
Krivka (vykurovacia krivka alebo charakteristická krivka), 
ktoré pretína inú krivku prvýkrát pri 55 °C, je bivalentným 
bodom, ktorý sa má nastaviť na regulátore. 

Vzorový výpočet 

Obr. 94:  Výpočet bivalentného bodu pre flexoTHERM 
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Obr. 93:  Bivalentný čiastočne paralelný režim 
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Tabuľkový prehľad pokrytia zariadením flexoTHERM 
 

Bivalentný bod Podiel výkonu Podiel pokrytia pre 
bivalentnú/paralelnú 
prevádzku 

Podiel pokrytia pre 
bivalentnú/alternatívnu 
prevádzku -10 0,77 1 0,96 

-9 0,73 0,99 0,96 

-8 0,69 0,99 0,95 

-7 0,65 0,99 0,94 

-6 0,62 0,99 0,93 

-5 0,58 0,98 0,91 

-4 0,54 0,97 0,87 

-3 0,50 0,96 0,83 

-2 0,46 0,95 0,78 

-1 0,42 0,93 0,71 

0 0,38 0,9 0,64 

1 0,35 0,87 0,55 

2 0,31 0,83 0,46 

3 0,27 0,77 0,37 

4 0,23 0,7 0,28 

5 0,19 0,61 0,19 
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9 Projektovanie inštalácie generátora  

 

min 

= G/c 

tepla 
 

9.1 Projektovanie miesta inštalácie - vnútorná 
inštalácia tepelného čerpadla  

 

Všeobecné požiadavky na miestnosť inštalácie 

Miestnosť inštalácie musí byť suchá, priebežne chránená 
proti mrazu (okolitá teplota minimálne 7 °C) a maximálna 
teplota nesmie prekročiť 25 °C. 
Tepelné čerpadlo sa musí nainštalovať na pevnú 
podlahu. 

Podlaha pre tepelné čerpadlo musí byť rovná a s 
dostatočnou nosnosťou, aby bola hmotnosť tepelného 
čerpadla, vrátane valcového, a ak je to potrebné, aj 
multifunkčného zásobníka na teplú vodu pre domácnosti. 
Vedenia sa musia realizovať vhodným spôsobom (pre 
zdroj tepla, teplú vodu a kúrenie). 
Je potrebné dodržať objem miestnosti, ktorý sa vyžaduje 
ako minimálny priestor (pozrite si technické údaje). Podľa 
normy DIN EN 378, Časť 1 sa minimálny objem 
miestnosti inštalácie (V) pre tepelné čerpadlá vypočíta 
nasledovne: 

G = plniaci objem chladiva v kg c 
= praktická limitná hodnota v 
kg/m³ (pre R 407C c = 0,31 
kg/m³) 
(pre R 410a c = 0,44 kg/m³) 

Všetky informácie o mieste inštalácie platia aj pre 
kaskádu geoTHERM s dvomi jednotkami. V takomto 
prípade je potrebné pripočítať minimálne objemy 
miestností pre kombinované tepelné čerpadlá. 

 
Minimálne požadované vzdialenosti pre 
jednotky sa musia dodržať za všetkých 
okolností (pozrite si informácie o 
produkte/pokyny k inštalácii). 

Aby sa minimalizovali vibrácie a hluk v budova na 
minimum, mali by sa tepelné čerpadlá optimálne izolovať 
od plášťa budovy. Všeobecným pravidlom je, že sa 
tepelné čerpadlá nesmú inštalovať na ľahké strešné 
konštrukcie ani na podlahy. Dobrá zvuková inštalácia sa 
dosiahne pomocou betónovej základovej dosky s 
podložkou z gumenej rohožky. V prípade plávajúcej 
dlaždicovej podlahy by sa sa nemali použiť izolácie proti 
chveniu a podlahový poter okolo tepelného čerpadla. 
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Projektovanie inštalácie zdroja tepla 
Projektovanie miesta inštalácie - vnútorná inštalácia tepelného čerpadla 

 
  
 
 

Informácie o vedeniach pre zdroje tepla 

Vedenia pre zdroje tepla (slaný roztok) v pivničných 
priestoroch sa musia izolovať tak, aby bolo odolné proti 
difúzii, pretože by ináč mohlo k nazhromaždeniu 
kondenzátu (možná teplota potrubia do -15 °C, pre VWL 
...S do -25 °C). 
Na izoláciu kanálov v stenách by sa mala použiť 
expanzná pena alebo rúrkové priechodky, ktoré nie sú 
citlivé na chlad. 

 
Informácie o inštalácii potrubia 

Vibrácie, ktoré vo všeobecnosti vznikajú v chladiacom 
obvode pri prevádzke tepelného čerpadla (oscilujúci 
pohyb kompresora), sa kompenzujú do značnej miery 
pomocou vnútorných izolačných prvkov. 
Avšak v nepriaznivých izolačných podmienkach môžu 
stále vznikať zvyškové vibrácie a tieto sa môžu potom 
dostať cez potrubie do priľahlých stien vo forme 
zvukových vibrácií prenášaných cez stavbu. Preto je 
potrebné dodržať nasledujúce body pri inštalácii: 
– Držiaky pre upevnenie potrubia pre vykurovanie a 

slaný roztok sa nesmú umiestniť príliš blízko k 
tepelnému čerpadlu, aby sa zabránilo príliš pevnému 
spojeniu. 

– Pri potrubí so slaným roztokom sa musia použiť 
svorky na studené potrubie, aby sa zabránilo 
poškodeniu stavby kondenzátom. 

– V obzvlášť ťažkých podmienkach môže byť riešením 
inštalácia v zosilnených hadiciach (gumené hadice s 
výstužou). Použitie vlnitých hadíc z nehrdzavejúcej 
ocele sa neodporúčajú, pretože kvôli ich vlnitému tvaru 
by mohli spôsobiť nadmerné straty tlaku vo 
vykurovacej vode a v zdroji tepla, a teda by mohlo 
dôjsť k stratám účinku. Pri inštalácii hadíc ponechajte 
dostatočný priestor. 

– Všetky potrubia vedené cez steny a stropy musia mať 
izoláciu proti hluku. 

– Rúrkové priechodky sú k dispozícii na tento účel a 
môžu sa použiť do teploty -40 °C. 

Obr. 95: Rúrkové priechodky pre 

prietokový/vratný chod 

Obr. 96: Schéma inštalačnej situácie 
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Preprava na miesto inštalácie 

Hrozí riziko poškodenia spôsobené 
nevhodnou prepravou. Bez ohľadu na 
spôsob prepravy sa tepelné čerpadlo nikdy 
nesmie nakloniť o viac ako 45°. V opačnom 
prípade sa môžu vyskytnú poruchy 

v obvode chladiva pri ďalšom používaní. V 
najhoršom prípade sa môže poškodiť celý systém. 
Pri projektovaní prepravy a montáže všetkých zložiek 
systému je potrebné brať do úvahy maximálnu šírku 
dverí a prístupových trás cez dom, záhradu, 
prízemie/pivnicu, stiesnené priestory, zábradlia, 
schodiská atď. vedúce k miestnosti inštalácie. 
Predovšetkým pri valcových zásobníkoch je potrebné 
brať do úvahy priemer, rozmer sklopenia a výšku. 
Uloženie systému môže uľahčiť koncepcia delenej 
montáže: Odpojenie niekoľkých pripojení umožní, že sa 
jednotky budú dať rýchlo oddeliť a znovu zmontovať. 

 

Miestnosť inštalácie pre zariadenie 
flexoTHERM/flexoCOMPACT 

Vyššie popísané všeobecné požiadavky platia aj pre 
miestnosť, kde sa má inštalovať vnútorná jednotka. 
Ak sa vykurovanie uskutočňuje pomocou tepelného 
čerpadla vzduch/voda, platia osobtné požiadavky pri 
inštalácii vonkajšej jednotky aroCOLLECT vo vonkajšom 
priestore (pozrite si kapitolu 9.2). 

 

Miestnosť inštalácie pre zariadenie geoTHERM 

Okrem všeobecných pokynov pre projektovanie 
miestností inštalácie pre tepelné čerpadlá je potrebné 
dodržať nasledujúce body pre zariadenie geoTHERM 
VWS220/3-460/3: 
Maximálna výška inštalácie: 2000 m nad morom. 
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Miestnosť inštalácie pre zariadenie aroSTOR 

Okrem všeobecných pokynov pre projektovanie 
miestností inštalácie pre tepelné čerpadlá je potrebné 
dodržať nasledujúce body pre tepelné čerpadlo 
aroSTOR pre teplú vodu: 
– Ak sa produkt používa ako uzavretý v danej 

miestnosti, musí sa nachádzať viac ako 500 m od 
akéhokoľvek pobrežia. 

– Neumiestňujte produkt do blízkosti ďalšej jednotky, 
ktorá by ho mohla poškodiť (napr. vedľa jednotky, 
ktorá uvoľňuje výpary alebo mazivo), ani do miestnosti 
s vysokou mierou prachu alebo do korozívneho 
prostredia. 

– Ak miestnosť inštalácie nemá požadovaný minimálny 
objem (20 m³), je potrebné použiť potrubie pre 
vzduch, ktorý sa odoberá, a pre vzduch, ktorý sa 
odvádza preč. 

– Aby sa zabránilo rušeniu hlukom, neinštalujte 
produkt do blízkosti spální. 

 
Výber systému vzduchového kanála 

 
 
 
 

Inštalácia celého potrubného systému 

 
 

Upozornenie. 
Riziko poškodenia materiálov 
spôsobené nesprávnou inštaláciou. 
Nepripájajte produkt k príklopu extraktora.  

 
 

 
1. Používajte len komerčne dostupné, izolované 

vzduchové potrubia s vhodnou tepelnou izoláciou, 
aby sa zabránilo energetickým stratám a vytváraniu 
kondenzácia na vzduchových kanáloch. 

– Vnútorný priemer vzduchových kanálov: ≥ 160 mm 
 

 
 

2. Ak chcete zabrániť tomu, aby sa do potrubia dostala 
voda alebo cudzie predmety, nainštalujte základné 
ochranné zariadenia k otvorom na vzduchových 
kanáloch (ochranné mreže na zvislých stenách, 
strešné uzávery). 

3. Ak je produkt pripojený k potrubnému systému, ktorý 
presahuje danú celkovú dĺžku (5 m pri flexibilných 
potrubiach, 10 m pri hladkých potrubiach), nastavte 
rýchlosť ventilátora na stupeň dva. 

 
 
 

1 Vonkajší priestor 
2 Vnútorný priestor (vykurovaný alebo 

nevykurovaný)  
Prívod a vývod vzduchu sa nachádzajú vo vonkajšom 
priestore. 
Táto inštalácia je vhodná pre malé miestnosti 
(zásobovacia alebo skladovacia miestnosť atď.). 
Použite predovšetkým túto konfiguráciu, pretože žiadna 
časť miestnosti sa neochladí a vetranie nebude 
fungovať. 
Skontrolujte, či konfigurácie potrubí uvedené vyššie sú 
prijateľné v závislosti od výšky stropu. 
Ak chcete zabrániť únikom vzduchu pri odbere za 
pomoci recirkulácie, zachovajte vzdialenosť medzi 
koncami vzduchových kanálov. 
- Vzdialenosť: ≥ 0,5 m 
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Poznámka 

Pri každom kolene je potrebné pridať 
k dĺžke potrubia 1 m. 

1 

2 

1 

2 

Obr. 104: Kompletný potrubný 
systém 
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Inštalácia čiastkového potrubného systému Inštalácia bez potrubného systému 
 

  

 
  

 

Teplý vzduch sa vťahuje do miestnosti a studený vzduch 
sa uvoľní von. 
Táto inštalácia využíva teplo miestnosti bez toho, aby sa 
tento ochladzoval. 
– Výška miestnosti na mieste inštalácie: ≥ 2,00 m 
– Objem miestnosti na mieste inštalácie: ≥ 20 m³ 
Zabráňte tomu, aby v miestnosti inštalácie bol negatívny 
tlak, aby sa vzduch neodsával z okolitých vykurovaných 
miestností. 
Skontrolujte, či existujúce vetranie dokáže kompenzovať 
odobraté množstvá vzduchu. 
– Prúd vzduchu: ≤ 450 m³/h 

Ak je to potrebné, nastavte vetranie. 

Vzduch sa vtiahne dnu a odvedie sa preč z tej istej 
miestnosti. 
Táto inštalácia používa teplo miestnosti a uvoľňuje 
chladnejší a suchší vzduch naspäť do miestnosti. 
– Výška miestnosti na mieste inštalácie: ≥ 2,20 m 
– Objem miestnosti na mieste inštalácie: ≥ 20 m³ 

 
Poznámka 
Dokonca aj pri vonkajšej teplote nad 
0 °C hrozí riziko námrazy v miestnosti 
inštalácie. 

1 Vonkajší priestor 

2 Vnútorný priestor (vykurovaný 
alebo nevykurovaný)  

1 Vonkajší priestor 

2 Vnútorný priestor (vykurovaný 
alebo nevykurovaný)  

1 

2 

Obr. 106: Bez potrubného 

systému 

1 

2 

Obr. 105: Čiastkový 
potrubný systém 



Projektovanie inštalácie zdroja tepla 

 Projektovanie miesta inštalácie - inštalácia tepelného čerpadla 
čerpadla/vonkajšej jednotky vonku 

Projekčné  podklady tepelné čerpadlá 
čerpadiel 12/2016 

143 

 

 

 
 
 
 
9.2 Projektovanie miesta inštalácie - inštalácia 

tepelného čerpadla/vonkajšej jednotky 
vonku 

Niektoré požiadavky, ktoré je potrebné brať do úvahy pri 
projektovaní miesta inštalácie, vychádzajú z inštalácie 
tepelného čerpadla aroTHERM pre vykurovanie a 
vonkajšej jednotky aroCOLLECT pre tepelné čerpadlá 
flexoCOMPACT exclusive a flexoTHERM exclusive pre 
vykurovanie vo vonkajšom prostredí. 
 

Minimálne požadované vzdialenosti je 
potrebné dodržať za všetkých okolností 
(pozrite si pokyny k inštalácii/časť o 
projektovaní zdroja tepla). 

Tepelné čerpadlo/vonkajšia jednotka si vyžaduje 
dostatočne stabilné vodorovné základy, ktoré sú odolné 
proti mrazu a ktoré spĺňajú miestne požiadavky a 
stavebné predpisy. Odporúčame použiť prázdne potrubie 
pre vypúšťanie kondenzátu.  V základoch sa musia 
vytvoriť príslušné otvory pre napájacie potrubie pre teplý 
a studený slaný roztoku, pre elektrické vedenie a pre 
potrubie pre vypúšťanie kondenzátu. Vyfukovacia strana 
jednotky nesmie stáť čelom k budove. 
Nenainštalujte tepelné čerpadlo/vonkajšiu jednotku: 
– V blízkosti zdroja tepla 
– V blízkosti horľavých materiálov 
– V blízkosti vetracích otvorov pre priľahlé budovy 
– Pod listnatým stromami 
– V prašnom a korozívnom vzduchu (napr. v blízkosti 

nezabezpečených ciest) 
– Alebo v blízkosti šácht pre 
odpadový vzduch Tiež berte 
do úvahy nasledujúce body: 
– Prevažujúci smer vetra 
– Hlukové emisie z ventilátora a kompresora 
– Vizuálny dojem prostredia 
Vyhýbajte sa miestam so silným prúdom vetra pri 
výstupe vzduchu z tepelného čerpadla. 
Nenasmerujte ventilátor k neďalekým oknám. V 
prípade potreby nainštalujte ochranu proti hluku. 

Vytvorenie základov 
 

 

 
1 Kolektor vzduch/slaný roztok 
2 Základy 
3 Spevnený štrk 
4 Zem 
5 Vypúšťacie potrubie na kondenzát 
6 Štrkové ložisko chránené proti mrazu 

 
1. Pripravte zem pre základy podľa obrázku. 

 
Tepelné čerpadlo nainštalujte na oceľové 
nosníky, betónové bloky alebo použite 
stenový držiak (príslušenstvo len pre 
aroTHERM). 

Zabezpečte, aby sa nezhromažďovala žiadna voda 
pod tepelným čerpadlom a aby zem pred tepelným 
čerpadlom dobre absorbovala vodu, aby sa zabránilo 
tvorbe ľadu. 

 
 

2. Ak vypúšťacie potrubie na kondenzát použite kolmé 
potrubie ≥ DN110. Položte toto potrubie čo najhlbšie 
do nezamŕzajúcej zeme. Na položenie potrubia na 
úrovne zeme a tiež, aby vychádzalo z montážneho 
základu na strane, použite príslušenstvo, ktoré je pre 
toto k dispozícii. 

   

Obr. 107:   Základy: Priečny rez 

1 
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   3 

 

4 

 

5 

 

6 

³0,8 m 

Obr. 108: Položenie vypúšťacieho 

potrubia na kondenzát 
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3. Vytvorte stabilné základy odolné proti mrazu alebo 
umiestnite produkt na dlažbové kocky. Dodržujte 
pritom stavebné predpisy a pokyny, ktoré sú 
priložené k odporúčanej inštalačnej súprave VWLS 
pre PE potrubia. 

 
5. Vytvorte pripojenia pre betónové základy podľa 

obrázku. 

 

 

 
4. Vytvorte pripojenia pre základy vytvorené z 

dlažbových kociek podľa obrázku. 
 
 

6.  Nainštalujte základ, ktorý je k dispozícii ako príslušenstvo. 

DN 

110 

³0,8 m 

Obr. 110: Pripojenia: Základy s dlažbovými 

kockami 

DN 

110 

³0,8 m 

Obr. 111: Pripojenia: Betónové základy 
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Obr. 109:   Základy: Rozmery pripojení 

 
A Pripojenie kolektora vzduch/slaná voda pre tepelné 

čerpadlo (teplá 
slaná voda) 

B Pripojenie tepelného čerpadla ku kolektoru 

vzduch/slaná voda (studená slaná voda) 
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Obr. 112: Inštalácia 

základu 
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Položenie pripájacích vedení Podmienky: Inštalácia dvoch kolektorov
 vzduch/slaný roztok 

 
 

Upozornenie. 
Riziko poškodenia spôsobeného 
nadvihnutia zeme mrazom. 
Pri prevádzkových teplotách blízko bodu 
mrazu môže zem v oblasti PE potrubí 
zamrznúť a poškodiť stavbu v dôsledku 
nadvihnutia zeme. 
Izolujte všetky PE potrubia, ktoré sa majú 
položiť pod budovy, terasy, chodníky atď., 
aby boli odolné proti výparom a difúzii. Ak 
je to možné, položte PE potrubia do zeme 
so vzdialenosťou 70 cm medzi nimi a od 
priľahlých napájacích vedení (okrem 
elektrických vedení). 

   
 

Celková dĺžka (pripájacie vedenia z tepelného čerpadla k 
produktu a z produktu k tepelnému čerpadlu) nesmie byť 
viac ako 60 m. 
Udržujte čo najmenšiu vzdialenosť medzi produktom a 
tepelným čerpadlom a minimalizujte počet kolien a 
rohov. A to kvôli tomu, aby v nich vzniknutý dodatočná 
strata tlaku neznižovala účinnosť. 
Položte PE potrubia podľa platných technických 
predpisov. 
Pri celkovej dĺžke potrubia od ≥ 20 m do 60 m použite PE 
potrubie s DN 50 (napr. PE 80/100, vonkajší priemer 50 
mm, hrúbka steny 4,6 mm). Pri celkovej dĺžke potrubia 
od ≤ 20 m môžete tiež použiť PE potrubie s DN 40 (napr. 
PE 80/100, vonkajší priemer 40 mm, hrúbka steny 3,7 
mm). 
Keď použijete viac ako osem PE kolien, použite navyše 2 
m potrubia pre každé koleno. 
Keď použijete medené potrubia, používajte len také, 
ktorých prierez je ≥ 35 mm. Ak použijete menší prierez 
(napr. meď 28 mm), povedie to k stratám tlaku (2 m meď 
28 = 8 m meď 35). 
Ak je to potrebné, pri položení PE potrubia nad zemou 
zabezpečte ich ochranu proti UV žiareniu. 

Pripojte kolektor vzduch/slaný roztok podľa 
Tichelmannovho princípu. To znamená, že kolektor 
vzduch/slaný roztok s najkratším prietokom bude mať 
najdlhší vratný chod. 

 
 

Upozornenie. 
Riziko poškodenia materiálov 
spôsobené únikmi. 
Pri utiahnutí skrutkových spojení zaistite, 
aby tesniace krúžky boli správne vložené, 
pretože v opačnom prípade môžu vyskočiť 
alebo sa zaseknúť, poškodiť alebo môžu 
spôsobiť úniky. Tesniace krúžky vložte 
správne a neutiahnuté 
do uzavretej matice pre pripojenia 
slaného roztoku na kolektore 
vzduch/slaný roztok. 

 
 

 

Priskrutkujte uzavreté matice k pripájacím adaptérom na 
vedeniach na slaný roztok s „teplým slaným roztokom“ a 
„studeným slaným roztokom“ v obvode slaného roztoku 
(krížový odkaz) na montážnom základe. 
Pre odvzdušnenie jednotlivých kolektorov vzduch/slaný 
roztok nainštalujte dve uzatváracie jednotky. 

* = jedna trasa 

 

B A B A 

≤ 10 m DN 40* 
> 10 m ≤ 30 m DN 50* 

Obr. 113: Inštalácia dvoch kolektorov 

vzduch/slaná voda 

b 

b 
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Inštalácia produktu Inštalácia vedení na slaný roztok v budove 
 

 

 
42a Expanzný poistný ventil 
48 Tlakomer 
56 Tepelné čerpadlá pre plniace jednotky slaného roztoku 

(príslušenstvo) 61 Uzavierací ventil 
62 Uzavierací ventil 
63 Uzavierací ventil 
64 Uzavierací ventil 
65 Zberná nádoba na slaný roztok 
70 Uzavierací ventil 
71 Membránová expanzná nádoba so slaným roztokom 
72 Uzavierací ventil 
A Zo zdroja tepla k tepelnému čerpadlu (teplá slaný 

roztok) 
B Z tepelného čerpadla k zdroju tepla (studený slaný 

roztok) 
* Jedna trasa 

 
 
 

1.  Umiestnite produkt na základ, ktorý je k dispozícii 
ako príslušenstvo. 

1. Nainštalujte potrubia pre slaný roztok medzi produkt 
a tepelné čerpadlo v budove a použite všetky 
príslušné zložky podľa platných technických 
predpisov. 

2. Pripojte potrubia na slaný roztok k produktu tak, ako je to zobrazené.    
3. Priskrutkujte produkt k 

základu. 
Poznámka 
Do obvodu slaného roztoku 
nenainštalujte na dlhý čas žiadne filtre 
na nečistoty. Slaná kvapalina sa čistí 
počas plnenia. 

2. Znížte predbežný plniaci tlak v membránovej 
expanznej nádobe so slaným roztokom (ktorá je k 
dispozícii ako príslušenstvo) z 0,25 MPa (2,5 bar) na 
0,10 Mpa (1,0 bar). 

3. Izolujte všetky potrubia na slaný roztok a pripojenia 
pre tepelné čerpadlo a produkt tak, aby boli odolné 
proti výparom a difúzii. 

 

Poznámka 
Spoločnosť Vaillant odporúča inštaláciu 
plniacu jednotku s tepelným čerpadlom 
na slaný roztok od spoločnosti Vaillant. 
Takto bude potom možné vykonať 
prípravné čiastočné vypustenie obvodu 
slaného roztoku, napr. obvodu slaného 
roztoku s prietokovým alebo vratným 
chodom až k produktu. 

61     63 62 

48 
64 

71 

42a 

B A           65 

A 

≤ 10 m DN 40* 
> 10 m ≤ 30 m DN 
50* 

B 
 56   70       72     

Obr. 115: Armatúry v obvode 

slanej vody 

Obr. 114: Inštalácia 

produktu 
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Výpočet snehovej záťaže (Sk) 
Nasledujúci vzorec sa používa na stanovenie hodnoty 
snehovej záťaže (S) podľa zón so snehovou záťažou. Ak 
je vypočítaná hodnota menšia ako minimálna hodnota, je 
potrebné prispôsobiť túto vypočítanú hodnotu. 
Informácie o zónach so snehovou záťažou nájdete 
napríklad na stránke www.schneelast.info. 

 

Zóna so snehovou záťažou Vzorec pre výpočet Minimálna hodnota snehovej záťaže v kN/m2 

Zóna 1 S  = 0,19 + 0,91 x ((A+140)/760)2 
k 

> 0,65 (kN/m2) 

Zóna 1a S  = 1,25 x [0,19 + 0,91 x ((A+140)/760)2] 
k 

> 0,81 (kN/m2) 

Zóna 2 S  = 0,25 + 1,91 x ((A+140)/760)2 
k 

> 0,85 (kN/m2) 

Zóna 2a S  = 1,25 x [0,25 + 1,91 x ((A+140)/760)2] 
k 

> 1,06 (kN/m2) 

Zóna 3 S  = 0,31 + 2,91 x ((A+140)/760)2 
k 

> 1,10 (kN/m2) 

*A = Úroveň zeme v metroch nad morom  
 
 
 
 

Kontrola miesta inštalácie (zóna so snehovou záťažou a nadmorská výška) 
 

 

Miesto 

inštalácie 

> 1300 m 

nad 

morom 

Miesto 

inštalácie 

> 300 m 

nad 

morom 

Miesto 

inštalácie 

> 600 m 

nad 

morom 

Án

o 

Án

o 

Án

o 1 kN/m2 < Sk hodnota < 
1,5 kN/m2 

   
Ni

e Sk hodnota > 1,5 

kN/m2 

Sk hodnota > 1,0 

kN/m2 

Án

o 

Án

o 

Án

o 

Obr. 116: Kontrola miesta 

inštalácie 

Odporúčanie: 

1 zvýšený základ 

(20 cm) 

Odporúčanie: 

2 zvýšené základy 

(40 cm) 

+ VWZ EH 

Odporúčanie: 

2 zvýšené základy 

(40 cm) 

+ VWZ EH 

Inštalácia len 

po konzultácii 

so 

spoločnosťou 

Vaillant! 
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Inštalácia na streche 

Spoločnosť Vaillant odporúča vykurovací prvok VWZEH. 

Inštalácia zvýšených základov sa neodporúča kvôli 
zvýšeného zaťaženia vetrom. 

 

Vypúšťanie kondenzátu 

Kondenzát sa vypúšťa centrálne pod tepelným 
čerpadlom/vonkajšou jednotkou. 
Pripravte odtok pre kondenzát pomocou kondenzačného 
sifónu vo vypúšťacom potrubí alebo v štrkovom ložisku. 
Zabezpečte, aby sa kondenzát nevypúšťal na chodníky a 
aby sa tam nemohol tvoriť ľad. 
Položte vypúšťacie potrubie pre kondenzát so sklonom 
smerom dole. 

9.3 Hlukové emisie 

Na rozdiel od tepelných čerpadiel slaný roztok/voda a 
tepelných čerpadiel voda/voda je potrebné pri 
projektovaní tepelných čerpadiel vzduch/voda brať do 
úvahy hlukové emisie. 
Hladina akustického výkonu a hladina akustického tlaku 
sa používajú na posúdenie hlukových emisií. 
Nasledujúce parametre majú vplyv na hlukové emisie a 
mali by sa pri projektovaní brať do úvahy. 
– Tepelné čerpadlo 
– Charakteristika prenosu hluku 

– Hluk nesený vzduchom 
– Hluk nesený stavbou 

– Podmienky inštalácie 
– Vonkajšia inštalácia 

– Okolité prostredie 
– Šírenie hluku vo vlastnom obytnom dome 

používateľa 
– Hlukové emisie do susedných budov 

 

Predpisy pre hlukové emisie 

V Nemecku tvorí právny základ pre projektovanie 
hlukových emisií Bundes-Immisionsschutzgesetz, 
BImSchG (Federálny zákon na ochranu proti emisiám, 
ktorý zabezpečuje ochranu proti škodlivým vplyvom na 
životné prostredie v dôsledku znečistenia vzduchu, 
hluku, vibrácií a pod.). Tento predpis sa vzťahuje, okrem 
iného, na zostavenie a prevádzku systémov (a teda aj na 
systémy tepelných čerpadiel). 
Podľa tohto zákona sa majú systémy zostaviť a 
prevádzkovať takým spôsobom, aby 
– sa zabránilo škodlivým účinkom na životné 

prostredie za pomoci technológií, ktoré sú v 
súčasnosti k dispozícii, 

– sa zabránilo škodlivým účinkom na životné prostredie 
za pomoci technológií, ktoré sú v súčasnosti k 
dispozícii, a aby sa ich účinok čo najviac 
minimalizoval. 

Všeobecný administratívny predpis týkajúci sa BImSchG 
je ten, ktorý je uvedený v TA Lärm (nemecké predpisy 
pre zníženie hluku). Tieto majú chrániť susedné okolie 
(všeobecnú verejnosť) proti akýmkoľvek škodlivým 
účinkom (vonkajšieho) hluku na životné prostredie. 
Škodlivými účinkami na životné prostredie sú hlukové 
emisie, ktoré môžu vyvolať nebezpečenstvo, výrazné 
nežiaduce účinky alebo výrazné zaťaženie pre 
všeobecnú verejnosť alebo susedné okolie. Určujúcim 
miestom znečistenia v rámci oblasti zasiahnutej 
inštaláciou je miesto, kde je najviac pravdepodobné, že 
sa prekročia platné limity. V prípade zastavaných území 
sa určujúce miesto znečistenia nachádza 0,5 m mimo 
stredu otvoreného okna miestnosti, ktorá je najviac 
postihnutá hlukom. Na tomto mieste musí byť hluk pod 
posudzovanou úrovňou L (hladina akustického tlaku) 
podľa Položky 6 v TA Lärm. Prechodné hlukové špičky 
môžu prekročiť tieto vodiace úrovne o 30 dB(A) cez deň 
a o 20 dB(A) v noci. 
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Tepelné čerpadlo by sa malo nainštalovať čo najbližšie k 
vonkajšej stene, aby bola dĺžka vonkajšieho 
prietokového a vratného potrubia čo najkratšia a aby sa 
minimalizovali tepelné straty. 
DIN 4109 (ochrana prti hluku v pozemných stavbách) 
uvádza, že povolená hladina akustického hluku v 
chránených miestnostiach (obývacie izby, spálne, 
kancelárie atď.) nesmie prekročiť úroveň 30 dB(A) (čo sa 
týka celkovej inštalácie budovy ako zdroja hluku). 
Inštalácie budov zahŕňajú napájacie a odpadové systémy 
a natrvalo nainštalované zariadenia. Táto norma sa 
nevzťahuje na ochranu obytných miestností proti hluku z 
inštalácii budovy v rámci ich vlastného obytného 
priestoru. 
VDI 2714 (šírenie zvuku vo vonkajšom priestore) 
poskytuje štandardizovaný postup výpočtu pre 
stanovenie hlukových emisií a znečistenia na účely 
projektovania. 
Projektovací softvér planSOFT od spoločnosti Vaillant 
umožňuje všeobecný výpočet hladín hlukových emisií. 
Program je k dispozícii aj online v sieti FachpartnerNET.  

 

Prenos zvuku v budove 

Prenos zvuku v budove sa uskutočňuje nasledovne: 
– Hluk prenášaný cez konštrukciu budovy, cez podlahy a 

steny 
– Hluk prenášaný vzduchom 

Prenos zvuku mimo budovy 

Zvuk mimo budovy sa šíri v atmosfére. 
Šírenie zvuku je ovplyvnené meteorologickými 
podmienkami a akustickými vlastnosťami zeme. 
Pri umiestnení tepelných čerpadiel berte do úvahy 
predpisy pre ochranu proti hluku ako aj miestne 
predpisy. 

 
Zníženie hladiny hluku v závislosti od vzdialenosti 
Konvertovanie hladiny akustického výkonu na hladinu 
akustického tlaku: 
V závislosti od okolitých podmienok môže byť hladina 
akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m približne 5 dB(A) 
- o 8 dB(A) menej, ako je hladina akustického výkonu. 
Limity pre obchodné činnosti a priemysel, hodnoty 
uvedené v dB(A) 

 
Maximálna povolená hladina akustického tlaku 
podľa typu oblasti 

 

 

 
 

Opatrenia pre zníženie hluku 

Podlaha v miestnosti inštalácie tepelného čerpadla by 
mala byť pevná a rovná. Toto umožní správne 
vyrovnanie tepelného čerpadla bez akýchkoľvek 
problémov. 
Nemali by sa vytvárať plány s inštaláciou tepelného 
čerpadla na drevený strop kvôli extrémne vysokej hladine 
hluku prenášaného stavbou. 
V miestnostiach so silnou ozvenou (napr. v úplne 
vydláždených miestnostiach) môže použitie materiálov 
absorbujúcich zvuk znížiť hluk, ktorý sa prenáša do iných 
miestností. 

Hluk nesený 
vzduchom 

Hluk nesený 
stavbou 

Vonkajšia 

inštalácia 

Tepelné 
čerpadlo 

Svet

elná 
šach

ta 

Obr. 117: Trasy prenosu zvuku v budove 

Typ oblasti Povolená max. hladina 

akustického tlaku L    v 

dB(A) 
WA  Deň Noc 

Nemocnice, kúpele 45 35 

školy, domovy dôchodcov 45 35 

Malé záhrady, parky 55 55 

Čisto obytné oblasti 50 35 

Všeobecné obytné oblasti 50 40 

Malé sídliská 55 40 

Osobitné obytné oblasti 60 40 

Centrá miest 65 50 

Vidiecke oblasti 60 45 

Zmiešané oblasti 60 45 

Komerčné/priemyselné 
oblasti 

65 50 

Priemyselné oblasti 70 70 
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Odraz zvuku vo vonkajšom prostredí 
Pri inštalácii tepelných čerpadiel vzduch/voda sa môže 
niekedy hladina akustického tlaku zvýšiť pri 
nepriaznivých okolnostiach. Nepriaznivé povrchové 
materiály, ako sú betón, dlažba alebo asfalt, môžu zvýšiť 
hladiny akustického tlaku pod vplyvom odrazov. 
Obzvlášť počet priľahlých zvislých povrchov výrazne 
zvyšuje hladinu akustického tlaku v porovnaní s 
inštaláciou vo vonkajšom prostredí. 
Tento smerový faktor sa zvyšuje exponenciálne pri 
porovnaní s inštaláciou vo vonkajšom prostredí a voči 
inštalácii na stenách a v kútoch tak ako je to zobrazené 
na obrázku. Je tu zobrazená hladina akustického tlaku 
vonkajšej jednotky v dB(A) vo vzťahu k vzdialenosti a 
rýchlosti ventilátora pre rôzne typy tepelných čerpadiel 
inštalovaných vo vonkajšom prostredí. 
V rámci funkcie zníženia hluku sa môže rýchlosť 
ventilátora nastaviť na akúkoľvek hodnotu od 60 do 200 
% maximálnej rýchlosti ventilátora vo vybraných 
časových obdobiach. Toto mierne zníži vykurovací výkon 
(max. o 5 %). 

Q = 6 dB(A) 

< 5 
m 

< 5 
m 

< 3 
m < 3 

m 

Q = 3 dB(A) 

< 3 
m 

Q = 0 dB(A) 

> 3 
m 

Obr. 118: Odraz zvuku vo vonkajšom 

prostredí 
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Opatrenia pre zníženie hluku 

zarastené plochy (napr. trávniky alebo kríky) môžu 
značne znížiť hladinu akustického hluku. Stavebné 
zábrany (napr. ploty, steny, palisády atď.) môžu znížiť 
priame šírenie zvuku. 
Nezabúdajte, že miesto inštalácie pre tepelné čerpadlá 
vzduch/voda by nemalo byť priamo pod oknami 
miestností citlivých na hluk. 
Pomôcku pre výpočet minimálnych vzdialeností pod ľa 
podmienok inštalácie nájdete v projektovacom softvéri 
planSOFT od spoločnosti Vaillant. 
Hladiny akustického výkonu pre flexoTHERM a flexoCOMPACT 

Pri tepelných čerpadlách flexoTHERM a 
flexoCOMPACT je potrebné pri projektovaní brať do 
úvahy nasledujúce hladiny akustického výkonu 
(vykurovací režim). 

 
Hlukové emisie pre VWF 5x/4 a VWL 11/4 SA 

 

VWF 5x/4 a VWL 11/4 SA  Vzdialenosť od zdroja tepla v m       
Výkon v % Hladina 

akustického 
výkonu v 
dB(A) 

Smerový faktor 
Q 

1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 

  Hladina akustického tlaku v dB(A) 

Deň 54 0 52,0 46,0 42,5 40,0 38,0 36,4 33,9 32,0 30,4 28,5 

  3 55,0 49,0 45,5 43,0 41,0 39,4 36,9 35,0 33,4 31,5 

  6 58,0 52,0 48,5 46,0 44,0 42,4 39,9 38,0 36,4 34,5 

Noc 40 0 38,0 32,0 28,5 26,0 24,0 22,4 19,9 18,0 16,4 14,5 

  3 41,0 35,0 31,5 29,0 27,0 25,4 22,9 21,0 19,4 17,5 

  6 44,0 38,0 34,5 32,0 30,0 28,4 25,9 24,0 22,4 20,5 

 
Hlukové emisie pre VWF 8x/4 a VWL 11/4 SA 

 

VWF 8x/4 a VWL 11/4 SA  Vzdialenosť od zdroja tepla v m       
Výkon v % Hladina 

akustického 
výkonu v 
dB(A) 

Smerový faktor 
Q 

1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 

  Hladina akustického tlaku v dB(A) 

Deň 61 0 59,0 53,0 49,5 47,0 45,0 43,4 40,9 39,0 37,4 35,5 

  3 62,0 56,0 52,5 50,0 48,0 46,4 43,9 42,0 40,4 38,5 

  6 65,0 59,0 55,5 53,0 51,0 49,4 46,9 45,0 43,4 41,5 

Noc 47 0 45,0 39,0 35,5 33,0 31,0 29,4 26,9 25,0 23,4 21,5 

  3 48,0 42,0 38,5 36,0 34,0 32,4 29,9 28,0 26,4 24,5 

  6 51,0 45,0 41,5 39,0 37,0 35,4 32,9 31,0 29,4 27,5 
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Hlukové emisie pre VWF 11x/4 a VWL 11/4 SA 
 

VWF 11x/4 a VWL 11/4 SA  Vzdialenosť od zdroja tepla v m       
Výkon v % Hladina 

akustického 
výkonu v 
dB(A) 

Smerový faktor 
Q 

1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 

  Hladina akustického tlaku v dB(A) 

Deň 67 0 65,0 59,0 55,5 53,0 51,0 49,4 46,9 45,0 43,4 41,5 

  3 68,0 62,0 58,5 56,0 54,0 52,4 49,9 48,0 46,4 44,5 

  6 71,0 65,0 61,5 59,0 57,0 55,4 52,9 51,0 49,4 47,5 

Noc 52 0 50,0 44,0 40,5 38,0 36,0 34,4 31,9 30,0 28,4 26,5 

  3 53,0 47,0 43,5 41,0 39,0 37,4 34,9 33,0 31,4 29,5 

  6 56,0 50,0 46,5 44,0 42,0 40,4 37,9 36,0 34,4 32,5 

 
Hlukové emisie pre VWF15x/4 a 2x VWL11/4 SA 

 

VWF 15x/4 a 2x VWL 11/4 SA Vzdialenosť od zdroja tepla v m       
Výkon v % Hladina 

akustického 
výkonu v 
dB(A) 

Smerový faktor 
Q 

1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 

  Hladina akustického tlaku v dB(A) 

Deň 62 0 60,0 54,0 50,5 48,0 46,0 44,4 41,9 40,0 38,4 36,5 

  3 63,0 57,0 53,5 51,0 49,0 47,4 44,9 43,0 41,4 39,5 

  6 66,0 60,0 56,5 54,0 52,0 50,4 47,9 46,0 44,4 42,5 

Noc 48 0 46,0 40,0 36,5 34,0 32,0 30,4 27,9 26,0 24,4 22,5 

  3 49,0 43,0 39,5 37,0 35,0 33,4 30,9 29,0 27,4 25,5 

  6 52,0 46,0 42,5 40,0 38,0 36,4 33,9 32,0 30,4 28,5 

 
Hlukové emisie pre VWF19x/4 a 2x VWL11/4 SA 

 

VWF 19x/4 a 2L 11/4 SA  Vzdialenosť od zdroja tepla v m       
Výkon v % Hladina 

akustického 
výkonu v 
dB(A) 

Smerový faktor 
Q 

1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 

  Hladina akustického tlaku v dB(A) 

Deň 67 0 65,0 59,0 55,5 53,0 51,0 49,4 46,9 45,0 43,4 41,5 

  3 68,0 62,0 58,5 56,0 54,0 52,4 49,9 48,0 46,4 44,5 

  6 71,0 65,0 61,5 59,0 57,0 55,4 52,9 51,0 49,4 47,5 

Noc 53 0 51,0 45,0 41,5 39,0 37,0 35,4 32,9 31,0 29,4 27,5 

  3 54,0 48,0 44,5 42,0 40,0 38,4 35,9 34,0 32,4 30,5 

  6 57,0 51,0 47,5 45,0 43,0 41,4 38,9 37,0 35,4 33,5 
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Hladina akustického tlaku pre zariadenie aroTHERM 
Pre tepelné čerpadlo aroTHERM sa pri projektovaní 
musia brať do úvahy nasledujúce hladiny akustického 
výkonu (vykurovací režim). 

 
Hladina akustického tlaku pre VWL 55/3 

 

VWL 55/3   Vzdialenosť od zdroja tepla v m       
Výkon v % Hladina 

akustického 
výkonu v 
dB(A) 

Smerový faktor 
Q 

1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 

  Hladina akustického tlaku v dB(A) 

Deň 58 0 56,0 50,0 46,5 44,0 42,0 40,4 37,9 36,0 34,4 32,5 

  3 59,0 53,0 49,5 47,0 45,0 43,4 40,9 39,0 37,4 35,5 

  6 62,0 56,0 52,5 50,0 48,0 46,4 43,9 42,0 40,4 38,5 

Noc 55 0 53,0 47,0 43,5 41,0 39,0 37,4 34,9 33,0 31,4 29,5 

  3 56,0 50,0 46,5 44,0 42,0 40,4 37,9 36,0 34,4 32,5 

  6 59,0 53,0 49,5 47,0 45,0 43,4 40,9 39,0 37,4 35,5 
 

Hladina akustického tlaku pre VWL 85/3 
 

VWL 85/3   Vzdialenosť od zdroja tepla v m       
Výkon v % Hladina 

akustického 
výkonu v 
dB(A) 

Smerový faktor 
Q 

1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 

  Hladina akustického tlaku v dB(A) 

Deň 60 0 58,0 52,0 48,5 46,0 44,0 42,4 39,9 38,0 36,4 34,5 

  3 61,0 55,0 51,5 49,0 47,0 45,4 42,9 41,0 39,4 37,5 

  6 64,0 58,0 54,5 52,0 50,0 48,4 45,9 44,0 42,4 40,5 

Noc 57 0 55,0 49,0 45,5 43,0 41,0 39,4 36,9 35,0 33,4 31,5 

  3 58,0 52,0 48,5 46,0 44,0 42,4 39,9 38,0 36,4 34,5 

  6 61,0 55,0 51,5 49,0 47,0 45,4 42,9 41,0 39,4 37,5 

 
Hladina akustického tlaku pre VWL115/2 a VWL155/2A230V 

 
 
 
 
Deň 65 0 63,0 57,0 53,5 51,0 49,0 47,4 44,9 43,0 41,4 39,5 

  3 66,0 60,0 56,5 54,0 52,0 50,4 47,9 46,0 44,4 42,5 

  6 69,0 63,0 59,5 57,0 55,0 53,4 50,9 49,0 47,4 45,5 

Noc 62 0 60,0 54,0 50,5 48,0 46,0 44,4 41,9 40,0 38,4 36,5 

  3 63,0 57,0 53,5 51,0 49,0 47,4 44,9 43,0 41,4 39,5 

  6 66,0 60,0 56,5 54,0 52,0 50,4 47,9 46,0 44,4 42,5 

VWL 115/2 a VWL 155/2 A 230 V Vzdialenosť od zdroja tepla v m 

Výkon v % Hladina 

akustického 

výkonu v dB(A) 

Smerový 

faktor Q 

1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 

Hladina akustického tlaku v dB(A) 
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Hladina akustického tlaku pre VWL 155/2 A 400 V 
 

VWL 155/2 A 400 V  Vzdialenosť od zdroja tepla v m       
Výkon v % Hladina 

akustického 
výkonu v 
dB(A) 

Smerový faktor 
Q 

1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 

  Hladina akustického tlaku v dB(A) 

Deň 66 0 64,0 58,0 54,5 52,0 50,0 48,4 45,9 44,0 42,4 40,5 

  3 67,0 61,0 57,5 55,0 53,0 51,4 48,9 47,0 45,4 43,5 

  6 70,0 64,0 60,5 58,0 56,0 54,4 51,9 50,0 48,4 46,5 

Noc 63 0 61,0 55,0 51,5 49,0 47,0 45,4 42,9 41,0 39,4 37,5 

  3 64,0 58,0 54,5 52,0 50,0 48,4 45,9 44,0 42,4 40,5 

  6 67,0 61,0 57,5 55,0 53,0 51,4 48,9 47,0 45,4 43,5 
 

Funkcia zníženia hluku 

Systém je vybavený funkciou zníženia hluku, ktorá 
znižuje rýchlosť kompresora počas nočnej prevádzky, 
aby nevznikali neprípustné vysoké hladiny hlukových 
emisií. 
Na regulátore systém multiMATIC 700 je možné 
nastaviť až tri časové obdobia pre zníženie hluku. Počas 
týchto časových období sa hladina akustického tlaku 
tepelného čerpadla zníži približne o 3 dB tak, že sa zníži 
rýchlosť kompresora. 
Táto funkcia zníženia hluku vo všeobecnosti slúži na to, 
aby vždy existoval spôsob na zníženie huku v 
nepriaznivých okolitých podmienkach (citliví susedia, 
relatívne blízko postavené domy s nepriaznivým 
vyrovnaním atď.). Ak sa táto „rezervná schopnosť“ 
použije vo výpočtoch projektovania, v podstate nebudú 
žiadne sťažnosti na výraznejší hluk. 

Okolité podmienky 
 

Šírenie hluku vo vlastnom obytnom dome používateľa 

Šírenie zvuku z tepelného čerpadla vo vlastnom obytnom 
dome používateľa závisí od miesta inštalácie tepelného 
čerpadla a od kolektora vzduch/voda ako aj od zvukovej 
izolácie stien, stropov a podláh v budove. Je potrebné 
brať do úvahy nielen hluk nesený vzduchom ale aj hluk 
nesený stavbou. 
Pri stenách s mernou hmotnosťou nižšou ako 200 kg/m2 
by sa mali použiť ľahké a predovšetkým suché steny a 
tiež montážny rám pre inštaláciu tepelného čerpadla na 
stenu, aby sa zabránilo vibráciám a následným hlukovým 
emisiám. 
Montážny rám sa pripevní len na stenu len v oblasti 
podlahy a stropu, aby sa minimalizovali vibrácie. Tepelné 
čerpadlo by sa nemalo inštalovať do tesnej blízkosti 
miestností citlivých na hluk (napr. spálne, obývacie izby). 
Pri kolektoroch vzduch/voda je predovšetkým potrebné 
brať do úvahy hluk nesený vzduchom. Toto tiež závisí od 
miesta inštalácie a vlastností zvukovej izolácie na 
stenách, stropoch a podlahách budovy. 

 
Hlukové emisie k susedným budovám 

Tam, kde sú tepelné čerpadlá, nainštalované vo 
vonkajšom prostredí, je potrebné zabrániť tomu, aby sa 
vzduch vyfukoval priamo k susedným objektom (terasy, 
balkóny, spálňové okná atď.). 
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10 Projektovanie vykurovacieho systému 
 

Pri projektovaní vhodného vykurovacieho systém je vždy 
potrebné špecifikovať typ spotrebičov tepla (povrchové 
ohrievače a/alebo radiátory), ktorí sa majú použiť. Aby to 
bolo možné vykonať, musia sa zistiť teploty systému. 

Jednoduchý vykurovací obvod sa môže priamo pripojiť 
ku generátoru tepla. 

Na rozdiel od priameho napájania vykurovacieho obvodu 
sa oddelením systému oddelia aj vodné obvody vo 
vykurovacom systéme na obvod prípravy tepla a na 
obvod spotreby tepla.  Tepelný výmenník zabezpečuje 
spojenie medzi generátorom tepla a spotrebičom tepla. 

Typy vykurovacích obvodoch, ktoré sa môžu zvoliť, 
prenášajú teplo rôznymi spôsobmi, buď cez radiátory 
alebo cez povrchové ohrievače. Typy radiátorov zahŕňajú 
stĺpové radiátory, panelové radiátory a konvekčné 
ohrievača ako aj vyhrievané sušiče uterákov. 

Typy povrchových ohrievačov zahŕňajú podlahové 
kúrenie, stenové ohrievače a stropné ohrievača, ktoré 
sú, na rozdiel od radiátorov, zabudované do povrchov, 
ktoré uzatvárajú miestnosť. 

10.1 Konštrukcia vykurovacieho systému 

Teplovodná konštrukcia vykurovacieho systému 
pozostáva z generátora tepla (A), rozdeľovača tepla a 
siete rozdeľovačov tepla (B) a zo spotrebičov tepla (C). 

 

   

   

    
 

 

A B C 

   

Obr. 119: Schéma konštrukcie vykurovacieho systému 



Projektovanie vykurovacieho systému 
Projektovanie spotrebičov tepla 

158 Projekčné  podklady tepelné čerpadlá 
12/2016 

 

 

 
 
 
 

Na jednotlivých miestach sa vyžaduje nasledovné: 
Generátor tepla 
– Objemový prietok a teplota prietokového/vratného 

chodu generátora tepla musia spĺňať požiadavky 
vykurovacieho systému. 

– Prevádzkové časy by mali byť čo najdlhšie, aby sa 
zabránilo častému cyklovaniu (zlepšenie ročného 
využívania). 

– Generátor tepla sa musí dať prevádzkovať bez 
ohľadu na spotrebu tepla. 

Rozdeľovač tepla 
– Rozdeľovač tepla zabezpečuje spojenie medzi 

generátorom tepla a spotrebičom tepla. 
– Vykurovacie obvody s rovnakými alebo meniacimi sa 

teplotami systému a s rovnakými tepelnými 
požiadavkami sa môžu pripojiť k spoločnému 
rozdeľovaču tepla. 

– Tepelné straty sa musia znížiť tak, že sa potrubná 
sieť usporiada optimálnym spôsobom. 

– Optimálny rozvod tepla do spotrebičov sa zabezpečí 
tak, že sa vypočíta potrubná sieť (skontrolujte 
objemový prietok čerpadla a straty tlaku Δp). 

Spotrebič tepla 
– Musí prebehnúť teplovodné vyrovnanie. Spotrebič 

tepla musí zodpovedať tepelnej záťaži a musí sa 
navrhnúť podľa špecifikovaných teplôt systému. 

 
 
 
10.2 Projektovanie spotrebičov tepla 

Pre vykurovanie sú k dispozícii sú rôzne typy spotrebičov 
tepla.  Tieto sa môžu rozdeliť do kategórií podľa ich 
vzhľadu: 

Výhody radiátorov 
– Rýchle zohriatie vďaka vysokým teplotám v 

prietokovom a vratnom chode 
– Nižšie investičné náklady ako pri systémoch 

podlahového kúrenia 
– Môžu sa inštalovať kdekoľvek 
– Jednoduchá prevádzka a regulácia teploty v 

miestnosti 
Nevýhody radiátorov 
– Nižšia účinnosť kotla kvôli vysokým teplotám v 

prietokovom a vratnom chode 
– Cirkulovanie veľkého množstva prachu v priestore, 70 

% cirkulácia vo vzduchu 
– Studené podlahy 
– Studené vonkajšie steny 
– Najvyššia teplota sa dosiahne v bode tesne pod 

stropom 
Výhody podlahového kúrenia 
– Vyššia účinnosť kotla kvôli nízkym teplotám v 

prietokovom a vratnom chode 
– Príjemná teplota podláh (žiadne studené 

chodidlá!) 
– Môže sa použiť spoločne s alternatívnymi zdrojmi 

energie (tepelné čerpadlo, solárna tepelná energia) 
– Vo vzduchu necirkuluje prach 
– Príjemnejšia teplota v miestnosti 
– Úspora energie vďaka nižšej požadovanej teplote v 

miestnosti 
– Neviditeľné 
– Možná funkcia chladenia (pri tepelných 

čerpadlách) 
Nevýhody podlahového kúrenia 
– Zohriatie trvá dlhšie kvôli nízkym teplotám 

prietokového a vratného chodu (v závislosti od 
podlahovej krytiny, štruktúry podlahy, hrúbky 
potrubia/materiálu, rozstupu medzi potrubiami). 

– Používanie v starých budovách je obmedzené, keďže 
požadovaný vykurovací výkon dané podlahové 
kúrenie nemusí dosiahnuť. 

– vyššie investičné náklady. 
 
 
 
 
 
 

Všetky typy tepelných spotrebičov fungujú ináč a toto je 
potrebné brať do úvahy počas projektovania. 

Pre výber správneho systému pre konkrétny objekt sú 
nižšie zhrnuté výhody a nevýhody radiátorových 
systémov a systémov podlahového kúrenia. 

Vzhľad   

Viditeľné Zakryté Neviditeľné 

Radiátory Konvekčný ohrievač Podlahové kúrenie 

Stropné sálavé 
panely 

Konvekčný 
ohrievač s 
ventilátorom 

Stenové kúrenie 

Fasádové kúrenie 

  Stropné kúrenie 

  Aktivácia zložky 
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Prispôsobenie podlahového kúrenia 

Podlahové kúrenie sa môže prispôsobiť vytvorením 
kanálikov v dlaždicovej podlahe alebo za pomoci 
nízkoprofilového systému. 

Preferovaný variant závisí od štruktúry. 
– Podlahové kúrenie je možné prispôsobiť existujúcej 

dlaždicovej podlahe tak, že sa v nej vytvoria kanáliky. 
Všetky typy dlaždicovej podlahy sú vhodné pre túto 
metódu, okrem dlaždíc z liateho asfaltu. 

– Podlahové kúrenie s veľmi nízkou montážnou výškou 
je možné prispôsobiť dlaždicovej alebo dláždenej 
podlahe, ktorá je už izolovaná. Nosné prvky sa 
pripevnia na odkrytú dlažbu alebo priamo na dlaždice 
alebo iný kamenný povrch. 

 

Prúdenie tepla a sálanie tepla 

Tepelné spotrebiče sa môžu rozdeliť na tepelné 
konvektory a tepelné radiátory v závislosti od spôsobujú, 
akým vyžarujú teplo. 

V konvekčnom procese sa vzduch okolo radiátora 
zohreje a zdvihne sa tesne pod strop miestnosti. Na 
tomto mieste je teplota v miestnosti najvyššia. 

Zohriaty vzduch sa potom postupne ochladzuje a klesá 
dole na opačnú stranu miestnosti, preteká ponad 
podlahu naspäť k radiátoru, kde sa znova zohreje. 

V tomto procese sa prenášajú prachové častice a peľ, čo 
môže spôsobovať problémy pre ľudí, ktorí trpia alergiami 
alebo astmou. 

Pri sálaní tepla alebo infračervenom žiarení sa vzduch 
nezohrieva, ale sa zohrievajú skôr predmety v miestnosti, 
ako sú telá ľudí, nábytok a steny. Zohriate predmety 
vyžarujú teplo do okolia a vytvárajú príjemnú teplotu v 
miestnosti. 

Vzduch s nízkou teplotou spolu s kúrením 
prostredníctvom vyžarovania tepla tiež zabezpečujú 
pohodlný pocit z tepla a vytvárajú prirodzenú klímu v 
obývacích izbách. Teplo namerané v miestnosti môže 
byť relatívne nízke, keďže teplo, ktoré pociťujeme, je 
zvyčajne o dva až tri stupne teplejšie ako v skutočnosti. 

Priemerná teplota v miestnosti sa môže merať vo výške 
1,7 m pri prúdení ako aj sálaní tepla. 

 
 
 
 

Vykurovacie povrchy pri prúdení a sálaní 
Teplo sa prenáša v kombinácii prúdenia a sálania tepla v 
závislosti od typu použitého tepelného spotrebiča. 

 

Vykurovacie povrchy Množstvo 
sálania 

Prúdenie 

Stĺpové radiátory 21-36 % 79-64  

Panelové radiátory: 
Jeden panel bez 

  konvekčnej časti  

40-57 % 60-43 % 

Dvojitý panel bez 
konvekčnej časti 

33-42 % 67-58 % 

Dvojitý panel a 
viac panelov s 
konvekčnou 
časťou 

18-30 % 82-70 % 

Konvekčné ohrievače 11 % 89 % 

Sálavé panely 60-70 % 40-30 % 

Podlahové kúrenie 55-70 % 45-30 % 

18 °C 

20 °C     
1,70 m 

22 - 25 °C 

Obr. 121: Schéma zobrazujúca, ako funguje sálanie 
tepla 

25 - 26 °C 

22 °C     
1,70 m 

   17 - 18 °C 

Obr. 120:  Schéma zobrazujúca, ako funguje prúdenie 
tepla 
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Bežné teploty systému 

Teploty systému je potrebné potvrdiť (teplota 
prietokového a vratného chodu) ešte pred dimenzovaním 
vykurovacích povrchov. Teploty systému sa vzťahujú na 
celý vykurovací systém alebo na celý riadiaci systém 
podľa danej situácie. To znamená, že všetky tepelné 
spotrebiče alebo tepelné výmenníky v systéme musia 
byť dimenzované tak, aby pracovali s týmito teplotami. 

Bežné teploty systému sú nasledovné (teplota 
prietokového/vratného chodu): 
– Podľa starej normy: 90/70 °C (konštrukčné 

parametre v starých budovách) 
– Podľa novej normy: 75/65 °C 
– Nízka teplota: 70/50 °C, 70/55 °C 
– Výhrevnosť: 60/45 °C, 55/45 °C 
- Tepelné čerpadlo 55/45°C, 45/35°C: 
– Podlahové kúrenie: 45/35 °C, 35/30 °C 

Úroveň komfortu vykurovania závisí od rôznych 
rozhodujúcich faktorov.  Oblečenie ľudí a činnosti, ktoré 
vykonávajú, a štruktúra ich tela, to všetko zohráva 
kľúčovú úlohu podobne ako vlhkosť a rýchlosť, akou sa 
vzduch pohybuje. Meniaca sa teplota má silný účinok na 
telo a je to nepohodlné. Komfort vykurovania a príjemnú 
atmosféra v miestnosti sa dosiahne, ak sa v lete ľudské 
telo nepotí a ak mu v zimnom období nie je zima. 

V zimnom období sa väčšina ľudí cíti dobre, ak je teplota 
v miestnosti 20 až 22 °C a v letnom období zase ak je 
teplota 23-27 °C. 

Prenos optimálneho množstva tepla na správne miesto je 
kľúčom pre dosiahnutie vysokej úrovne pohodlia a 
útulnosti v zimnom období. Moderné radiátory a 
povrchové ohrievače spĺňajú tieto požiadavky. Povrchový 
ohrievač/chladič zabezpečujú, že v miestnosti bude 
príjemná teplota aj v letnom období. 

 

Chladenie 

Technológia tepelných čerpadiel sa stále viac používa 
pre vykurovanie a prípravu teplej vody. 

Táto technológia sa môže tiež používať na odber tepla z 
miestností za účelom ich chladenia. 

Teplo sa môže pasívne alebo aktívne odoberať pomocou 
tepelných čerpadiel slaný roztok/voda, voda/voda alebo 
vzduch/voda. 

 
Riešenie systému 

Tepelné čerpadlá so zabudovanou funkciou chladenia sú 
ideálne predovšetkým ako hospodárne a kompaktné 
riešenie. Sú vybavené všetkými zložkami potrebnými pre 
kúrenie, chladenie a prípravu teplej vody. 

Tepelné čerpadlá, ktoré nie sú vybavené zabudovanou 
funkciou chladenia, sa môžu kombinovať s potrebnými 
zložkami na mieste. Tepelný výmenník sa dimenzuje 
podľa potenciálneho chladiaceho výkonu systému pri 
nasledujúcich teplotách: 
– Primárny 18 °C / 21 °C 
– Sekundárny 21 °C / 18 °C 

 
Výhody a nevýhody aktívneho a pasívneho chladenia 

Výhody aktívneho chladenia: 
– Vyšší chladiaci výkon 
– Možnosť odvlhčenia vzduchu v miestnosti pomocou 

konvektorov s ventilátorovým výmenníkom 

Nevýhody aktívneho chladenia: 
– Viac potrebnej energie 
– Vyžaduje sa oddeľovací akumulačný zásobník izolovaný 

proti chladu 

A            

          3  28            

26            

    2        
24            

22            

       1     
20            

18            

16            

14            

  4          
12            

10            
12 14  16  18 20 22 24 26  B 

Obr. 122: Komfort vykurovania 

 
A Priemerná povrchová teplota povrchov uzatvárajúcich 

miestnosť [°C] 
B Teplota vzduchu v miestnosti [°C] 
1 Pohodlná 
2 Stále pohodlná 
3 Nepohodlná, príliš teplá 
4 Nepohodlná, studená 
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Výhody pasívneho chladenia: 
– Ak sa používa existujúci systém zdroja tepla (zemná 

sonda alebo zemný kolektor), tento zabezpečuje 
nenákladnú funkciu chladenia. 

– Nízka spotreba energie 
– Možní regenerácia zemnej sondy  

Nevýhody pasívneho chladenia: 
– Nie je definovaný chladiaci výkon, keďže zdroj tepla 

ako aj 
chladiace povrchy (systém podlahového kúrenia) sú 
dimenzované pre vykurovací režim. 

– Vzduch v miestnosti sa neodvlhčuje. 
– Relatívna vlhkosť v miestnosti sa používa na 

aktivovanie chladenia (rosný bod), čoho dôsledkom 
je nízky chladiaci potenciál počas teplých vlhkých 
dní. 

 
Chladenie pomocou zdroja tepla 
Chladenie pomocou zemných sond/zemných 
kolektorov 

Pri pasívnom chladení s týmto tepelným zdrojom musíte 
brať do úvahy to, že zemné kolektory ležiace blízko 
povrchu majú len obmedzenú vhodnosť pre chladenie. 

Keďže zemné sondy sú určené pre vykurovanie, ich 
chladiaci výkon je nízky. 

Aktívne chladenie s kolektormi ležiacimi blízko povrchu 
(zemné kolektory, kompaktné kolektory, energetické 
koše a iné systémy, ktoré sú vhodné pre povrchové 
použitie) spoločnosť Vaillant zakazuje. Tieto systémy nie 
sú vhodné pre aktívne chladenie (pozrite si tiež VDI 
4640, Hárok 2 a iné špecifikácie, zákony a nariadenia). 
Chladenie pomocou podzemnej vody 

Podzemná voda sa môže použiť na aktívne ako aj 
pasívne chladenie. Musíte pri tom brať do úvahy, že 
prívodná podzemná voda nesmie mať viac ako 20 °C 
(pozrite si tiež VDI 4640, Hárok 1 a 
Wasserhaushaltsgesetz - nemecký zákon o vodnom 
hospodárstve) ako aj všetky ďalšie špecifikácie, zákony a 
nariadenia). 
Chladenie pomocou vzduchu 

So vzduchovým zdrojom tepla je možné len aktívne 
chladenie. Vonkajší vzduch sa môže použiť ako 
odvádzač tepla pomocou reverzibilného tepelného 
čerpadla vzduch/voda. Vzduch v miestnosti sa môže 
ochladzovať a odvlhčovať, ak je to potrebné, pomocou 
ventilátorových výmenníkov. 

pri všetkých troch zdrojoch tepla sa môže ako spotrebný 
obvod použiť systém podlahového kúrenia. 

Typy vykurovacích povrchov 

Povrchové vykurovacie systémy a chladiace panely sú 
vhodné pre pasívne ako aj aktívne chladenie. 

Avšak minimálna prietoková teplota 15-18 °C pre 
chladiace panely a povrchové ohrievače obmedzuje 
potenciálny chladiaci výkon. 

Pri aktívnom chladení sa môžu tiež nainštalovať 
konvektory s ventilátorovými prevodníkmi so studenou 
vodou alebo stropné kazetové klimatizačné jednotky so 
studenou vodou. 

 

Hmotnostný prietok 

Hmotnostný prietok vykurovacieho média sa vypočíta 
pomocou požadovaného tepelného zaťaženia pre 
príslušnú miestnosť. Hmotnostný prietok dodáva 
vykurovaciemu prietoku energiu, ktorú potrebuje. Toto 
množstvo sa vypočíta pomocou všeobecného vzorca pre 
tepelný prúd: 

Vzorec pre vodu je: Q = 
 

Kde: 
 

m = Hmotnostný prietok [kg/h] 

c = Špecifická tepelná kapacita vody 1,163 Wh/kgK 

 

Hmotnostný prietok sa vypočíta preskupením vzorca. 
–  

Vzorec ukazuje, že objem hmotnostného prietoku závisí 
priamo do vybraného rozdielu medzi prietokovou teplotou 
a teplotou vratného toku: 

Čím vyšší je teplotný rozdiel, tým je nižší hmotnostný 
prietok. 

Hmotnostný prietok je potrebný 
– Pre výpočet potrubnej siete a 
– Pre teplovodné vyrovnanie systému 

 

Pre výpočet potrubnej siete 

Potrubná sieť a rôzne hydraulické zložky vo 
vykurovacom systéme sú zodpovedné za rozvod 
prietokov vykurovacej vody medzi viacerými tepelnými 
spotrebičmi. 

Vo výpočte nesmú byť zvolené prietokové rýchlosti príliš 
vysoké. Toto zabezpečí, že prietoky nebudú vytvárať 
žiadny hluk počas prevádzky a že straty tlaku budú 
obmedzené, takže tepelné čerpadlá udržia požadovanú 
energiu na nízkej úrovni. 

HL 
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Smerové hodnoty pre prietokové rýchlosti sú od 0,3 m/s 
do 
1,0 m/s v hlavných rozvodných potrubiach a od 0,5 m/s 
do 0,8 m/s v pripájacích potrubiach radiátorov. Priemerný 
pokles tlaku je od 50 Pa/m do 100 Pa/m a až do 200 
Pa/m vo veľkých systémoch (poklesy tlaku na jeden 
meter potrubia). 

Pri výpočte sa projektovaná potrubná sieť rozdelí na 
logické časti. Straty tlaku vo všetkých týchto častiach sa 
vypočítajú pomocou prietoku vykurovacej vody, vybranej 
veľkosti potrubia a zvyčajného odporu. 

Výsledkom je teplovodne nevýhodná časť potrubia, v 
ktorej má vypočítaná strata tlaku vo všetkých pripojených 
častiach najvyššiu hodnotu. Táto strata tlaku sa používa 
na stanovenie dopravnej výšky potrebnej pre čerpadlo. 

Čerpadlo vytvorí vypočítaný tlak vo všetkých častiach 
potrubia. Takto sa dosiahne väčšia prietoková hmotnosť 
v častiach potrubia s nízkou stratou tlaku. Vysoký tlak je 
potrebné znížiť, aby sa získali približne rovnaké určené 
hmotnostné prietoky v častiach potrubia. Takto je 
potrebné vypočítať „pretlak“, ktorý sa tu vytvorí. Na toto 
sa používa výpočet straty tlaku od bodu 5 ďalej (pozrite 
si nasledujúci výpočet) pre každú časť potrubia. 

Je potrebné zvážiť, v ktorých bodoch bude možné znížiť 
nadmerný pretlak a aké prostriedky sa na to môžu 
použiť, t. j. ako sa môže systém teplovodne vyrovnať. 

 
Príklad výpočtu potrubia 

Pomocou nasledujúceho obrázku je popísaný výpočet 
potrubia pre vykurovacie zariadenie so systémom s 
dvomi potrubiami. 

Aby to bolo možné vykonať, musia sa zistiť nasledujúce 
informácie: 
– Tepelná záťaž podľa 

DIN EN 12831 spoločne s výsledným výkonom pre 
každý radiátor/vykurovací povrch bez projektovaného 
prídavku (celková potreba tepla v príklade = 65 kW, 
príslušný vykurovací obvod = 16 kW, radiátor HK10 = 
1500 W) 

– Rozloženie teploty medzi teplotu prietokového a 
 

– Schéma zobrazujúca potrebné potrubie a 
zodpovedajúce špecifikácie dĺžky (zobrazené na 
obrázku ako skrátené pre jeden vykurovací obvod) 

– Typ a výkon prenosu tepla (v príklade radiátory s 
termostatickým radiátorovým ventilom a nastaviteľná 
armatúra s vratnou skrutkou) 

Základný postup výpočtu je uvedený nižšie. 

Stanovenie nevýhodnej časti potrubia 

Zvyčajne ide o najvzdialenejší radiátor. Nevýhodná časť 
potrubia vykazuje najvyššiu stratu tlaku. 

Táto strata tlaku sa používa na výpočet požadovaného 
tlaku čerpadla. Čerpadlo vytvorí tento tlak vo všetkých 
častiach potrubia. 
Príklad: Radiátor HK10 

 
Výpočet prietokov vykurovacej vody v jednotlivých 
radiátoroch 

(Normálna potreba tepla bez 15 % prídavku) 

Prietoky vykurovacej vody v daných častiach sa 
vypočítajú pomocou nasledujúceho vzorca. 

 

Príklad: Radiátor (HK 10) 

V = 1500 W / (1,163 Wh/kgK * 20 K) 
= 64,488 kg/h 

 
Časti 
Zadajte časti a ich názvy (písmená), dĺžku a prietoky 
tepla a vykurovacej vody, ktorá preteká cez jednotlivé 
časti. 
Príklad: Celková dĺžka potrubia 65 m 

 
Výber predbežných veľkostí potrubia 

Pomocou hodnôt vypočítaných v kroku 2 sa stanoví 
priečny rez potrubia pre poslednú časť potrubia pre 
radiátor ako aj za pomoci schémy so stratou tlaku a s 
tým, že sa bude brať do úvahy maximálna strata tlaku (v 
príklade R = Pa/m). 

V príklade sú uvedené rozmery potrubia CU 12x1 za 
pomoci schémy so stratou tlaku pre časť potrubia pre 
radiátor HK 10. 

 
Výpočet strát tlaku vo vykurovacom potrubí  
Nasledujúce hodnoty sa majú použiť na výpočet 
prietokov vykurovacej vody v každej časti: 
– Δp = konštanta 
– Trecí odpor potrubia 
– R = max. 100 Pa/m 

Pri vytvorených častiach sa pracuje so 45 % prídavkom 
(kolená, T kusy atď.). 

Strata tlaku v časti potrubia sa vypočíta pomocou 
trecieho odporu potrubia (R) a dĺžky potrubia: Δp = R * l 

 
hodnoty v tomto bode. 

Ale v tomto bode sa vykonal len odhad a pre vytvorené 
časti sa použije 45 % paušálny prídavok; strata tlaku v 
potrubiach sa vypočíta pomocou 

Δp = R * l * 1,45 
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Ďalšie časti vykurovacieho potrubia sa tiež vypočítajú 
takýmto spôsobom. Po výpočte sa prietoky vykurovacej 
vody, straty tlaku a priečne rezy potrubia začlenia do 
schémy potrubia. 

Straty tlaku v armatúrach, radiátoroch, rozdeľovačoch 
atď., ktoré stále chýbajú, sa prevezmú zo schém 
výrobcu. 

 
Výber správneho zmiešavača 
Pri výbere správneho zmiešavača je potrebná celková 
strata tlaku hmotnostný prietok vykurovacieho potrubia. 
Tieto hodnoty sa môžu použiť pre výber správneho 
zmiešavača. Viac informácií o výbere skupín potrubia od 
spoločnosti Vaillant nájdete v kapitole „Príslušenstvo“. 

Výber tepelného čerpadla 

Pre správne projektovanie tepelného čerpadla je 
potrebné vypočítať minimálny tlak čerpadla a minimálny 
dodávaný výkon čerpadla.  

Minimálny tlak čerpadla sa rovná celkovej strate tlaku v 
nevýhodnej časti potrubia. 

Minimálny dodávaný výkon sa rovná celkovému 
hmotnostnému prietoku vykurovacej 
skupiny/vykurovacieho systému. 

Na základe týchto hodnôt sa vyberie vhodná skupina 
potrubia od spoločnosti Vaillant. Viac informácií nájdete 
v kapitole „Príslušenstvo“.
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Straty tlaku 
Je potrebné brať do úvahy straty tlaku v iných častiach 
potrubia, aby bolo možné vytvoriť teplovodnú rovnováhu. 

 
 

 

HK 01 HK 08 HK 09 

 
Celková dĺžka potrubia = 65 

m 

2,000 

W 

2,000 

W 

1,000 

W 

2,000 

W 

1,500 

W 
5 x 1500 

W 

HK 

02 

HK 03 - HK 

07 

HK 

10 

Q = 16 kW 

t = 20 K 

m = 688 

kg/h 

Q = 65 

kW 

t = 20 K 

Obr. 123: Dimenzovanie potrubia a výpočet straty tlaku pre 1 časť potrubia z 2 častí 
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m =    
Q    

=
 1,500 W  

c + 

t 

1,163 Wh/kgK * 

20 K 

= 64,488 

kg/h 

1,000 

W 

2,000 

W 

1,500 

W 

HK 

09 

g = 1 

m 

c = 1 

m 

a = 3 

m 

m = 86 

kg/h 
e = 1 

m 

p = 435 

Pa m = 150 

kg/h 
h = 1 

m 

m = 64 

kg/h 
d = 1 

m 

p = 435 

Pa 

f = 1 

m 

b = 3 

m 

e: pri Rmax = 100 Pa/m 
výsledok zo schémy s trením potrubia pri 150 kg/h: 
Medené potrubie CU 15*1 

a & b:  pri Rmax = 100 Pa/m 
výsledok zo schémy s trením potrubia pri 64 kg/h: 
Medené potrubie CU 12*1 

Strata tlaku v častiach c až g 
pri R = 100 Pa/m + 45 % pre vytvorené časti: 

 

Strata tlaku v častiach a a  b 
pri R = 100 Pa/m + 45 % pre vytvorené časti: 

 

Obr. 124:  Dimenzovanie potrubia a výpočet straty tlaku pre 2 časť potrubia z 2 častí 

HK 08 HK 

10 
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10.3 Oddelenie systému 

V obvode prípravy tepla a v obvode spotreby tepla sa 
môže systém oddeliť z rôznych dôvodov: 
– Ako ochrana tepelného výmenníka kotla proti 

vytváraniu nánosov v systéme (vodný kameň). 
– V systémoch s vykurovacími obvodmi v podlahových 

vykurovacích potrubiach a vo vykurovacích 
potrubiach prepúšťajúcich kyslík. 

– Pre oddelenie tepla na tlakovej strane/objemových 
prietokov v systémoch s viacerými obvodmi a v 
systémoch s rôznymi vykurovacími obvodmi 
(radiátory, podlahové kúrenie). 

– Pre prenos tepla s rôznymi vykurovacími médiami 
(napr. vykurovacia voda a chlórová voda v bazénoch). 

Pre oddelenie systému sa môže použiť nasledovné: 
– Zberač s nízkou stratou 
– Tepelný výmenník 
– Akumulačný zásobník 

Oddelenie systému pomocou tepelného výmenníka 

Tepelný výmenník úplne oddeľuje obvod prípravy tepla 
od obvodu spotreby tepla pripojených po prúde. 

Vždy je dobré použiť jeden v podlahovom vykurovacom 
zariadení, ktoré pozostáva zo zväzkov plastových rúrok 
prepúšťajúcich kyslík alebo z plastových podláh 
regulovaných podľa klímy. 

Systém sa môže tiež oddeliť pomocou tepelného 
výmenníka, ak sa majú zabudovať neobalené 
akumulačné zásobníky do vykurovacieho obvodu, aby 
bol kotol chránený pred ukladaním nečistôt. 

Obvod pre prípravu tepla a vykurovací obvod sú 
dimenzované nezávisle jeden od druhého v závislosti od 
konkrétneho typu používaného systému. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Obvod prípravy tepla 
B Obvod spotreby 

Poznámka 
Ak sa pripoja iné vykurovacie obvody 
paralelne k podlahovému obvodu, môžu 
sa napájať len čerpadlom, ktoré sa 
nachádza vnútri generátora tepla, ak sa 
vykurovacie obvody už teplovodne 
vyrovnali. 

A 

B 

Obr. 126: Oddelenie systému pomocou tepelného výmenníka 
Systém s jedným obvodom 
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Oddelenie pomocou akumulačného zásobníka 

Akumulačné zásobníky sú veľké valcové zásobníky na 
vodu, v ktorých sa zohriata vykurovacia voda dočasne 
uskladní a uchová na použitie tepelnými spotrebičmi. 

Tak ako pri zberačoch s nízkou stratou sa použijú 
akumulačné zásobníky na teplovodné oddelenie 
objemových prietokov medzi obvodom prípravy tepla a 
obvodom spotreby tepla. 

Okrem zabezpečenia teplovodného oddelenia sú 
akumulačné zásobníky umožňujú použitie viac - a 
dokonca aj rôznych - zdrojov tepla, ktoré sa môžu 
zabudovať do vykurovacieho zariadenia. 

Pripojenie k akumulačnému zásobníku umožňuje, že sa 
solárny systém môže kombinovať s tepelným čerpadlom 
a že sa môžu zabudovať iné zdroje tepla, ako sú kotle na 
pevné palivo alebo kombinované tepelné a elektrické 
systémy. 

Toto sa stáva stále dôležitejšie v Nemecku kvôli nedávno 
zavedenej zákonnej povinnosti týkajúcej sa používania 
obnoviteľných zdrojov energie do vykurovacích inštalácií. 

 

Obvod prípravy tepla (A) 
Čerpadlo generátora tepla musí odovzdať požadovaný 
objem vody oproti strate tlaku v obvode prípravy vody. 

Strata tlaku v tepelnom výmenníku (dodá sa na mieste) 
je uvedená v dokumentácii výrobcu. 

Schémy čerpadiel sa môžu použiť na výpočet zvyšnej 
dopravnej výšky pre čerpadlo, aby sa mohol stanoviť 
menovitý priemer potrubia v závislosti od objemu vody 
pretekajúcej v obvode prípravy tepla. 
Obvod spotreby (B) 
V obvode spotreby tepla, ktorý sa napája pomocou 
tepelného výmenníka, musí tepelné čerpadlo (dodá sa 
na mieste) odovzdať objem vody v tomto obvode, 
vrátane tepelného výmenníka, oproti jeho strate tlaku. 
Podľa toho sa musí dimenzovať aj čerpadlo. 

 

A Obvod prípravy tepla 
B Obvod spotreby 

K ďalším dôvodom pre použitie akumulačného zásobníka 
patrí: 
– Optimalizácia prevádzkových časov generátorov 

tepla, aby sa zredukovala hysteréza pri 
zapínaní/vypínaní. 

– Pre oddelenie dôb, počas ktorých sa teplo pripravuje 
a spotrebúva (napr. pre odber vody počas prípravy 
teplej vody nezávisle od prevádzky generátora tepla). 

– Pre udržanie účinnej prevádzky kotla na drevo 
(kotol na splyňovanie dreva, pec na drevo s 
vodnou nádržou) a pre zabezpečenie odberu tepla. 

– Pre zabezpečenie toho, aby sa objemové prietoky v 
obvode prípravy tepla udržiavali konštantné (napr. 
zachovanie konštantného objemového prietoku pre 
tepelné čerpadlo). 

– Pre prekonanie doby prerušenia dodávky elektrickej 
energie v systémoch s tepelnými čerpadlami. 

Obr. 127: Oddelenie systému pomocou tepelného výmenníka 
Systém s dvomi obvodmi 

   A  
B 

Obr. 128: Oddelenie pomocou akumulačného zásobníka: 
Systém s jedným obvodom 
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Akumulačné zásobníky sa môžu ohrievať priamo alebo 
nepriamo cez potrubné výmenníky vo valcovom zásobníku. 
Pri nepriamom ohreve sa generátor tepla teplovodne oddelí 
od vykurovanej vody. Solárne systémy sa vždy oddelia od 
vykurovacej vody, keďže sa používajú so solárnou 
kvapalinou. 

 

Oddelenie pomocou oddeľovacieho zásobníka 

Modul odpojovača VWZ MPS 40 sa môže použiť na 
hydraulické oddelenie valcového zásobníka od tepelného 
čerpadla a vykurovacieho zásobníka. 

Toto zabezpečí, že sa udrží minimálna rýchlosť obehu 
dokonca aj pri uzavretých obvodoch podlahového kúrenia. 

Vo vykurovacom systéme, ktorý pracuje v bivalentnom 
režime, sa môžu hydraulicky pripojiť prídavné kotle k 
modulu odpojovača. 

Môže sa tiež použiť ako vratný radový valcový zásobník. 
Tento sa používa na zvýšenie objemu vody vo vykurovacom 
zariadení, čím sa zvýši prevádzkový čas tepelného 
čerpadla. 

Je potrebné zabezpečiť minimálnu rýchlosť obehovej vody 
pomocou vhodného obtokového ventilu, ak regulačný 
systém jednotlivých miestností zatvorí obvody podlahového 
kúrenia. 

10.4 Projektovanie rozvodu tepla/teplovodných 
okruhov/vykurovacích okruhov 

Požiadavky na vykurovaciu vodu, 

norma VDI 2035, Hárok 1 

VDI 2035, Hárok 1 obsahuje odporúčania k tomu, ako sa má 
zabrániť poškodeniu vodným kameňom vo vodných 
vykurovacích zariadeniach. Týka sa to vykurovacích 
zariadení s pitnou vodou podľa DIN 4753 a vykurovacích 
zariadení s teplou vodou podľa DIN EN 12828 vnútri 
budovy, ak prietoková teplota neprekročí hodnotu 100 °C 
tak, ako to bolo zamýšľané. 

 
Príčiny tvorby vodného kameňa 

Faktory, ktoré sú rozhodujúce pre tvorbu vodného kameňa, 
sú zloženie vody, plniaci objem a prídavná voda, teplota 
stien na povrchoch prenášajúcich tepla a prevádzkové 
podmienky.  Na rozdiel od korózie majú vlastnosti 
materiálov len sekundárnu dôležitosť pri tvorbe vodného 
kameňa. Vodný kameň (ukladanie CaCO) môže byť 
spôsobené nasledujúcou reakciou: 

Ca2  + 2 HCO = CaCO + CO + H O 

keď sa zohrieva voda obsahujúca alkalickú zeminu ióny 
hydrogén uhličitanu.  Riziko tvorby vodného kameňa sa 
zvyšuje so zvyšujúcou sa teplotou. Kritickým faktorom nie je 
výstupná alebo prietoková teplota, ale teplota stien pri 
povrchu prenášajúcom teplo v generátore tepla. Poškodenie 
spôsobené vodným kameňom sa môže objaviť, ak sa 
dimenzovanie/projektovanie, konštrukčný návrh, 
prevádzkové podmienky a zloženie vody navzájom 
nezosúladia. Pre kvantifikáciu vodného kameňa je potrebné 
požiadať o výsledky analýzy vody, napr. od vodárenskej 
spoločnosti.  Nestačí len vedieť rozsah tvrdosti vody podľa 
nemeckého zákona o kompatibilite pracích a čistiacich 
prostriedkov so životným prostredím (WRMG). 

Ak chcete presne posúdiť vodný kameň, je potrebné 
požiadať o poskytnutie údajov o koncentrácii vápnika, 
kapacite kyseliny KS4.3 a objemoch plniacej a prídavnej 
vody. Tiež sa môže uskutočniť zjednodušené hodnotenie na 
základe parametrov „celkové alkalické zeminy“ a „celková 
tvrdosť“. 

 
Účinky vodného kameňa vo vykurovacích zariadeniach s 
teplou vodou 

Vodný kameň znižuje prechod tepla kvôli vytvorenej vrstve v 
generátoroch tepla vo vykurovacích zariadeniach s teplou 
vodou. Výsledné zmenšenie priečneho rezu spôsobuje 
zvýšený prietokový odpor, čím sa znižuje aj tepelný výkon a 
vzniká hluk v kotloch. Predovšetkým na priamo 
vykurovaných povrchoch pre prenos tepla (tepelný 
výmenník umiestnený v jednotke), sa môže objaviť lokálne 
prehriatie a môžu vzniknúť trhliny. Dôsledkom tohto je 
potreba vymeniť tepelný výmenník. 

Obr. 129: flexoTHERM s vratným radovým valcovým 
zásobníkom 

3 2 
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Smerové hodnoty/odporúčania pre vykurovacie 
zariadenia s teplou vodou 

Vo vykurovacích zariadeniach s teplou vodou je riziko 
poškodenia spôsobené vodným kameňom obmedzené, 
keďže množstvo alkalických zemín a iónov hydrogén 
uhličitanov je menšia v porovnaní s vykurovacími 
zariadeniami s pitnou vodou. V praxi sa preukázalo, že v 
závislosti od nasledujúcich faktorov: 
– celkový tepelný výkon vykurovacieho zariadenia s 

teplou vodou, 
– špecifický objem systému (menovitá kapacita v 

litroch/tepelný výkon; pri systémoch s viac ako jedným 
kotlom je potrebné stanoviť najnižší jednotlivý tepelný 
výkon), 

– objem plniacej a prídavnej vody, 
– typ a konštrukcia generátora tepla (napr. ohrievač 

obehovej vody), môže dôjsť k poškodeniu 
spôsobeného vodným kameňom. 

 
Tvrdosť vody 

Tvrdosť vody je koncentrácia iónov alkalických zemín. 
Ide hlavne o vápnik a horčík. Podľa nemeckého zákona 
o pracích a čistiacich prostriedkoch (WRMG) sa tvrdosť 
vody klasifikuje ako mäkká voda (do 8,4 °d z celkovej 
tvrdosti), stredne tvrdá voda (do 15 °d z celkovej tvrdosti) 
alebo tvrdá voda (viac ako 14 °d z celkovej tvrdosti). Čím 
vyšší je stupeň tvrdosti, tým viac iónov voda obsahuje. 
Označenie °d (nemecký stupeň tvrdosti) je zastaraný a v 
súčasnosti sa častejšie používa technické označenie 
celkových alkalických zemín v mmol/l. 

 

Celková tvrdosť Hodnotenie 
podľa WRMG [mmol/l] [°d] 

< 1,5 < 8,4 Mäkká 

2 11,2 Stredne tvrdá 

> 2,5 > 14 Tvrdá 

3 16,8 Tvrdá 

 
Kvalita vody 

Prevádzkovateľ/dodávateľ musí ešte pred naplnením 
systému odovzdať nasledujúce dokumenty, ktoré pripraví 
projektant, a to tomu, kto bude vykonávať inštaláciu: 
– Dohoda o projekte podľa HOAI, VOB/C, 

EN12828, Článok 4.1 a 4.3.2.1 
– Servisná knižka podľa VOB/C, VDI2035 

Tieto jednotky nekladú žiadne požiadavky na 
vykurovaciu vodu, ktorá je vyššej kvality ako voda 
uvedené vo VDI 2035. Limitné hodnoty nájdete v norme 
uvedenej v nasledujúcej tabuľke. 
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Limitné hodnoty pre vykurovaciu vodu (Tabuľka 1 vo VDI 2015/1) 
 

Celkový 
tepelný 
výkon 

Celková tvrdosť pri 20 l/kW, 
najmenší vykurovací povrch kotla 
2) 

Celková tvrdosť pri ≥ 20 l/kW < 50 
l/ kW 2) 

Celková tvrdosť pri ≥ 50 l/kW 2) 

kW °dH mol/m3 °dH mol/m3 °dH mol/m3 

≤ 50 Žiadna požiadavka alebo 11,2 2 0,11 0,02 

 ≤16, 8° 1) ≤ 3 1)     
≥ 50 < 200 11,2 2 8,4 1,5 0,11 0,02 

≥ 200 až ≥ 600 8,4 1,5 0,11 0,02 0,11 0,02 

≥ 600 0,11 0,02 0,11 0,02 0,11 0,02 
1)  Pri systémoch s ohrievačmi obehovej vody a pri systémoch s elektrickými vykurovacími zložkami 
2) Špecifický objem systému (menovitá kapacita v litroch/tepelný výkon; pri systémoch s viac ako jedným kotlom je potrebné stanoviť 
najnižší jednotlivý tepelný výkon). Tieto hodnoty platia len pre trojnásobok objemu systému pre plniacu a prídavnú vodu. Ak sa prekročia, s 
vodou sa musí zaobchádzať podľa špecifikácií uvedených vo VDI, presne takým istým spôsobom, ako keď sa prekročia limitné hodnoty 
uvedené v tabuľke (zmäkčenie alebo odsoľovanie). 

 
 
 

Kontrola kvality vody 

Príklad 1: 

Vo svojom pôvodnom stave má vykurovacie zariadenie 
kapacitu 300 l. 

Tepelný výkon je 18 kW. 
Špecifický objem systému je: 300 l/18 kW = 17 l/kW 

V tomto prípade je povolená tvrdosť vody < 16,8 °dH -> 
žiadna požiadavka 

Príklad 2: 

Zabudovaný je aj 1000 l tepelný solárny systém 
(akumulačný zásobník). Objem systému je teraz 1300 l. 

Špecifický objem systému sa zmení na približne 
72 l/kW. 

Povolená tvrdosť vody je teraz < 0,11 °dH -> vyžaduje sa 
úprava vody. 

V tomto prípade je potrebné prijať technické opatrenia pre 
ochranu generátora tepla a celého vykurovacieho 
zariadenia (napr. sa použije medziľahlý tepelný výmenník, 
so statickým alebo mobilným plnením vykurovacej vody). 

Príprava na spustenie do prevádzky 

V súlade s VOB/C a VDI 2035 sa musí systém dôkladne 
opláchnuť plniacou alebo prídavnou vodou ešte pred jeho 
spustením (pozrite si EN 14336). Počiatočná voda pre 
plniacu a prídavnú vodu je pitná voda. Parametre spustenia 
sa musia zdokumentovať do servisnej knihy (je v rozsahu 
dodávky servisného súboru spolu s kotlom). Po spustení 
systému túto servisnú knihu musí ten, kto vykoná inštaláciu, 
alebo projektant odovzdať prevádzkovateľovi systému. 
Prevádzkovateľ je zodpovedný za vedenie servisnej knižky 
od tohto bodu. Servisná knižka je súčasťou systému. 

 
Úprava vody podľa VDI 2035 

VDI 2035, Hárok 1 a Hárok 2 stanovujú tri možnosti pre 
úpravu vody: 
– Zmäkčenie - odsoľovanie 
– Stabilizácia tvrdosti 
– Vylúčenie tvrdosti 
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Zmäkčenie 

VDI 2035 popisuje zmäkčenie ako preferovanú metódu. 
Táto metóda zahŕňa všetky látky spôsobujúce tvrdosť 
vody - vápnik a horčíkové soli - ktoré sa nahradia 
sodíkom. Všetky ostatné zložky zostanú vo vode. Viac 
tvrdosti sa nedá vylúčiť. Avšak hodnota pH sa vo 
vykurovacej vode zvýši. Je to spôsobené kyslým 
uhličitanom sodným, ktorý sa zmení na uhličitan sodný, 
čo je výsledkom delenia kyslého uhličitanu, a tento zvýši 
hodnotu pH na viac ako 9-9,5. Toto je dobré pre 
štandardné oceľové a medené zliatiny, ale nie pre hliník. 
Ale tepelné výmenníky kotlov sa dnes vyrábajú hlavne z 
hliníka a rozkladajú sa pri hodnote pH viac ako 8,5. 
Čistená voda 

Čistená voda je ďalšou možnosťou. Táto metóda zahŕňa 
to, aby sa všetky látky vo vode nahradili. V súčasnosti 
existujú iónové výmenníky, ktoré sa môžu použiť na 
tento postup, a tieto pozostávajú z katiónových a 
aniónových živíc, ktoré sa dôkladne zmiešajú a ktoré sa 
nachádzajú v jednorazových zásobníkoch. Keďže 
čistená voda neobsahuje žiadne tlmivé látky, je potrebné 
použiť látku, ktorá nastaví hodnotu pH na menej ak 8,5. 
V tomto ohľade norma VDI 2035/1, Časť 4.4.2 stanovuje 
nasledovné: Ak je k dispozícii čiastočne alebo úplne 
očistená vody, táto sa môže použiť, ak sa prijmú vhodné 
opatrenia pre nastavenie hodnoty pH pre vykurovaciu 
vodu. Ak sa v systéme nachádzajú hliníkové materiály, 
možno budú potrebné ďalšie opatrenia (napr. pridanie 
inhibítorov), aby sa zabránilo korózii počas zmäkčovania 
ako aj odsoľovania. Opatrenia na ochranu proti korózii sú 
popísané v norme VDO 2035, Hárok 2. 
Stabilizácia tvrdosti 
VDO 2035, Hárok 1 predpisuje stabilizáciu tvrdosti, aby 
sa zabránilo tvorbe vodného kameňa. V protiklade k 
zmäkčovaniu sa preto vápenec neodstráni zo systému. 
Je potrebné konať v súlade so špecifikáciami výrobcu, čo 
sa týka merania a monitorovania. 
Vylúčenie tvrdosti 
Vylúčenie tvrdosti zahŕňa pridanie materiálov do 
vykurovacej vody, ktoré spôsobia, že sa tvrdosť vylúči. V 
praxi sa táto metóda takmer nepoužíva (vytváranie kalu). 

 
Údržba podľa VDI 2035 

Tlakové a vodné systémy vo vykurovacích zariadeniach 
s teplou vodou sa musia ošetriť aspoň raz ročne. Za ich 
údržbu je zodpovedný prevádzkovateľ. 

Ak sa prekročia smerové hodnoty, je potrebné 
plniacu a prídavnú vodu zmäkčiť. 
Odsoľovanie alebo zmäkčenie sa majú uprednostniť a 
vykonať v nasledujúcich prípadoch: 
– Celkové alkalické zeminy z analýzy plniacej a 

prídavnej vody majú hodnotu vyššiu ako smerové 
hodnoty; a/alebo 

– Majú sa očakávať väčšie objemy plniacej a prídavnej 
vody; a/alebo 

– Špecifický objem systému je > 20 l/kW tepelného 
výkonu (pri systémoch s viac ako jedným kotlom je 
potrebné stanoviť najnižší jednotlivý tepelný výkon). 

 
Ochrana proti korózii ako následok úpravy vody 

Pri úprave vody s pridaním vysoko alkalizujúcich 
materiálov, hliníka a jeho zliatin sa môže vyskytnúť riziko 
korózie (podľa DIN 2035, Hárok 2). 
Upozornenie. Použitie nevhodnej vykurovacej vody 
môže spôsobiť hliníkovú koróziu, čo zase spôsobí úniky. 
Na rozdiel od ocele, šedej liatiny železa alebo medi bude 
nezliatinový hliník reagovať vo vykurovacom obvode s 
alkalickou vykurovacou vodou hodnota pH > 8,5), čím 
dôjde k výraznej korózii kvôli vytvoreniu hlinitanu. Ak sa 
použije nezliatinový hliník, skontrolujte, či je hodnota pH 
vykurovacej vody od 8,2 po maximálne 8,5. 

Hodnota pH vykurovacej vody nesmie prekročiť hodnotu 
8,5 pri nezliatinovom hliníku a hodnotu 9 pri zliatinovom 
hliníku. Hodnota pH popisuje koncentráciu vodíkových 
iónov vo vode. Nízke hodnoty pH (pH <7 ) sú kyslé, 
vyššie hodnoty pH (pH > 7) sú zásadité. pH = 7 je 
neutrálna. 

 
Smerové hodnoty pre vykurovaciu vody (podľa VDI 
2035/2) 

 Nízky obsah 

soli 

Slaný roztok 

Elektrická vodivosť 
pri 25 °C 
v μS/cm 

< 100 100 - 1500 

Vzhľad Bez usadených materiálov 

pH hodnota pri 25 °C 8,2 - 9,5 1) 8,2 - 9,5 1) 

Kyslík 
v mg/l 

< 0,1 < 0,02 

1) Pri hliníku a hliníkových zliatinách je rozsah hodnoty pH 
obmedzený. pH pre nezliatinový hliník je ≤ 8,5, pH pre vybrané 
hliníkové zliatiny (napr. ALSi10Mg) je ≤ 9,0. 

Zvyčajne nie je potrebné zvýšiť hodnotu pH. 
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Vhodné jednotky pre úpravu plniacej a prídavnej 
vody 

Vždy odporúčame, aby systém naplnila odborná 
spoločnosť v prípade systémov s kritickou kvalitou vody 
a/alebo vysokým špecifickým obsahom vody (napr. keď 
sa použijú akumulačné zásobníky), aby sa zabezpečila 
kvalita plniacej a prídavnej vody.  Na tento účel existujú 
mobilné systémy pre úpravu vody, ktoré dokážu 
zabezpečiť potrebný objem odsolenej alebo zmäkčenej 
plniacej vody (pozrite si zoznam výrobcov). 

Pri výbere zmäkčovadla sa uistite, či je vhodné pre 
použitie s materiálmi AlSi (dodržujte pokyny výrobcu). 

Pre systémy s akumulačnými zásobníkmi je potrebné 
použiť nasledujúce hodnoty: 

 
Tvrdosť vody pre akumulačný zásobník 

Ak platí jeden z týchto bodov, je potrebné vyhľadať 
odbornú pomoc. 

Ak sa voda upravila pridaním chemických látok, musíte si 
overiť u výrobcu (vodárenskej spoločnosti), či sú 
neškodné, aby ste sa mohli rozhodnúť o opatrení pre 
úpravu vody, čo je potom potrebné zdokumentovať. 

 

Zložky v obvode spotreby 

V praxi bude vykurovací systém pracovať správne len 
vtedy, ak všetky dôležité zložky sú prítomné a ak sa 
namontovali na príslušné miesta. 

Niektoré z týchto prvkov sú podrobnejšie popísané 
nižšie. 

 
Dôležité zložky v obvode spotreby 

 

 Jednotka Nízky obsah soli 

Elektrická vodivosť 
pri 25 °C 

v μS/cm < 100 

Celková tvrdosť pri 
> 50 l/kW,  
najmenší 
vykurovací 
povrch kotla 

°dH 0,11 

mol/m3 0,02 

pH hodnota pri 25 °C  8,2 - 9,5 1) 

1) pH pre nezliatinový hliník je ≤ 8,5, pH pre vybrané 
hliníkové zliatiny (napr. ALSi10Mg) je ≤ 9,0. 

 

Tieto hodnoty sa vzťahujú na plniacu a prídavnú vodu a 
kontrolu týchto hodnôt je potrebné zdokumentovať v 
servisnej knižke po trojmesačnej prevádzkovej dobe a 
raz za rok kvôli údržbe. 
Upozornenie: 
Existujúce systémy zvyčajne nemajú vyššie uvedené 
hodnoty. Preto je potrebné zmerať aspoň nasledujúce 
parametre vykurovacej vody ešte pred renováciou: 
– Celková tvrdosť 
– Elektrická vodivosť 
– Hodnota pH 

Tieto hodnoty sa musia porovnať s novými požiadavkami 
a majú sa z nich odvodiť príslušné opatrenia (je potrebné 
vyhľadať odbornú pomoc). 

Tiež je potrebné riešiť nasledujúce otázky: 
– Majú sa inhibítory (ochranné látky proti korózii), 

biocídy, stabilizátory tvrdosti alebo ochranné látky proti 
mrazu pridať do vykurovacieho systému? 

– Viete, že má systém problémy s koróziou? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Obehové čerpadlo 
2 Riadiaci ventil 
3 Aktivátor (3-cestný ventil) 
4 Aktivačný pohon 
5 Termostatický radiátorový ventil s prípojkou 

 
Aktivátor 
Aktivátor pozostáva z riadiaceho prvku a riadiaceho 
pohonu. Je zodpovedný za nastavenie objemu prietoku 
medzi generátormi tepla a a výkonom potrebným pre 
tepelné spotrebiče v rozsahu od 0 do 100 %. 

Každý riadiaci prvok má riadiacu bránu, ktorá sa otvorí 
vo väčšom či menšom uhle - alebo sa len jednoducho 
otvorí a zatvorí. Kohútiky (otočný pohyb) alebo ventily 
(ťah) sa používajú ako riadiace prvky. V prípade ventilov 
sa rozlišujú priame ventily a 3-cestné ventily. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

1 
4 

2 
3 

Obr. 130: Dôležité zložky v obvode spotreby 
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Pri priamych ventiloch sa zmena v ťahu používa na 
zvýšenie alebo zníženie priečneho rezu prietoku, čoho 
výsledkom je premenlivý objemový prietok. 

3-cestné ventily majú ventilové brány, cez ktoré preteká 
konštantný objemový prietok (zobrazený na schéme ako nie 
naplnený alebo je označený „AB“), a dve ventilové brány, 
ktoré menia objemový prietok (zobrazený na schéme ako 
naplnený alebo je označený „A“ alebo „B“). Výsledok zmeny 
ťahu sa bude líšiť v závislosti od toho, či sa ventil používa 
ako zmiešavací ventil alebo distribučný ventil. 

 
Miešanie Ventil 

zmiešavača Odchádzajúci objemový prietok 
zostáva konštantný a je zmiešaný z 
dvoch alebo viacerých prietokov s 
meniacim sa objemom, ktoré 
vychádzajú z brány A a B. 
AB = konštantný výtok 

AB 
 

B 
 

A 

Distribúcia Distribučn
ý ventil 

Konštantný vstupný objemový prietok sa 
rozdelí na dva odchádzajúce prietoky s 
meniacim sa (rozličným) objemom cez 
brány A a B. 
AB = konštantný prítok 

A 
 

B 
 

AB 

 
Riadiaci ventil 
Riadiace ventily sa používajú na nastavenie konštantného 
objemového prietoku v teplovodných systémoch s viacerými 
obvodmi. Každé vykurovacie potrubie sa nastaví na vopred 
vypočítaný menovitý objemový prietok predtým, ako sa 
spustí vykurovací systém do prevádzky. Toto sa tiež 
označuje ako „teplovodné vyrovnanie“. 

Je dôležité vykonať teplovodné vyrovnanie, pretože 
zabezpečuje to, aby systém dobre pracoval. 
Obehové čerpadlo 

Výkon moderných obehových čerpadiel (vysoko účinné 
čerpadlá) sa môže meniť pomocou automatického 
nastavenia rýchlosti (premenlivý objemový prietok). 

Teplovodný obvod bude dobre fungovať len vtedy, ak 
obehové čerpadlo: 
– bolo správne dimenzované, 

– bolo správne namontované a pripojené (skontrolujte 
otočné magnetické pole pri trojfázových prúdových 

čerpadlách). 

V niektorých obvodoch hrozí riziko prehriata čerpadiel, 
najmä na miestach, kde pracujú oproti zatvoreným ventilom. 

Riešením v takejto situácii je použitie čerpadiel s 
premenlivou rýchlosťou alebo inštalácia malého 
nastaviteľného obtoku, ktorý povoľuje len minimálny obeh, 
keď sú škrtiace klapky zatvorené. Čerpadlo sa môže tiež 
zapnúť a vypnúť pomocou koncového spínača v riadiacom 
pohone. 

Magnetický odlučovač 

Vždy je potrebné namontovať magnetický filter, 
ktorý chráni vysoko účinné čerpadlá a riadiace 
ventily. 

Vo vykurovacích systémoch s oceľových potrubiach, 
radiátoroch alebo akumulačných zásobníkoch sa môže 
usadzovať magnetit. Preto sa odporúča používať 
magnetický odlučovač v týchto systémoch, aby boli vysoko 
účinné čerpadlá chránené zvnútra ako aj zvonka. Odlučovač 
sa musí vždy nainštalovať priamo do vratného prúdu 
generátora tepla. 

Magnetit (tiež nazývaný magnetovec, kysličník železnato-
železitý alebo oxid železa [II, III]) je tvorený malými 
časticami kalu, ktoré môžu spôsobiť poruchu alebo výrazné 
opotrebovanie dôležitých prvkov systému. Znečistenie je 
primárne tvorené koróznymi časticami, ktoré priťahuje 
magnetické pole v čerpadlách, ventiloch a riadiacich 
ventiloch. Ďalšie zložky kalu sa prečerpávajú cez systém, 
kde spôsobujú zvýšené opotrebovanie a potom sa usadzujú 
na dôležitých zložkách. 

Výsledkom toho ne zbytočne vysoká spotreba energie a 
opakujúce sa sťažnosti, že systém nefunguje, že má 
poruchy a kazí sa. 

 

Membránové expanzné nádoby 

Musí sa stanoviť celkový objem vody vo vykurovacom 
systéme, aby sa mohla správne dimenzovať membránová 
expanzná nádoba. 

Vypočítate to nasledovne: 
– objem vody v radiátoroch, 
– objem vody v generátoroch tepla, 
– objem vody v potrubí, vrátane príslušenstva (napr. 

rozdeľovač). 

Existujú dva možné spôsoby výpočtu objemu vody v 
radiátoroch a v systémoch podlahového kúrenia: 
– Presný výpočet na základe špecifikácií výrobcu 
– Odhad: 

Celový objem vody sa potom použije na výpočet 
expanzného objemu, a preto je potrebné mať objem 
membránovej expanznej nádoby. 

Vzorec pre výpočet a/alebo tabuľky pre dimenzovanie vám 
poskytne výrobca membránovej expanznej nádoby. 



    Projektovanie vykurovacieho systému 
      Projektovanie rozvodu tepla/teplovodných okruhov/vykurovacích okruhov 

174 Projekčné  podklady tepelné čerpadlá 
12/2016 

 

 

 
 
 
 

Poznámka: 
Kotle so zabudovanými membránovými 
expanznými nádobami sa musia vždy 
skontrolovať, aby sa zaistilo, že sú 
dostatočne dimenzované. Ak to tak nie je, 

je potrebné začleniť ďalšiu membránovú expanznú 
nádobu do plánov vykurovacieho systému. 

 

Medziľahlý tepelný výmenník 

Ak sa použije medziľahlý tepelný výmenník, je tiež 
potrebné použiť tepelné čerpadlo slaný roztok/voda. 
Medziľahlý obvod sa naplní zmesou 1,2-propylén glykolu 
a vody tak, ako to je v prípade zemného kolektora. 

V nasledujúcej tabuľke je príklad dimenzovania 
tepelných výmenníkov so Zilmet doskami. Tepelný 
výmenník pozostáva z profilový dosiek, ktoré sú stlačené 
dokopy medzi stojanom a tlakovou doskou pomocou 
upínacích svoriek. Tepelná izolácia pre medziľahlé 
tepelné výmenníky musí byť odolný voči výparom a 
difúzii a zabezpečí sa na mieste. 

Musí mať nasledujúce vlastnosti: 
– Hrúbka izolácie: 50 mm 
– Teplotný rozsah: Do 130 °C 
– Materiál: Pevná polyuretánová pena 

Dimenzovanie priľahlého tepelného výmenníka 
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11 Regulačná technika 
 

11.1 Čo robia regulačné systémy? 

Regulačné systémy sú „mozgom“ každého 
vykurovacieho zariadenia a zabezpečujú, aby bola ich 
prevádzka hospodárna a v súlade s požiadavkami. 

Moderné regulátory od spoločnosti Vaillant sú flexibilné, 
modulárne, automaticky konfigurovateľné systémy, ktoré 
sa môžu prispôsobiť pre všetky požiadavky, a to aj v 
budúcnosti. 

Napríklad existujúci kotol sa môže ľahko kombinovať s 
inými zložkami pre zabudovanie obnoviteľných energií 
alebo pre splnenie zvyšujúcich sa nárokov na pohodlie. 
Tiež je také jednoduché zabudovanie prídavného kotla 
do systému tepelného čerpadla a jeho riadenie centrálne 
cez riadiaci systém. 

Systémové rozhrania eBUS uľahčujú prácu jednotlivých 
systémových zložiek. eBUS je tiež výhodný, čo sa týka 
bezpečnosti zariadenia:  Vyžaduje si len jedno 
dvojpólové vedenie, ktoré sa môže pripojiť tak, aby bolo 
chránené proti reverznej polarite. 

 
 

Pomocou správneho regulátora sa bude dať každé 
vykurovacie zariadenie rýchlo a bezpečne prevádzkovať. 
Všetky vaše požiadavky na pohodlie sa môžu ľahko 
splniť dotykom alebo otočením tlačidla. Displej s modrým 
podsvietením je intuitívny. 

 

Obr. 131:  Systém regulátora multiMATIC 700 riadený 
poveternostnými podmienkami 
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11.2 Regulačný systém riadený poveternostnými 

podmienkami 
 

Systém regulátora multiMATIC 700 

multiMATIC 700 je regulátor riadený poveternostnými 
podmienkami určené pre vykurovanie, chladenie, 
vetranie a prípravu teplej vody. 

Regulátor eBUS je určený pre použitie s jednotkami, 
ktoré sú vybavené elektronikou eBUS. 

Všetky potrebné nastavenia systému vykonáva tento 
regulátor. 

Regulátor multiMATIC 700 sa môže kombinovať s inými 
modulmi pre vytvorenie väčších systémov. V spojení s 
modulom zmiešavača VR 70 sa môže multimMATIC 700 
použiť na riadenie dvoch obvodov alebo sa môže rozšíriť 
na solárny regulátor. 

Ak sa multiMATIC 700 použije spoločne s modulom 
zmiešavača VR 71, môže sa rozšíriť až na tri riadené 
vykurovacie obvody. 

VR 91 sa používa ako diaľkový ovládač. 

Prevádzka regulátora je rozdelená na tri používateľské 
úrovne. 

Regulátor tiež plní funkcie tepelného čerpadla. V 
hybridných systémoch, ktoré pozostávajú z tepelného 
čerpadla (flexoTHERM/flexoCOMPACT, aroTHERM, 
geoTHERM 3 kW) a z kotla, regulátor multiMATIC 700 
zabezpečuje hospodárenie s energiou pre optimálne 
používanie ohrevu bez poškodzovania životného 
prostredia. 

Nová začlenená funkcia pre vetracie jednotky recoVAIR 
VAR .../4 od spoločnosti Vaillant zabezpečuje, aby sa 
vykurovací a vetrací systém mohli spoločne regulovať 
pomocou multiMATIC 700. 

Môže sa nainštalovať do kotla alebo do obývacieho 
priestoru ako diaľkový ovládač. 

11.3 Solárny regulačný systém 

Zabudovaný energetický bilančný regulátor riadený 
poveternostnými podmienkami nie je len solárnym 
systémom, ale celým vykurovacím systémom.  Regulácia 
systému prebieha podľa vonkajšej teploty, aby sa mohlo 
vykurovacie zariadenie a solárny systém optimálnym 
spôsobom kombinovať. 

Grafický displej po celý čas zobrazuje aktuálny 
prevádzkový stav, solárnu výnosnosť a diagnostiku 
snímačov. 

Vykurovacie programy sa môžu konfigurovať jednotlivo, 
čo znamená, že osobná potreba tepla používateľa sa dá 
naprogramovať rýchlo a jednoducho. Integrované 
rádiové hodiny prepínajú systém medzi letným a zimným 
obdobím úplne automaticky. 
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11.4 Výber regulácie 
 

Výber regulácie 

Aby sa zaručila inteligentná regulácia vykurovacieho zariadenia, pri výbere regulačného systému je potrebné brať do 
úvahy požiadavky na budovu a systém. 

Nasledujúca tabuľka vám pomôže vybrať účinný regulačný systém, ktorý sa môže používať spoločne s generátorom tepla. 
Všetky regulátory sú pripojené cez eBUS. 

 

 
Systém regulátora 
multiMATIC 700 
riadený 
poveternostnými 
podmienkami 

flexoTHERM 
flexoCOMPACT 
aroTHERM 

1x eBUS generátor tepla 
1x valcový zásobník teplej vody 
pre domácnosti 1x neregulovaný 
vykurovací obvod 

– Inteligentný regulačný systém pre 
prevádzku vykurovacieho 
zariadenia na základe 
poveternostných podmienok 

– Vykurovacie programy sa dajú 
nastaviť pre jednotlivé vykurovacie 
obvody 

– Elektronika eBUS zaručuje flexibilné 
nastavenie a pridanie systému 

– Môže sa použiť so zapojovacou 
jednotkou VR 70 ako regulátor 
dvoch obvodov alebo ako solárny 
regulátor 

– Môže sa použiť so zapojovacou 
jednotkou VR 71 ako regulátor 
troch obvodov 

 
 

 
 

Riadiaci modul 
tepelných 
čerpadiel VWZ AI 

aroTHERM 1x aroTHERM 
1x neregulovaný vykurovací obvod 

 

 

 
 

Regulačný systém Tepelné čerpadlo Systémové požiadavky                 Výhody systému 
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11.5 Prehľady systémov 

 
Prehľad systému multiMATIC 700 s VR 70, VR 91 a VR 900 

 

 

 
 

Prehľad systému multiMATIC 700 s VR 70 pre jeden voliteľný solárny systém a VR 900 
 

 

VRC 700 VR 900 
VR 70 

eBUS 

Obr. 133: Prehľad systému multiMATIC 700 s VR 70 pre jeden voliteľný solárny systém a VR 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VR 70 

VRC 700 VR 900 
VR 70 

VR 91 

eBUS 

Obr. 132: Prehľad systému multiMATIC 700 s VR 70, VR 91 a VR 900 
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Prehľad systému multiMATIC 700/2 s VR 71, 2 x VR 91 a VR 900 

 

 

 
 
Prehľad systému multiMATIC 700/4 s VR 71, 2 x VR 91 a kaskádovým regulačným systémom 

 

 

VRC 700/4 VR 900 
VR 32 VR 71 

VR 91 VR 91 

eBUS eBUS 

Obr. 135: Prehľad systému multiMATIC 700/4 s VR 71, 2 x VR 91 a kaskádovým regulačným systémom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V R 70  

VRC 700/2 VR 900 
VR 71 

VR 91 VR 91 

eBUS 

Obr. 134: Prehľad systému multiMATIC 700/2 s VR 71, 2 x VR 91 a VR 900 
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11.6 Popisy produktu 
 

Popis produktu pre multiMATIC 700/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technické údaje 

Osobitné funkcie 
– Vyrovnávač poveternostných podmienok s jednoduchým 

textovým displejom 
– Jedna koncepcia pre všetky jednotky (plyn, olej, tepelné 

čerpadlá atď.) 
– Pohodlná prevádzka pomocou aplikácie pre Android a iOS 

(len s komunikačným modulom VR 900) 
– Prevádzkový regulačný prvok sa môže tiež použiť ako 

diaľkový ovládač 
– Intuitívna prevádzka bez predchádzajúcich znalostí 
– Extra široký podsvietený jednoduchý textový displej 
– Redukcia hluku pre tepelné čerpadlo 
– Rýchle spustenie do prevádzky pomocou sprievodcu 

inštalácie 
– Rozhranie eBUS 
– Grafické zobrazenie solárnej výnosnosti 
– Grafické zobrazenie výnosnosti prostredia a ukazovateľ 

spotreby energie 
– Zadanie cien energie pre elektrinu s vysokou (HT) a 

nízkou tarifou (LT) a s tarifou pre prídavný ohrievač 
– Môže sa použiť pre prípravu teplej vody (naplnenie 

valcového zásobníka) bez dodatočného modulu a 
neregulovaného vykurovacieho obvodu 

– Zapojovacia jednotka VR 70: Rozšírenie až na dva 
regulované vykurovacie obvody, rozšírenie na solárnu 
reguláciu pre vykurovanie a prípravu teplej vody pre 
domácnosti, jednoduché riadenie zásobníka a zásobníka 
zásobníka allSTOR exclusive 

– Zapojovacia jednotka VR 71: Rozšírenie až na tri regulované 
vykurovacie obvody, rozšírenie na solárnu reguláciu pre 
vykurovanie a prípravu teplej vody pre domácnosti, 
jednoduché riadenie zásobníka a zásobníka zásobníka 
allSTOR exclusive 

– Funkcia triVAI (výpočet najúčinnejšieho spôsobu prípravy 
tepla; porovnanie s nákladmi na plyn/elektriku) 

– Stále monitorovanie účinnosti systému 
– Riadenie snímača vlhkosti spolu s geoTHERM VWL... 5/2; 

flexoTHERM VWF... 7/4; flexo- COMPACT VWF... 8/4 a 
aroTHERM pre ochranu proti vlhkosti v chladiacom režime 

– Kaskádový systém s maximálne siedmimi generátormi tepla 
eBUS 

Zariadenie 
– Adaptívna krivka vykurovania 
– Zabudované riadenie hybridných systémov 
– Zabudovaná regulácia teploty v miestnosti (kúrenie a 

chladenie; manuálne a automatické) 
– Regulácia teploty v miestnosti pre nastavenie 

prietokovej teploty 
– Týždenný program 
– Časový program pre vykurovacie obvody, obvody pre 

naplnenie valcových zásobníkov a obehový obvod 
– Dovolenkový program 
– Funkcia náporového vetrania 
– Večierková funkcia 
– Jednorazové plnenie valcových zásobníkov mimo časového 

programu 
– Tepelná dezinfekcia (týždenná časová regulácia) 
– Ochranná funkcia proti baktérii Legionella pre bivalentné 

solárne valcové zásobníky 

Obr. 137:  multiMATIC 700/4 

Technické údaje Jedno

tka 

multiMATI

C 700/4 

Prevádzkové napätie Umax. V 24 

Spotreba prúdu regulátora mA < 50 

Maximálna povolená okolitá 
teplota 

°C 50 

Priečny rez napájacieho vedenia mm2 0,75 – 1,5 

Rozmery s krytom pre montáž na stenu: 

Výška mm 115 

Šírka mm 147 

Hĺbka mm 50 

Úroveň ochrany — IP 20 

Trieda ochrany regulácie — III 

Objednávkové č. — 0020218357 
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Potenciálne použitie 
– Môže sa použiť ako solárny regulátor so 

zmiešavačom a solárnym modulom VR 70 
– Môže sa použiť na reguláciu jedného obvodu alebo 

dvoch obvodov (zmiešaných) so zmiešavačom VR 
70 a solárnym modulom 

– Môže sa použiť na reguláciu jedného obvodu alebo 
troch obvodov (zmiešaných) so zmiešavačom VR 71 
a solárnym modulom 

– Pre všetky kotle od spoločnosti Vaillant s rozhraním 
eBUS 

– Diaľkový ovládač VR 91 sa môže použiť na diaľkové 
ovládanie vykurovacieho obvodu 

– Ovládač sa môže použiť pre vetranie, obnoviteľné 
energie a konvenčné vykurovacie zariadenia s 
rozhraním eBUS 

– Regulácia multifunkčného valcového zásobníka 
allSTOR exclusive 

Pre podlahové kúrenie je potrebný aj 
kontaktný termostat VRC 9642. 

 
Kombinácie zariadenia multiMATIC 700/4 a 
riadiaceho modulu 

Možné sú nasledujúce kombinácie: 
– VR 70 a 1 x VR 91 

alebo 
– VR 71 a 1 x VR 91 alebo 2 x VR 91 

Popis produktu pre zmiešavač a solárny modul VR 70 
 

 

 

Zmiešavač a solárny modul slúžia na rozšírenie funkcií 
VRC 700. V tomto module sa môže diaľkový ovládač VR 
91 pripojiť k systému. Použitie expanzného modulu 
umožňuje nastavenie/výber nasledujúcich funkcií: 
– Konfigurácia 1): Jeden nezmiešaný vykurovací obvod, 

jeden zmiešaný vykurovací obvod a plnenie 
valcového zásobníka teplej vody pre domácnosti 

– Konfigurácia 3): Multifunkčný akumulačný zásobník 
s jedným nezmiešaným, jedným zmiešaným 
vykurovacím obvodom a prípravou teplej vody pre 
domácnosti pomocou kotla, alebo 

– Konfigurácia 5): Dva pridané zmiešané vykurovacie 
obvody, alebo 

– Konfigurácia 6): Solárna príprava teplej vody pre 
domácnosti s jedným nezmiešaným vykurovacím 
obvodom, alebo 

– Konfigurácia 12): Solárna podpora vykurovania s 
jedným zmiešaným vykurovacím obvodom 

Pre snímač „COL“ je potrebné použiť VR 11 
(kolektorový snímač); všetky ostatné 
snímače potrebujú VR 10 (štandardný 
snímač). 

Zmiešavač a solárny modul VR 70 Objednávkové č. 
0020184843 

Obr. 138: Popis produktu pre zmiešavač 
a solárny modul VR 70 
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Popis produktu pre modul zmiešavača VR 71 pre 
VRC 700 

 
 
 

Modul zmiešavača VR 71 sa používa na rozšírenie 
regulácie VRC 700. Tiež je možné pripojiť dva diaľkové 
ovládače VR 91. Táto zostava umožňuje dosiahnuť 
triedu ErP VII (zvýši účinnosť systému o 5 %). Použitie 
expanzného modulu umožňuje nastavenie/výber 
nasledujúcich funkcií: 

Modul zmiešavača VR 71: Objednávkové č. 
0020184846 
– Konfigurácia 2): Solárna príprava teplej vody pre 

domácnosti s tromi zmiešanými vykurovacími 
obvodmi, alebo 

– Konfigurácia 2): Solárna podpora vykurovania s tromi 
zmiešanými vykurovacími obvodmi 

– Konfigurácia 3): Tri pridané zmiešané vykurovacie 
obvody, alebo 

– Konfigurácia 6): Multifunkčný akumulačný zásobník s 
tromi zmiešanými vykurovacími obvodmi a kotlom na 
prípravu teplej vody pre domácnosti 

Obr. 139: Modul zmiešavača 
VR 71 
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Jednotka diaľkového ovládača VR 91 
 

 

 
Jednotka diaľkového ovládača VR 91 je drôtovou 
jednotkou diaľkového ovládača pre určitú zónu (regulácia 
teploty v miestnosti cez nastavenie cieľovej hodnoty) 
alebo vykurovací obvod v kombinácii s regulátorom VRC 
700. 
Priradenie zóny 

K VR 91 sa môže priradiť určitá zóna. Ovládacie prvky sa 
musia nainštalovať v príslušnej miestnosti; funkcia 
termostatu musí byť tiež zapnutá, keď sa používa VRC 
700. Regulátor nastaví teploty pre dané zóny. 

Jednotka diaľkového ovládača VR 91: Objednávkové č. 0020171333 

Obr. 140: Jednotka diaľkového 
ovládača VR 91 
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Popis produktu pre riadiaci modul tepelných 
čerpadiel VWZ AI 

Technické údaje 

 

 

 
 

Výrobok Číslo výrobku 

VWZAIVWLX/2AWest 0020117049 

VWZAIVWLX/2AEast 0020139944 

Zariadenia 

Prevádzková jednotka pozostáva z nasledovného: 
– Rozhranie eBUS 
– Rozhranie zariadenia s displejom a ovládacími tlačidlami 
– Teplotný snímač VR 10 

 
Potenciálne použitie 
Stenový riadiaci modul tepelného čerpadla pre tepelné 
čerpadlo aroTHERM so zabudovaným elektronickým 
plošným obvodom. 
Riadiaci modul tepelného čerpadla je už zabudovaný do 
hydraulickej jednotky VWZ MEH 61 v uniTOWER VIH QW 
190. 

Obr. 141: Riadiaci modul tepelných čerpadiel VWZ AI 
VWL X/2 

 VWZAIVWLX/2A 

Prevádzkové napätie U 
max 230 V 

Spotreba energie ≤ 2 VA 

Zaťaženie kontaktov výstupného relé ≤ 2 A 

Celkový prúd ≤ 4 A 

Prevádzkové napätie snímača 3,3V 

Priečny rez vedenia eBUS (extra 
nízke napätie) 

≥ 0,75 mm² 

Priečny rez vedenia snímača 
(extra nízke napätie) 

≥ 0,75 mm² 

Priečny rez napájacieho vedenia 
230 V (sieťový kábel čerpadla 
alebo zmiešavača) 

≥ 1,5 m² 

Úroveň ochrany IP 20 

Trieda ochrany II 

Maximálna okolitá teplota 40 °C 

Výška 174 mm 

Šírka 272 mm 

Hĺbka 52 mm 
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11.7 Regulačné príslušenstvo 
Možnosti kombinácie pre regulátory s dodatočnými modulmi 

 

 Systém regulátora riadený 
poveternostnými podmienkami 

 

Príslušenstvo multiMATIC 700  

Modul zmiešavača VR 70 
 

 

● 
Pripojenie cez eBUS 

— 

Modul zmiešavača VR 71 
 

 

● 
Pripojenie cez eBUS 

— 

 

  

Jednotka diaľkového ovládača VR 91 
 

 

● 
Pripojenie cez eBUS 

— 

   

   

● môže sa použiť 

- nemôže sa použiť 
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 Systém regulátora riadený poveternostnými 
podmienkami 

 

Príslušenstvo multiMATIC 700  

Multifunkčné príslušenstvo pre 
modul „2 v 7“ 

 

 

 

● 
Rozširujúci modul pre dodatočné pripojenia 

Priame pripojenie ku generátoru tepla 

● 

 

  

Internetový komunikačný modul   
VR 900 

 

 

 

● ● 
 

● môže sa použiť 

- nemôže sa použiť 
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Príslušenstvo pre multiMATIC 700 
 

Príslušenstvo Objednávkové č. 

Zmiešavač a solárny modul VR 70 pre rozšírenie systému o jeden 
zmiešavací obvod a solárnu prípravu teplej vody 

Zvláštne charakteristické vlastnosti 
– Flexibilný rozširujúci modul 
– Rozhranie eBUS 

Vybavenie produktu 
– Zmiešavač a solárny modul 
– Štandardný snímač VR 10 (2x) 

Možné použitie 
– Jeden neregulovaný a jeden regulovaný vykurovací obvod alebo 
– Jeden regulovaný vykurovací obvod v spojení s akumulačným 

zásobníkom (allSTOR VPS exclusive), alebo 
– Dva regulované vykurovacie obvody, alebo 
– Jeden neregulovaný vykurovací obvod v spojení so solárnou prípravou 

teplej vody pre domácnosti (auroSTOR VIH S), alebo 
– Jeden regulovaný vykurovací obvod v spojení so solárnou podporou 

vykurovania (auroSTOR VPS SC) 
Môže sa použiť pre multiMATIC 700 
Poznámka: 
Kolektorový snímač VR 11 je potrebný, keď sa použije tepelný solárny 
systém. 

0020184843 

Modul zmiešavača VR 71 pre rozšírenie systému o tri zmiešavacie 
obvody Zvláštne charakteristické vlastnosti 

– Flexibilný rozširujúci modul 
– Rozhranie eBUS 

Vybavenie produktu 
– Modul zmiešavača 
– Štandardný snímač VR 10 (4x) 

Možné použitie 
– Tri zmiešané vykurovacie obvody v spojení so solárnou prípravou 

teplej vody pre domácnosti alebo 
– Tri zmiešané vykurovacie obvody v spojení so solárnou podporou 

vykurovania 
– Tri zmiešané vykurovacie obvody, alebo 
– Tri zmiešané vykurovacie obvody v spojení s akumulačným 
zásobníkom Môže sa použiť pre multiMATIC 700 

Poznámka: 
Kolektorový snímač VR 11 je potrebný, keď sa použije tepelný solárny 
systém. 

0020184846 

 0020139898 
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Príslušenstvo Objednávkové č. 

Jednotka diaľkového ovládača VR 91 pre riadenie vykurovacej zóny 
alebo vykurovacieho obvodu 
Môže sa použiť pre multiMATIC 700/2 

0020171333 

Diaľková diagnostika VR 900 
Zvláštne charakteristické 
vlastnosti 
– Prístup k diaľkovému diagnostickému portálu profiDIALOG od 

spoločnosti Vaillant pre generátory tepla od roku 2007 
– Diaľkové nastavenie parametrov, analýza a ohlasovanie signálov z 

jedného až šiestich kotlov, ktoré sú pripojené k spoločnému regulátoru 
eBUS od spoločnosti Vaillant a k napájacej jednotke VR 38 eBUS. 

– Diaľkové nastavenie parametrov, analýza a ohlasovanie signálov pre 
vykurovacie zariadenia s viacerými obvodmi s regulátorom eBUS 

Potenciálne použitie 
– Pre všetky kotle od spoločnosti Vaillant s rozhraním eBUS od roku 2007 
– Kompatibilné regulátory: VRC470/3, 470/4, 630/3, auroMATIC620/3, 

multiMATIC700/2, zabudovaný energetický bilančný regulátor (VWS, 
VWL, VWW, VAS) 

– S napájacou jednotkou VR 38 eBUS sa môže zabudovať až šesť 
systémov na ohrev 

0020197116 
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Príslušenstvo Objednávkové č. 

Modulové eBUS spojovacie zariadenie VR 32/3 
Pre kaskádovanie generátorov tepla s modulovanou reguláciou s 
rozhraním eBUS Môže sa požiť pre auroMATIC 620, calorMATIC 630, 
VWL 35/4 S, VWS 36/4 

Poznámka: 
S dvomi alebo tromi generátormi tepla sa môže použiť zbernicové 
spojnicové zariadenie. 

0020139895 

Modulové eBUS spojovacie zariadenie VR 32B 
Pre kaskádovanie generátorov tepla s modulovanou reguláciou s 
rozhraním eBUS Môže sa použiť pre aroTHERM 

Poznámka: 
S dvomi alebo tromi generátormi tepla sa môže použiť 
zbernicové spojnicové zariadenie. Len pre montáž na 
stenu. 

0020235465 

 0020150855 

 0020139894 
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12 Príprava teplej vody 

Systém na prípravu teplej vody pozostáva z generátora 
teplej vody (vrátane jeho napájacieho potrubia so 
studenou vodou), rozvodových potrubí s teplou vodou 
smerujúcich k odberovým bodom a ku všetkým 
sekundárnym obehovým potrubiam, vrátane 
požadovaných bezpečnostných zariadení. 
Príprava teplej vody môže byť decentralizovaná alebo 
centralizovaná (podobne ako sa dodáva teplo). 
Decentralizovaná príprava teplej vody 
Decentralizované generátory teplej vody sa zvyčajne 
inštalujú priamo k odberovému bodu (kuchynský drez, 
vaňa) a sú určené pre dodávanie pre jedného 
spotrebiteľa alebo sa inštalujú do podružnej jednotky a 
potom sú určené na dodávanie pre skupinu používateľov 
(napr. v bytovej jednotke pre starých rodičov). Plyn (napr. 
plynové nástenné kotle) a elektrika (napr. elektrické 
prietokové ohrievače vody) sa môžu použiť ako 
energetické zdroje pre decentralizovanú prípravu teplej 
vody. 
Centralizovaná príprava teplej vody 
Domy obývané jednou rodinou a viacerými rodinami sú 
zvyčajne vybavené centralizovaným systémom pre 
prípravu teplej vody. V tejto konfigurácii sú všetky 
odberové body pripojené do spoločnej potrubnej siete a 
sú napájané jedným alebo dvomi generátormi. 

12.1 Návrhy systémov pre prípravu teplej vody 
Systémy pre prípravu teplej vody sa klasifikujú 
nasledovne na základe ich konštrukcie: 
1. Monovalentné valcové zásobníky 
2. Bivalentné zásobníky 
3. Centralizované prietokové systémy 
4. Plniace systémy valcových zásobníkov 

 
Monovalentné valcové zásobníky teplej vody pre 
domácnosti 
Tepelná energia sa prenáša z vykurovacej vody do teplej 
vody pomocou rúrkového hada. 

 

Obr. 143: Valcový zásobník teplej vody pre domácnosti - 
napr. uniSTOR 
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Obr. 145: Centrálny prietokový systém - napr. 
allSTOR 

 
 
 

Bivalentné valcové zásobníky teplej vody pre 
domácnosti 
Tepelná energia sa prenáša do teplej vody pomocou 
dvoch rúrkových hadov, ktoré sú usporiadané jeden nad 
druhým. 
Horný rúrkový had je pripojený ku generátoru tepla, 
zatiaľ čo ten dolný je pripojený k obnoviteľným zdrojom 
energie. 

Plniace systémy valcových zásobníkov 
Pri tomto type plniaceho systému s tepelný výmenník 
umiestni von, t. j. mimo valcový zásobník teplej vody pre 
domácnosti. Systém v zásade funguje tak, že napĺňa 
valcový zásobník zhora smerom dole (vo vrstvách). 
Tento princíp používa spoločnosť Vaillant v zariadení 
auroCOMPACT pri solárnej príprave teplej vody. 

 

 

 

 Obr. 144: Bivalentný zásobník teplej vody pre domácnosti - auroiSTOR  
 
 

Centralizované prietokové systémy 
V centralizovaných prietokových systémoch valcový 
zásobník obsahuje vykurovaciu vodu. Pitná voda sa 
vedie cez tepelný výmenník, cez ktorý preteká 
vykurovacia voda, a potom sa v tomto procese zohrieva. 

 
 
12.2 Malé systémy 
Malé systémy sú definované nasledovne: 

– Kapacita valcového zásobníka teplej vody pre 
domácnosti alebo generátora teplej vody je menej 
alebo sa rovná 400 l. 

– Kapacita najdlhšieho potrubia je menej alebo sa 
rovná 3 l. 

Obidve kritériá musia byť splnené. Ak nie sú, systém sa 
klasifikuje ako veľký systém. 
Odporúča sa, aby sa teplá voda v rezervnej časti 
valcového zásobníka a v celej rozvodnej sieti s pitnou 
vodou udržiavala pri konštantnej teplote 60 °C. 
Inštalácie s pitnou vodou v domoch obývaných jednou 
rodinou a viacerými rodinami sa považujú za malé 
systémy, bez ohľadu na veľkosť valcového zásobníka 
teplej vody pre domácnosti a kapacity alebo dĺžky 
potrubí. Nemecké nariadenie o pitnej vode preto uvádza, 
že sa nemusia kontrolovať. 

 
 

        

Obr. 146: Plniaci systém zásobníka actoSTOR 
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12.3 Veľké systémy 
Nemecké nariadenie o pitnej vode definuje veľké 
systémy nasledovne: 
– Kapacita valcového zásobníka teplej vody pre 

domácnosti alebo generátora teplej vody je viac ako 
400 l. 

– Kapacita najdlhšieho potrubia je viac ako 3 l. 
Stačí splniť len jedno z týchto kritérií. Systémy pitnej 
vody s centralizovanými prietokovými ohrievačmi sa 
preto považujú za veľké systémy, ak potrubie medzi 
ohrievačom a najvzdialenejším odberovým bodom 
obsahuje viac ako 3 l vody. 
V takýchto veľkých systémoch sa teplá voda v rezervnej 
časti valcového zásobníka a v celej rozvodnej sieti pitnej 
vody musí udržiavať pri konštantnej teplote 60 °C. 
Najnižšia teplota v celej sieti s pitnou vodou (tiež v 
obehovom vratnom toku) musí byť maximálne o 5 K 
nižšia ako výstupná teplota valcového zásobníka. 

 
 
12.4 Systém na ohrev pitnej vody s 

tepelnými čerpadlami 
Okrem nepriamych valcových zásobníkov teplej vody pre 
domácnosti s tepelným čerpadlom existujú aj iné 
kombinácie systému, pri ktorých sa berú do úvahy 
špecifické požiadavky, ako sú spotreba počas dňa, 
spotreba v špičke, rozvodový systém a priestorové 
požiadavky. 
Systémy spoločnosti Vaillant pre ohrev pitnej vody 
zabezpečujú, aby boli splnené špecifické požiadavky a 
aby sa účinne zabezpečovala teplá voda pomocou 
tepelného čerpadla. 
Mnoho systémov sa môže tiež kombinovať s 
dodatočnými, obnoviteľnými zdrojmi energie. Pre využitie 
solárnej tepelnej energie sa môže použiť napríklad 
bivalentný valcový zásobník so zabudovaným 
sekundárnym tepelným výmenníkom. 
Systémy pre prípravu teplej vody s tepelnými čerpadlami 
sú popísané nižšie spolu s výhodami a nevýhodami 
vzhľadom na tepelné čerpadlo. 

Tepelné čerpadlá vzduch/voda 
Tepelné čerpadlá vzduch/voda používajú teplo zo 
vzduchu v miestnosti na prípravu teplej vody. Sú určené 
pre dodávku teplej vody v domoch obývaných jednou 
rodinou. 
V týchto kompaktných jednotkách je kompresor zvyčajne 
nad valcovým zásobníkom. 
Ak je to potrebné ohrev teplej vody na požadovanú 
teplotu preberá na seba prídavný elektrický ohrievač. 

 

 

 
Tepelné čerpadlo vzduch/voda využívajúce cirkulujúci 
vzduch 
Tepelné čerpadlá vzduch/voda prostredníctvom 
cirkulujúceho vzduchu používajú tepelnú energiu v 
okolitom vzduchu na ohrev pitnej vody. Ochladený 
vzduch sa privádza naspäť do miestnosti. 

Motor 

 

Temperaturfüh

ler 

Hochdrucksens

or 

Obr. 147: Tepelné čerpadlo vzduch/voda - napr. 
aroSTOR 
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Bez potrubného systému  Kompletný potrubný systém 
 

 

 
1 Vonkajší priestor 
2 Vnútorný priestor (vykurovaný alebo 

nevykurovaný)  
Tepelné čerpadlá vzduch/voda využívajúce cirkulujúci 
vzduch sa plánujú len do inštalačných miestností s 
kapacitou viac ako 15 m³/kW. 
Tepelné čerpadlo vzduch/voda aroSTOR je určené 
štandardne na používanie s cirkulujúcim vzduchom. 
Výhody: 
– Jednoduchá inštalácia. 
– Samostatné riešenie prípravy teplej vody. 
– Ochladzovanie inštalačnej miestnosti. 
– Vzduch v inštalačnej miestnosti sa odvlhčuje. 

 

Tepelné čerpadlá vzduch/voda využívajúce odobratý vzduch 
Tepelné čerpadlá vzduch/voda využívajúce odobratý 
vzduch odoberajú vzduch z kúpeľní, toaliet, kuchýň alebo 
iných miestností a využívajú tepelnú energiu, ktorú 
obsahujú, na ohrev pitnej vody. 

 

Ochladený odpadový vzduch sa vypúšťa cez jednoduchý 
systém kanálov, pričom prívod vzduchu do miestností sa 
zabezpečuje cez vonkajšie vzduchové otvory. 
Ak sa to vyžaduje, vzduch sa môže tiež odoberať z 
vonkajšieho priestoru a potom sa vypustí naspäť von, 
aby neovplyvňoval vetranie v danej miestnosti. 

Výhody: 
- Jednoduchý vetrací systém. 

1 

2 

Obr. 148: Bez potrubného 
systému 

1 

2 

1 

2 

Obr. 149: Kompletný potrubný 
systém 

1 Vonkajší priestor 

2 Vnútorný priestor (vykurovaný alebo 

nevykurovaný)  
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Tepelné čerpadlo vzduch/voda napájané vlastnou 
fotovoltaickou energiou 
Vlastná energia z fotovoltaickej inštalácie sa používa na 
napájanie tepelného čerpadla vzduch/voda, čo umožňuje 
používateľom využívať väčšie množstvo elektriky, ktorú 
samé vyrábajú z ich fotovoltaickej inštalácie. 
Inteligentná energetický manažment môže výrazne 
zvýšiť účinnosti v tomto ohľade. Tepelné čerpadlo 
vzduch/voda aroSTOR sa môže presne regulovať 
pomocou externého energetického regulátora za pomoci 
dvoch vstupov bez napätia. Inteligentný energetický 
manažment tiež predlžuje cyklus nabíjania tepelného 
čerpadla vzduch/voda tak, aby sa zhodoval s 
najproduktívnejšími časmi fotovoltaickej inštalácie. 

Valcový zásobník pitnej vody pre domácnosti so 
„štandardným“ tepelným čerpadlom a prídavným 
elektrickým ohrievačom 
Tepelné čerpadlo pokryje celú potrebu teplej vody až do 
dosiahnutia maximálnej prietokovej teploty. 
Všetka ďalšia spotreba je pokrytá elektrickou 
vykurovacou tyčou, ktorá sa môže zabudovať do 
valcového zásobníka alebo priamo do tepelného 
zásobníka. 
Toto cenovo výhodné riešenie môže zabezpečiť 
dosiahnutie teploty teplej vody vyššej ako 60 °C 
pomocou prídavnej elektrickej vykurovacej tyče, ak sa to 
vyžaduje/je žiaduce. 

 

Elektrická vykurovacia tyč zabudovaná do 
akumulačného zásobníka teplej vody pre domácnosti 

 

 

04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 
 

 Obr. 150: Tepelné čerpadlo vzduch/voda vo fotovoltaickej inštalácii  
 
Výhody: 

– Nízke prevádzkové náklady vďaka vlastnej energii. 
 

Výhody: 
– Môžu sa dosiahnuť vyššie teploty teplej vody. 

Nevýhody: 
– Elektrická vykurovacia tyč zvyšuje spotrebu energie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 151: Elektrická vykurovacia tyč zabudovaná do 

akumulačného zásobníka teplej vody pre domácnosti 
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Prídavný elektrický ohrievač v tepelnom 
čerpadle 

Kompaktné čerpadlo teplej vody so zabudovaným 
valcovým zásobníkom pitnej vody 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výhody: 

– Prídavný elektrický ohrievač sa môže použiť aj vo 
vykurovacom režime. 

– Nižšie riziko tvorby vápenca, keďže vykurovacia tyč 
nie je v priamom kontakte s teplou vodou. 

Nevýhody: 
– Elektrická vykurovacia tyč zvyšuje spotrebu energie. 

 
 

Výhody: 
– Elektrická vykurovacia tyč sa môže použiť aj vo 

vykurovacom režime. 

– Nižšie riziko tvorby vápenca, keďže vykurovacia tyč 
nie je v priamom kontakte s teplou vodou. 

– Vyžaduje menej miesta, ľahko sa inštaluje, nie sú 
potrebné žiadne prídavné zložky. 

– Synchronizovaný systém s kompaktnou konštrukciou. 
Nevýhody: 

– Elektrická vykurovacia tyč zvyšuje spotrebu energie. 

Obr. 153:   Kompaktné čerpadlo teplej vody so zabudovaným 
valcovým  

zásobníkom pitnej vody - napr. flexoCOMPACT 

Obr. 152: Prídavný elektrický ohrievač v tepelnom 
čerpadle 
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Valcový zásobník pitnej vody s externým kotlom 
(zvýšenie prietokovej teploty) 
Tepelné čerpadlo preberá základnú záťaž pri príprave 
pitnej vody a dokáže pracovať v účinnom rozsahu. 
Prietoková teplota sa musí zvýšiť, ak je teplota teplej 
vody vyššia ako 60 °C. Toto sa uskutoční pomocou 
externého generátora tepla, ktorý sa pripojí do série s 
tepelným čerpadlom a ktorý prináša dodatočnú tepelnú 
energiu do systému. 

Kompaktná jednotka uniTOWER so zariadením 
aroTHERM 
Tepelné čerpadlo preberá prípravu pitnej vody a dokáže 
pracovať v účinnom rozsahu. 
uniTOWER je dostupné v dvoch typoch, s modulom 
čerpadla tepelného výmenníka alebo bez neho. 
uniTOWER je kompaktnou jednotkou s valcovým 
zásobníkom teplej vody pre domácnosti, zložkami pre 
rozvod tepla s reguláciou tepelného čerpadla aroTHERM 
podľa potreby a s vykurovacím zariadením multiMATIC 
700/2. 

 

 

Výhody: 

– Špičky v potrebe teplej vody pokrýva sekundárny 
generátor tepla. 

Nevýhody: 

– Investičné náklady sú vysoké, pretože je potrebný 
sekundárny generátor tepla. 

 
 
 
 

Výhody: 

– Špičky v potrebe teplej vody pokrýva sekundárny 
generátor tepla. 

– Vyžaduje menej miesta, ľahko sa inštaluje, nie sú 
potrebné žiadne prídavné zložky. 

– Synchronizovaný systém s kompaktnou konštrukciou. 
Nevýhody: 
– Elektrická vykurovacia tyč zvyšuje spotrebu energie. 

e    

Obr. 154:  Valcový zásobník pitnej vody s externým 
kotlom 

- napr. aroTHERM 
e 

Obr. 155: Kompaktná jednotka uniTOWER s 
aroTHERM 
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Bivalenttý valcový zásobník so solárnym tepelným 
systémom _ Elektrická vykurovacia tyč do tepelného 
čerpadla Bivalentné valcové zásobníky sú vybavené 
dvomi rúrkovými hadmi. Horná 
čas valcového zásobníka teplej vody pre domácnosti sa 
zohrieva 
pomocou tepelného čerpadla, zatiaľ čo dolná časť 
zásobníka sa môže zohrievať pomocou tepelného 
výmenníka v solárnom systéme. 
Pri tomto type systému je dôležité zabezpečiť, aby sa 
celý obsah valcového zásobníka zohrial na viac ako 60 
°C aspoň raz denne, aby sa zaručila ochrana proti 
baktérii Legionella (ochranný obvod proti baktérii 
Legionella). Toto sa môže vykonať pomocou prídavného 
elektrického ohrievača tam, kde je to potrebné. Prídavný 
elektrický ohrievač sa môže zabudovať do tepelného 
čerpadla alebo do valcového zásobníka ako elektrická 
vykurovacia tyč. 

Bivalentný valcový zásobník s prídavným 
generátorom tepla 
Základnú záťaž pri príprave teplej vody pokrýva tepelné 
čerpadlo. Sekundárny generátor tepla prevezme ohrev 
valcového zásobníka sekundárny generátor tepla tam, 
kde tepelné čerpadlo pracuje menej účinne. 
Tento systém umožňuje veľmi účinné prevádzkovanie 
tepelného čerpadla. Takto je možné dosiahnuť teplotu 
teplej vody vyššiu ako 60 °C. 
Pre pitnú vodu je potrební zabezpečiť obvod s ochranou 
proti bakt=rii Legionella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výhody: 
– Elektrická vykurovacia tyč sa môže použiť aj vo 

vykurovacom režime. 

– Nižšie riziko tvorby vápenca, keďže vykurovacia tyč 
nie je v priamom kontakte s teplou vodou. 

– Solárna príprava pitnej vody znižuje prevádzkové 
náklady. 

Nevýhody: 

– Prídavný solárny tepelný systém zvyšuje investičné 
náklady. 

Výhody: 

– Vysoké špičky v potrebe teplej vody môže pokryť 
sekundárny generátor tepla. 

– Sekundárny generátor tepla sa môže použiť na 
podporu systému na ohrev (napr. hybridný systém). 

– Existuje tu možnosť prepínania medzi tepelným 
čerpadlom a sekundárnym generátorom tepla v 
závislosti od cien energie. 

Nevýhody: 

– Investičné náklady sú vyššie, pretože sú potrebné dva 
generátory tepla. 

e 

Obr. 157:   Bivalentný valcový zásobník s prídavným generátorom 
tepla - napr. 

aroTHERM 

Obr. 156:  Bivalentný valcový zásobník so solárnym 
tepelným systémom 

- napr. flexoTHERM 
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Stanica pitnej vody 
Tepelné čerpadlo dodáva tepelnú energiu do 
akumulačného zásobníka. Vykurovacia voda sa odoberá 
z akumulačného zásobníka a odvádza sa do stanice 
pitnej vody, kde sa táto zohreje na základe prietokového 
princípu. 

 

 

 
Výhody: 
– Pitná voda sa zohreje hygienickým spôsobom, keďže 

sa nemusí uskladniť. 
Nevýhody: 

– Pravdepodobne bude potrebná vyššia teplota v 
akumulačnom zásobníku, aby boli dodržané 
všeobecne platné pravidlá technickej praxe. 

12.5 Informácie o plánovaní inštalácie 
teplej vody 

 

Teplota teplej vody 
Baktéria Legionella v pitnej vode môže poškodiť zdravie 
človeka a spôsobiť vážne pľúcne ochorenia. Baktéria, 
ktorá toto spôsobuje, sa väčšinou nachádza v teplej vode 
a v pitnej vode. Teplota teplej vody s hodnotou viac ako 
60 °C a používanie obvodu na ochranu proti baktérii 
Legionella obmedzuje rozmnožovanie tohto patogénu. 
Obvod na ochranu proti baktérii Legionella zabezpečuje 
tepelnú dezinfekciu potrubia. Obvod na ochranu proti 
baktérii Legionella zohreje všetku pitnú vodu alebo teplú 
vodu vo valcovom zásobníku teplej vody pre domácnosti 
a sekundárne obehové potrubia na viac ako 70 °C raz 
týždenne na niekoľko minút. Obvod na ochranu proti 
baktérii Legionella zabezpečuje, že pitná voda alebo 
teplá voda vo valcovom zásobníku teplej vody pre 
domácnosti je bez prítomnosti tejto baktérii v súlade s 
nemeckým nariadením o pitnej vode (TrinkwV). 
Tiež je potrebné zabezpečiť, aby všetky materiály 
použité na prípravu teplej vody spĺňali požiadavky 
nariadenia o pitnej vode.  Tieto zložky musí schváliť 
Nemecká asociácia pre plynové a vodné technológie 
(DVGW). 

 
Menovitý tlak 
DIN 1988-2 vyžaduje, aby potrubia, armatúry a 
príslušenstvo v inštaláciách pitnej vody bolo 
dimenzované pre tlak 10 bar. 
Jedinou výnimkou z tohto je inštalácia valcových 
zásobníkov teplej vody pre domácnosti s menovitým 
tlakom 6 bar. V takomto prípade je potrebné namontovať 
expanzný poistný ventil a tlakový reduktor. Tlakový 
reduktor sa nemusí nainštalovať, ak sa voda dodáva 
takým spôsobom, že sa prevádzkový tlak nemôže zvýšiť 
na 4,8 bar v pripájacom bode na valcovom zásobníku 
teplej vody pre domácnosti. 

 
Bezpečnostné zariadenie 
Z bezpečnostných dôvodov každý valcový zásobník 
pitnej vody pre domácnosti musí byť vybavený 
expanzným poistným ventilom pre daný typ (max. 10 
bar). 
Expanzný poistný ventil sa namontuje do napájacieho 
potrubia so studenou vodou pred valcový zásobník teplej 
vody pre domácnosti. 
Medzi expanzným poistným ventilom a valcovým 
zásobníkom teplej vody pre domácnosti nesmú byť 
namontované žiadne pripojenia, ktoré sa môžu zatvoriť. 
Výnimkou z tohto sú prietokové ohrievače vody s 
menovitou kapacitou menšou ako 3 l, ktoré sú vybavené 
rýchlo regulovateľným vykurovacím systémom. 
Expanzný poistný ventil sa do týchto zariadení nemusí 
namontovať, ak sú vybavené schváleným typom 
prietokového monitoru (pozrite si DIN 4753-1). 

   

Obr. 158:   Akumulačný zásobník a stanica pitnej vody - napr. 

geoTHERM 
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Prietokové ohrievače vody s výstupom, ktorý je vždy 
otvorený a s otvorenými ohrievačmi vody pre valcové 
zásobníky s kapacitou do 10 l si nevyžadujú žiadne 
bezpečnostné zariadenia v napájacom potrubí so 
studenou vodou. 
Potrebné vypúšťacie potrubie sa musí viesť cez 
vypúšťací systém alebo lievik. Viac informácií o vedení a 
dimenzovaní vypúšťacích potrubí nájdete v DIN 1988. 

 
Membránové expanzné nádoby 
Do napájacieho potrubia so studenou vodou pre valcové 
zásobníky teplej vody pre domácnosti sa môžu 
namontovať membránové expanzné nádoby, na ktorých 
sa nachádza skúšobná značka DIN-DVGW. 
Stále je však potrebné namontovať expanzný poistný 
ventil, aj keď sa sem namontuje membránová expanzná 
nádoba. 
DIN 1988 uvádza, že jedinými systémovými zložkami, 
ktoré sa sem môžu namontovať, sú tie, ktoré sú pre 
inštaláciu naozaj potrebné; to znamená, že z 
bezpečnostných dôvodov nie je potrebné namontovať 
membránovú expanznú nádobu. 

 
Potrubné systémy a sekundárne obehové potrubie 
Pri dimenzovaní potrubných systémov je potrebné 
dodržať DIN 1988-3 ako aj DVGW, Hárok W553 
„Dimenzovanie obehových systémov v centralizovaných 
systémoch na ohrev pitnej vody“. 
Základným pravidlom je to, že by sa mali vybrať čo 
najmenšie prierezy potrubí a čo najkratšie trasy k 
odberovým bodom. 
Aby sa znížili straty tepla, musia byť potrubia izolované 
podľa predpisov. 
Potrubia, ktoré sa už nepoužívajú, sa musia odpojiť. 
Cirkulačné objemové prietoky sa musia trvalo regulovať. 

Pravidlo trojlitrovej regulácie sekundárneho 
obehového potrubia 
DVGW uvádza, že obehové systémy sa vyžadujú len v 
systémoch, ktoré majú viac ako 3 l vody v potrubí s 
teplou vodou. 
V nasledujúcej tabuľke je uvedení, že teoreticky je 
možné použiť až 38 m dlhé potrubia bez toho, aby sa 
použilo sekundárne obehové potrubie. 

 

Rozmer Potrubie Objem/m Max. dĺžka (< 3 l) 
DN 10 Cu 12 x 1 0,079 l/m približne 38 m 

DN 12 Cu 15 x 1 0,133 l/m približne 23 m 

DN 15 Cu 18 x 1 0,201 l/m približne 15 m 

DN 20 Cu 22 x 1 0,314 l/m približne 10 m 

DN 25 Cu 28 x 1,5 0,491 l/m približne 6 m 

DN 32 Cu 35 x 1,5 0,804 l/m približne 4 m 

DN 40 Cu 42 x 1,5 1,195 l/m približne 3 m 

DN 50 Cu 54 x 2 1,963 l/m približne 2 m 
 

Pri výpočte objemu vody sa musí brať do úvahy dĺžka 
potrubia od valcového zásobníka teplej vody pre 
domácnosti po najvzdialenejší odberový bod. Obsah 
vody sa skontroluje pomocou výpočtu dĺžky potrubí a 
rozmerov potrubí v systéme. 
Príslušné spôsoby výpočtu sú uvedené na nasledujúcom 
obrázku. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Časť 1, DN 20: 8 m * 0,314 l/m = 2,51 l 
Časť 2, DN 12: 5 m * 0.,133 l/m = 0,67 l 
Celková dĺžka potrubia: 2,51 l + 0,67 l = 3,18 l 

Výsledok: Sekundárne obehové potrubie je 
potrebné. 

 
 

Vzorový výpočet 

Trasa k najvzdialenejšiemu 
odberovému bodu 
 

Ts 1: 8 m, DN 
20 

Ts 2: 5 m, DN 
12 

Teplá voda pre 
domácnosti 
200 l valcový 
zásobník 

 

Obr. 159: Pravidlo trojlitrovej 

regulácie 
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12.6 Čo sú ochranné anódy? 
Ochranné anódy v generátoroch teplej vody sú takmer 
vždy magnéziové tyče, ktoré sú namontované do 
ohrievača kvôli ochrane proti korózii. 

 
Kde a prečo sa ochranné anódy používajú? 
Anódy sa používajú v smaltovaných generátoroch teplej 
vody, napr. na ochranu poškodených miest v smalte. 
Dokonca ani v súčasnosti nie je možné naniesť smalt na 
valcové zásobníky pitnej vody tak, aby sa v ňom 
nevyskytli malé poškodené miesta. Anódy vo valcových 
zásobníkoch pitnej vody chránia tieto poškodené miesta 
a vedľajším účinkom je to, že ich potiahnu novou vrstvou 
ochranného materiálu. Táto vrstva vzniká pri tvorbe 
hydroxylových iónov okolo katód, pričom sa odlučuje 
uhličitan vápenatý. Uhličitan vápenatý potom pokryje 
poškodené miesta v smalte. Ale uhličitan vápenatý 
vznikne len vtedy, ak sa v elektrolyte (pitná voda) 
nachádza dostatok kyslého uhličitanu vápenatého. 
Valcové zásobníky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele v 
podstate nevyžadujú žiadnu dodatočnú ochranu proti 
korózii za pomoci katód. Chróm (obsah chrómu min. 12 
%) v kombinácii s kyslíkom vo vode vytvorí na povrchu 
súvislú vrstvu oxidu chrómu (pasívna vrstva), ktorá bráni 
korózii a ktorá sa pri poškodení znovu vytvorí. Niektorí 
výrobcovia stále odporúčajú používať dodatočnú 
katódovú ochranu (anódy z magnézia alebo s priloženým 
prúdom), pretože v dôsledku znečistenia cudzími 
časticami (napr. oceľové častice v domoch s 
pozinkovanými inštaláciami pitnej vody) sa môže narušiť 
alebo zabrániť vytvoreniu pasívnej vrstvy. 

 
Čo sa stane s odlúčeným materiálom? 
Odlúčený materiál sa usadí na dne generátora teplej 
vody ako kal. Generátory teplej vody je preto potrebné 
pravidelne kontrolovať a čistiť. To, že kedy a ako často je 
potrebné čistiť generátory teplej vody, stanovuje 
kompetentný odborník na mieste. Avšak vo všeobecnosti 
by sa generátory teplej vody mali otvoriť každých päť 
rokov a mala by sa vykonať ich vizuálna kontrola. Kal na 
dne valcového zásobníka by sa mal odstrániť ešte 
predtým, ako sa opotrebuje druhá anóda. Steny 
valcového zásobníka sa môžu tiež vizuálne skontrolovať. 
Ak sa vo valcovom zásobníku nájde znečistenie, ktoré sa 
môže prisúdiť naplaveným časticiam nečistôt, na prívod 
zásobníka by sa mal namontovať filter pitnej vody. 

Z akého materiálu sú vyrobené ochranné anódy? 
Anódy v nádržiach pitnej vody sú vyrobené z magnézia.  
Majú tvar tyčí alebo hrubých reťazí. Magnéziové anódy 
sa zvyčajne montujú vo forme tyčí, pretože tieto majú 
dlhšiu životnosť ako reťaze.  Ak sa v anódovej reťazi 
uvoľní prvé oko, potom celá reťaz spadne do valcového 
zásobníka, a tým táto prestane byť ďalej účinná. 
Magnézium sa používa preto, lebo sa nachádza takmer 
úplne dole v rade s potenciálmi elektród, teda ide o 
najmenej ušľachtilý kov. 
Príklady zo štandardného radu potenciálov elektród: 
zlato +1,42 V — ortuť +0,79 V — vodík +-0 V — železo 
-0,44V — magnézium -2,34V. 

 
Ako dlho trvá, kým sa anóda spotrebuje? 
Nanešťastie, nie je možné presne odpovedať na túto 
otázku, pretože na spotrebovanie anódy má vplyv mnoho 
faktorov. Zloženie vody a objem vody pretekajúci cez 
valcový zásobník zohrávajú kľúčovú úlohu. Ak je valcový 
zásobník správne dimenzovaný podľa požiadaviek 
používateľa na vodu, anóda by sa mala úplne 
spotrebovať do dvoch rokov pri priemernom používaní 
pitnej vody. Ak sa anóda spotrebuje skôr, môže to 
znamenať, že je voda veľmi agresívna alebo že má 
vysoký obsah kyslíka; môže to tiež svedčiť o tom, že 
obsah zásobníka sa úplne vymení niekoľkokrát denne. 
Voda z priehrad je osobitným druhom pitnej vody, 
pretože je veľmi mäkká, a preto obsahuje málo kyslého 
uhličitanu vápenatého.  Kyslý uhličitan vápenatý vytvára 
ochrannú vrstvu na poškodených miestach v smalte, 
ktorý potom chráni proti korózii aj po spotrebovaní 
magnéziovej anódy. 

 
Ako anóda funguje? 
Aby bolo možné pochopiť, ako funguje anóda, najprv je 
potrebné popísať galvanický článok. Galvanický článok 
pozostáva z dvoch kovov (katóda, anóda), ktoré sú 
prepojené elektricky vodivou kvapalinou (elektrolytom). 
Kov s nižším napätím (anóda) sa v elektrolyte rozpúšťa. 
Častice kovu, ktoré sa odlúčia, putujú cez elektrolyt ku 
kovu s vyšším napätím (katóda). Úroveň napätia je 
uvedená v štandardnom rade potenciálov elektród. Úplne 
hore sa nachádza zlato s +1,42 V a magnézium je 
takmer úplne dole s -2,34 V. Kyslík je neutrálny s +-0 V. 
V smaltovanom valcovom zásobníku steny fungujú ako 
katóda a magnéziová tyč ako anóda. Pitná voda funguje 
ako elektrolyt. Častice putujú od magnéziovej tyče cez 
elektrolyt k poškodeným miestam v smalte, kde 
nechránená oceľ funguje ako katóda. Magnéziová anóda 
je tiež známa ako „obetujúca sa anóda“, pretože sa 
spotrebúva („obetuje sa“). 
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Existuje alternatíva namiesto použitia anód? 
V súčasnosti sa môžu použiť aj anódy s priloženým 
prúdom. Ide o inertné anódy, ktoré nie sú vyrobené z 
exponovaného materiálu (napr. titán so zmiešaným 
oxidom, magnetit). Tieto anódy musia pracovať s 
jednosmerným prúdom. Na rozdiel od obetujúcich sa 
anód, anódy s priloženým prúdom nemenia obsah 
kyslíka v elektrolyte, pretože množstvo kyslíka 
vytvoreného inertnou anódou je rovnaké ako 
spotrebované množstvo. 
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12.7 Zásobníky teplej vody pre domácnosti od spoločnosti Vaillant - prehľad 
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flexoCOMPAC
T, slaný 
roztok/voda 
5,2-11,3 kW 

VWF 58/4 ● ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ● ● ● ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

VWF 88/4 ● ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ❍ ● ● ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

VWF 118/4 ● ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ — ● ● ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

flexoCOM- 
PACT, 
vzduch/voda 
5,4-9,6 kW 

VWF 58/4 ● ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ● ● ● ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

VWF 88/4 ● ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ● ● ● ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

VWF 118/4 ● ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ❍ ● ● ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

flexoCOMPAC
T, voda/voda 
6,3-13,5 kW 

VWF 58/4 ● ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ● ● ● ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

VWF 88/4 ● ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ❍ ● ● ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

VWF 118/4 ● ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ — ● ● ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

flexoTHERM
, slaný 
roztok/voda 
5,2–19,3 kW 

VWF 57/4 ⁄ ● ● ● ⁄ ● ● ❍ ❍ ❍ ⁄ ● ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ⁄ 

VWF 87/4 ⁄ — ● ● ⁄ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ⁄ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ⁄ 

VWF 117/4 ⁄ — ❍ ● ⁄ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ⁄ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ⁄ 

VWF 157/4 ⁄ — — ❍ ⁄ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ⁄ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ⁄ 

VWF 197/4 ⁄ — — — ⁄ — ❍ ● ❍ ❍ ⁄ — ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ⁄ 

flexoTHERM
, 
vzduch/voda 
5,4-17,9 kW 

VWF 57/4 ⁄ ● ● ● ❍ ● ● ❍ ❍ ❍ ❍ ● ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ⁄ 

VWF 87/4 ⁄ — ● ● ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ⁄ 

VWF 117/4 ⁄ — ❍ ● ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ⁄ 

VWF 157/4 ⁄ — — ❍ — ❍ ❍ ● ❍ ❍ — ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ⁄ 

VWF 197/4 ⁄ — — — — — ❍ ●  ❍ — — ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ⁄ 

flexoTHERM
, voda/voda 
6,3–23,4 kW 

VWF 57/4 ⁄ ● ● ● ⁄ ● ● ❍ ❍ ❍ ⁄ ● ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ⁄ 

VWF 87/4 ⁄ — ● ● ⁄ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ⁄ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ⁄ 

VWF 117/4 ⁄ — ● ⁄ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ⁄ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ⁄ 

VWF 157/4 ⁄ — — ❍ ⁄ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ⁄ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ⁄ 

VWF 197/4 ⁄ — — — ⁄ — ❍ ●  ❍ ⁄ — ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ⁄ 

geoTHERM, 
slaný 
roztok/voda 
22,0–45,7 
kW 

VWS 220/3 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ❍ ❍ ❍ ❍ ⁄ ⁄ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ⁄ 

VWS 300/3 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ — — ❍ ❍ ⁄ ⁄ — — ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ⁄ 

VWS 380/3 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ — — ❍ ❍ ⁄ ⁄ — — ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ⁄ 

VWS 460/3 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ — — ❍ ❍ ⁄ ⁄ — — ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ⁄ 

aroTHERM, 
vzduch/vod
a 5,0–15,0 
kW 

VWL 55/2 ⁄ ● ● ● ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ● 

VWL 85/2 ⁄ ● ● ● ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ● 

VWL 115/2 ⁄ ● ● ● ❍ ● ● ❍ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ● 

VWL 155/2 ⁄ ● ● ● ❍ ❍ ● ● ❍ ❍ ● ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ● 

● Odporúča sa / ❍ Odporúča sa za určitých okolností / — Neodporúča sa / ⁄  Žiadne nebolo vybraté 
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              Zásobníky teplej vody - prehľad 

 

 

 
 
 

12.8 Čas ohrievania pre zásobníky teplej vody pre domácnosti a generátory tepla - prehľad 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Tepelné 
čerpadlá 

 

 
 
Parametre 
dimenzova
nia 

  Va
lc

ov
ý 

zá
so

bn
ík

 te
pl

ej
 v

od
y 

pr
e 

do
m

ác
no

st
i 

  O
bj

em
 v

al
co

vé
ho

 z
ás

ob
ní

ka
 [l

itr
e]

 

  Te
pe

ln
ý 

vý
ko

n 
B

0/
 W

35
 [k

W
] 

  Te
pe

ln
ý 

vý
ko

n 
A

2/
 W

35
 [k

W
] 

  Te
pe

ln
ý 

vý
ko

n 
W

10
/ W

35
 [k

W
] 

 Vý
ko

n 
te

pl
ej

 v
od

y 
pr

e 
do

m
ác

no
st

i 
10

 °C
 a

ž 
40

 °C
 [l

itr
e/

10
 m

in
.] 

 Č
as

 o
hr

ie
va

ni
a 

pr
e 

zá
so

bn
ík

 
te

pl
ej

 v
od

y 
pr

e 
do

m
ác

no
st

i 1
0 

°C
 

až
 4

0 
°C

 [m
in

.] 

 O
bj

em
 z

m
ie

ša
ne

j v
od

y 
pr

i 4
0 

°C
 s

 
te

pl
ot

ou
 v

al
co

vé
ho

 z
ás

ob
ní

ka
 5

0 
°C

, s
tu

de
ná

 v
od

a 
10

 °C
 [l

itr
e]

 

 
flexoCOMPAC

T Slaný 
roztok/voda 
5,2-11,3 kW 

VWF 58/4 Zabudovaný 171 5,3 — — 25 68 226 

VWF 88/4 Zabudovaný 171 8,9 — — 42 41 226 

VWF 118/4 Zabudovaný 171 11,2 — — 53 32 226 

flexoCOMPACT 
Vzduch/v
oda 5,4-
9,6 kW 

VWF 58/4 Zabudovaný 171 — 5,7 — 27 63 226 

VWF 88/4 Zabudovaný 171 — 7,8 — 37 46 226 

VWF 118/4 Zabudovaný 171 — 10,3 — 49 35 226 

 
flexoCOMPAC

T Voda/voda 
6,3-13,5 kW 

VWF 58/4 Zabudovaný 171 — — 6,4 30 56 226 

VWF 88/4 Zabudovaný 171 — — 10,0 47 36 226 

VWF 118/4 Zabudovaný 171 — — 12,9 61 28 226 

 
 
 
 
 

flexoTHER
M Slaný 
roztok/voda 
5,2-19,3 kW 

VWF 57/4 VIH RW 200 193 5,3 — — 25 77 255 

VWF 57/5 VIH RW 300 285 5,3 — — 25 113 377 

VWF 57/6 VIH RW 400 B 390 5,3 — — 25 155 516 

VWF 87/4 VIH RW 300 285 8,9 — — 42 68 377 

VWF 87/4 VIH RW 400 B 390 8,9 — — 42 92 516 

VWF 117/4 VIH RW 300 285 11,2 — — 53 54 377 

VWF 117/4 VIH RW 400 B 390 11,2 — — 53 73 516 

VWF 157/4 VIH RW 400 B 390 14,5 — — 69 57 516 

 
 
 
 
 

flexoTHER
M 
Vzduch/vod
a 5,4-17,9 
kW 

VWF 57/4 VIH RW 200 193 — 5,7 — 27 71 255 

VWF 57/5 VIH RW 300 285 — 5,7 — 27 106 377 

VWF 57/6 VIH RW 400 B 390 — 5,7 — 27 144 516 

VWF 87/4 VIH RW 300 285 — 7,8 — 37 77 377 

VWF 87/4 VIH RW 400 B 390 — 7,8 — 37 106 516 

VWF 117/4 VIH RW 300 285 — 10,3 — 49 58 377 

VWF 117/4 VIH RW 400 B 390 — 10,3 — 49 80 516 

VWF 157/4 VIH RW 400 B 390 — 13,9 — 66 59 516 
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Príprava teplej vody 
Popis produktu geoSTOR VIH RW 300 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Tepelné 
čerpadlá 

 

 
 
Parametre 
dimenzova
nia 

  Va
lc

ov
ý 

zá
so

bn
ík

 te
pl

ej
 v

od
y 

pr
e 

do
m

ác
no

st
i 

  O
bj

em
 v

al
co

vé
ho

 z
ás

ob
ní

ka
 [l

itr
e]

 

  Te
pe

ln
ý 

vý
ko

n 
B

0/
 W

35
 [k

W
] 

  Te
pe

ln
ý 

vý
ko

n 
A

2/
 W

35
 [k

W
] 

  Te
pe

ln
ý 

vý
ko

n 
W

10
/ W

35
 [k

W
] 

 Vý
ko

n 
te

pl
ej

 v
od

y 
pr

e 
do

m
ác

no
st

i 
10

 °C
 a

ž 
40

 °C
 [l

itr
e/

10
 m

in
.] 

 Č
as

 o
hr

ie
va

ni
a 

pr
e 

zá
so

bn
ík

 
te

pl
ej

 v
od

y 
pr

e 
do

m
ác

no
st

i 1
0 

°C
 

až
 4

0 
°C

 [m
in

.] 

 O
bj

em
 z

m
ie

ša
ne

j v
od

y 
pr

i 4
0 

°C
 s

 
te

pl
ot

ou
 v

al
co

vé
ho

 z
ás

ob
ní

ka
 5

0 
°C

, s
tu

de
ná

 v
od

a 
10

 °C
 [l

itr
e]

 

 
 
 
 
 

flexoTHER
M 
Voda/voda 
6,3-23,4 kW 

VWF 57/4 VIH RW 200 193 — — 6,4 30 64 255 

VWF 57/5 VIH RW 300 285 — — 6,4 30 94 377 

VWF 57/6 VIH RW 400 B 390 — — 6,4 30 129 516 

VWF 87/4 VIH RW 300 285 — — 10,0 47 60 377 

VWF 87/4 VIH RW 400 B 390 — — 10,0 47 82 516 

VWF 117/4 VIH RW 300 285 — — 12,9 61 47 377 

VWF 117/4 VIH RW 400 B 390 — — 12,9 61 64 516 

VWF 157/4 VIH RW 400 B 390 — — 16,8 80 49 516 

 
 
 
 
 
 

aroTHERM 
Vzduch/vo
da 5,0-15,0 

kW 

VWL 55/2 VIH RW 200 193 — 3,1 — 15 131 255 

VWL 55/2 VIH RW 300 285 — 3,1 — 15 194 377 

VWL 55/2 VIH RW 400 B 390 — 3,1 — 15 265 516 

VWL 85/2 VIH RW 200 193 — 4,6 — 22 89 255 

VWL 85/2 VIH RW 300 285 — 4,6 — 22 131 377 

VWL 85/2 VIH RW 400 B 390 — 4,6 — 22 179 516 

VWL 115/2 VIH RW 200 193 — 5,1 — 24 80 255 

VWL 115/2 VIH RW 300 285 — 5,1 — 24 118 377 

VWL 115/2 VIH RW 400 B 390 — 5,1 — 24 161 516 

VWL 155/2 VIH RW 400 B 390 — 8,2 — 39 100 516 
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12.10 Popis produktu pre geoSTOR VIH RW 300 Technické údaje 
 

 

 
 

Vybavenie 
– Smaltovaná oceľová nádrž 
– Register hladkého potrubia 
– Odnímateľná tepelná izolácia 
– Magnéziová ochranná anóda 
– Kontrolná príruba 

 
Zvláštne charakteristické vlastnosti 

– Jednoduchá preprava na miesto inštalácie vďaka 
odnímateľnej tepelnej izolácii 

– Register hladkého potrubia s veľkým vykurovacím 
povrchom je osobitne navrhnutý pre tepelné 
čerpadlá 

– Nízke straty v pohotovostnom režime 
 

Potenciálne použitie 
Valcový zásobník teplej vody pre domácnosti VIH RW 
300 je hospodárnym zásobníkom osobitne 
prispôsobeným pre prípravu teplej vody pomocou 
tepelných čerpadiel s výkonom do 10 kW. 

Obr. 162: geoSTOR VIH RW 
300 

Technické údaje Jednotk

a 

VIH 

RW 

300 
Kapacita teplej vody l 285 

Prevádzkový tlak valcového 

zásobníka DHW (max.) 
bar 10 

Teplota teplej vody (max.) °C 85 

Kapacita vykurovacej vody 

tepelného výmenníka 
l 17,5 

Prevádzkový tlak ohrevu (max.) bar 10 

Prietoková teplota vykurovacej 

vody (max.) 
°C 110 

Vykurovacia oblasť tepelného 

výmenníka 

m2 2,9 

Strata tlaku v tepelnom výmenníku 1)
 mbar 124 

Spotreba rezervnej energie KWh/24 

hod 
1,8 

Počiatočný výkon teplej vody 10/45 

°C a teplota valcového zásobníka 

60 °C 

l/10 min. 410 

Konštantný výkon teplej vody 10/45 

°C a teplota vykurovacej vody 60/50 

°C 

kW 14 

Konštantný výkon teplej vody 10/45 

°C a teplota vykurovacej vody 60/50 

°C 

l/h 345 

Pripojenie prietokového/vratného chodu 

pre ohrev 

 R1 

Pripojenie studenej/teplej vody  R1 

Pripojenie obehu  R 3/4 

Výška mm 1775 

Šírka mm 660 

Hĺbka mm 725 

Priemer bez izolácie mm 500 

Hmotnosť kg 140 

1) Pri rýchlosti objemového prietoku 

2000 l/h 
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Popis produktu pre geoSTOR VIH RW 300 
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Rozmerový výkres a schéma zapojenia 
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Obr. 163: Schéma zapojenia pre geoSTOR VIH RW 300 

 
1 Kontrolný otvor, priemer 120 mm 
2 Pripojenie teplej vody R 1 
3 Vykurovací prietokový chod R 1 
4 Pripojenie obehu R 3/4 
5 Suchá objímka valcového zásobníka pre snímač 

vykurovania, priemer 12 mm 6 Vykurovací vratný chod R 1 
7 Pripojenie studenej vody R 1 

Č. Pripojenia 

1 Kontrolný otvor 120 mm 

2 Pripojenie teplej vody R 1 

3 Vykurovací prietok R 1 

4 Sekundárne pripojenie vratného chodu R 3/4 

5 Ponorná objímka pre snímač 
vykurovania 

12 mm 

6 Vykurovací vratný tok R 1 

7 Pripojenie studenej vody R 1 
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12.12 Popis produktu uniTOWER VIH QW 190/1E Vybavenie 

– Zabudovaný 190-litrový valcový zásobník teplej vody 
s rúrkovým hadom 

– Vysoko účinné čerpadlo pre uniTOWER s priľahlým 
tepelným výmenníkom (22 dosiek) 

– 6 kW elektrický prídavný ohrievač s SCO a elektrická 
pripájacia skrinka 

– Odvzdušňovanie a vypúšťanie prídavného 
ohrievača 

– 15-litrová membránová expanzná nádoba pre 
vykurovanie 

– 3-cestný prepínací ventil pre 
vykurovanie/teplú vodu 

– 3-barový expanzný poistný ventil s vypúšťacím 
potrubím a zbernou nádobou na slaný roztok (pre 
uniTOWER s medziľahlým tepelným výmenníkom) 

– Plniaca prípojka 
– Obvod slaného roztoku s tlakomerom 

 
Zvláštne charakteristické vlastnosti 

– Vopred inštalovaný kompletný vykurovací modul a 
modul teplej vody pre tepelné čerpadlá aroTHERM 

– Extrémne krátky čas inštalácie vďaka kompaktnej 
konštrukcii 

– Môže sa rozšíriť o príslušenstvo, ktoré sa dá 
zabudovať 

– Je tiež k dispozícii so zabudovaným 
medziľahlým tepelným výmenníkom 

– Koncepcia delenej montáže pre ľahšie umiestnenie 
v dvoch častiach 

 
Potenciálne použitie 
uniTOWER sa používa len v kombinácii s tepelným 
čerpadlom aroTHERM a funguje ako spojenie medzi 
tepelným čerpadlom a vykurovacím zariadením a 
zariadením na prípravu teplej vody. 

Obr. 166: uniTOWER VIH QW 190/1 
E 

Označenie jednotky Č. výr. 

VIH QW 190/1 E 0010019709 

VIH QW 190/1 E 0010019373 
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Príprava teplej vody 
Popis produktu pre allSTOR exclusive VPS 300/3-7 až 2000/3-7 

 

 

 
 
 

Technické údaje 
 

Technické údaje - 
všeobecné 

Rozmerový výkres a schéma zapojenia 

 

Rozmery produktu, šírka 599 mm 

Rozmery produktu, hĺbka 693 mm 

Rozmery produktu, výška 1880 mm 

Čistá hmotnosť 170 kg 

Hmotnosť po naplnení vodou 360 kg 

 
Technické údaje - elektrické časti 

 

Zabudovaná poistka (SMU – eBox) T4A, 250 V 

Spotreba energie v pohotovostnom 
režime 

1,2 W 

Úroveň ochrany IPX4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Prietok z tepelného čerpadla G 1 
1/4 2 Vratný tok do tepelného čerpadla G 
1 1/4 3 Pripojenie studenej vody G 3/4 

4 Pripojenie teplej vody G 3/4 
5 Vykurovací prietokový chod G 1 
6 Vykurovací vratný tok G 1 
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Obr. 167:   Rozmerový výkres a rozmery pripojení pre 

uniTOWER VIH QW 190/1 
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12.13 Popis produktu pre allSTOR exclusive VPS 

300/3-7 až 2000/3-7 
Zvláštne charakteristické vlastnosti 

– Kompaktný akumulačný vyrovnávací zásobník pre 
kombinovanie s rôznymi energetickými zdrojmi , ako 
sú solárne zdroje, tepelné čerpadlá, drevo, olej, plyn 
alebo CHP 

– Hygienická príprava pitnej vody pomocou stanice 
teplej vody pre domácnosti, ktorá je vhodná pre 
prírubovú montáž 

– Prídavná jednotka solárneho čerpadla, ktorá je 
vhodná pre prírubovú montáž pri solárnej príprave 
teplej vody pre domácnosti a pre podporu vykurovania 

– Jednoduchá preprava na miesto inštalácie; tepelná 
izolácia nie ej vopred namontovaná 

– Delená tepelná izolácia (dvojdielna do 1000 l, 
trojdielna do 1500 l a 2000 l) 

– Voliteľné tepelné izolačné zátky na nepoužité 
pripojenia 

– Možnosť prepravy od 500 l pomocou 
vysokozdvižného vozíka 

 
Možné použitie 
Multifunkčný valcový zásobník sa dodáva s rôznymi 
generátormi tepla a/alebo solárnym plniacim systémom. 
Používa sa ako akumulačný zásobník pre ohrev vody a 
zabezpečuje tepelnú energiu pre rôznych spotrebiteľov, 
ako sú stanice teplej vody pre domácnosti, vykurovacie 
obvody, bazény atď. 

 
Vybavenie 
– Vyrovnávací akumulačný zásobník z ocele 

– Nárazové plechy a riadiace jednotky pre optimálnu 
stratifikáciu 

– Vysoko účinná tepelná izolácia (140 mm pre 
300-1000 l, 200 mm pre 1500 l a 2000 l) z 
polyesterovej vlny 

– Obehové čerpadlo ako príslušenstvo 
– 8 držiakov na povrchu pre montáž snímačov 

– 15 plniacich a vypúšťacích pripojení pre jednotlivé 
zóny valcového zásobníka 

– Jedna rúrka na odvzdušnenie 
 

 

       Poznámka 
Ak chcete zabrániť korózii a nánosom 
(vodný kameň) vo valcovom 
zásobníku, musíte dodržiavať normy 
VDI 2035 T1 a T2. Táto norma VDI 
obsahuje, medzi inými, informácie o 
stupni tvrdosti vody, ktorá sa musí 
udržiavať. 

Obr. 168: allSTOR VPS 300/3-7 až VPS 
2000/3-7 

Označenie 

jednotky 

Označeni

e ErP 

Kapacit

a 

valcové

ho 

zásobní

ka v l 

Objednávkové 
č. 

VPS 300/3-7 B 303 0010015112 

VPS 500/3-7 B 491 0010015113 

VPS 800/3-7 B 778 0010015114 

VPS 1000/3-7 B 962 0010015115 

VPS 1500/3-7 B 1505 0010015116 

VPS 2000/3-7 B 1917 0010015117 
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Príprava teplej vody 
Popis produktu pre allSTOR plus VPS300/3-5 až 2000/3-5 
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Typ 
jednotky 

A B C D E F G H I J 
priem
er 

K 
priem
er 

L M N O P Q 

VPS 300/3 1833 1720 1617 1210 920 744 574 365 130 500 780 1734 130 480 580 900 1350 

VPS 500/3 1813 1700 1570 1230 930 750 579 394 190 650 930 1730 190 540 640 960 1410 

VPS 800/3 1944 1832 1670 1330 1020 820 636 421 231 790 1070 1870 231 581 681 1001 1451 

VPS 1000/3 2324 2215 2051 1598 1220 1020 822 451 231 790 1070 2243 231 581 681 1001 1451 

VPS 1500/3 2362 2190 1973 1573 1227 1000 797 521 291 1000 1400 2253 291 641 741 1061 1511 

VPS 2000/3 2485 2313 2080 1656 1201 1008 803 551 298 1100 1500 2394 298 648 748 1068 1518 

Rozmery v mm, všetky rozmery ± 10 mm, * ± 2 mm, ** ± 20 mm           

 

01 

 

Otvor pre odvzdušňovací ventil 

02 Prietok vykurovacej vody pre stanice teplej vody pre 

domácnosti v prípade montáže na stenu/kaskády s 

prietokovým alebo vratným chodom 03 Prietok kotla pre potrebu teplej vody 

04 Prietok kotla pre potrebu teplej vody 

05 Vratný chod kotla pre potrebu teplej vody 

06 Prietok kotla pre potrebu vykurovacej vody/prietok 

vykurovacieho obvodu 07 Prietok kotla pre potrebu vykurovacej vody/prietok 

vykurovacieho obvodu 08 Vratný chod kotla pre potrebu teplej vody 

09 Vratný chod kotla pre potrebu teplej vody pre 

domácnosti/vratný chod pre vykurovací obvod 

10 Vratný chod kotla pre potrebu vykurovacej vody/vratný chod pre 

vykurovací obvod 11 Vratný chod vykurovacej vody pre stanice teplej vody pre 

domácnosti v prípade montáže na stenu/kaskády s 

prietokovým alebo vratným chodom 12 Vratný rok vykurovacej vody pre solárny plniaci systém (len 

VPS/3-E) 

13 Prietok vykurovacej vody pre solárny plniaci systém pre 

nízke teploty (len VPS/3-E) 

14 Prietok vykurovacej vody pre solárny plniaci systém pre 

vysoké teploty (len VPS/3-E) 

15 Vratný chod vykurovacej vody pre stanicu teplej vody 

pre domácnosti (len VPS/3-E) 

16 Prietok vykurovacej vody pre stanicu teplej vody pre 

domácnosti (len VPS/3-E) 
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Obr. 169: Rozmerový výkres 

 

Popis Jednotka Toleranci

a 

VPS 

300/

3 

VPS 

500/

3 

VPS 

800/

3 

VPS 

1000/

3 

VPS 

1500/

3 

VPS 

2000/

3 
Kapacita valcovej nádrže l ± 2 303 491 778 962 1505 1917 

Trvalý systémový pretlak (na strane 

vykurovania) 

MPa (bar) — 0,3 (3)      

Teplota vykurovacej vody °C — 95      
Vonkajší priemer valcovej 

nádrže (bez tepelnej izolácie) 
mm ± 2 500 650 790 790 1000 1100 

Vonkajší priemer valcovej 

nádrže (s tepelnou izoláciou) 
mm ± 10 780 930 1070 1070 1400 1500 

Hĺbka valcovej nádrže (vrátane tepelnej 

izolácie a pripojení) 
mm ± 10 828 978 1118 1118 1448 1548 

Výška valcovej nádrže (vrátane 

odvzdušňovacieho ventilu a 

polohovacieho krúžku) 

mm ± 10 1735 1715 1846 2226 2205 2330 

Výška akumulačného zásobníka (vrátane 

tepelnej izolácie) 

mm ± 10 1833 1813 1944 2324 2362 2485 

Hmotnosť valcovej nádrže (prázdna) kg ± 10 70 90 130 145 210 240 

Hmotnosť valcovej nádrže (plná) kg ± 10 373 581 908 1107 1715 2157 

Meranie sklonu mm ± 20 1734 1730 1870 2243 2253 2394 

Spotreba rezervnej energie KWh/24 h — < 1,7 < 2,0 < 2,4 < 2,5 < 2,9 < 3,3 
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12.14 Popis produktu pre allSTOR plus 

VPS300/3-5 až 2000/3-5 
Zvláštne charakteristické vlastnosti 

– Kompaktný akumulačný vyrovnávací zásobník pre 
kombinovanie s rôznymi energetickými zdrojmi , ako 
sú solárne zdroje, tepelné čerpadlá, drevo, olej, plyn 
alebo CHP 

– Možné kaskádovanie až do 6000 l 

– Jednoduchá preprava na miesto inštalácie; tepelná 
izolácia nie ej vopred namontovaná 

– Delená tepelná izolácia (dvojdielna do 1000 l, 
trojdielna do 1500 l a 2000 l) 

– Voliteľné tepelné izolačné zátky na nepoužité 
pripojenia 

 
Možné použitie 
Multifunkčný valcový zásobník sa dodáva s rôznymi 
generátormi tepla a/alebo solárnym plniacim systémom. 
Používa sa ako akumulačný zásobník pre ohrev vody a 
zabezpečuje tepelnú energiu pre rôznych spotrebiteľov, 
ako sú stanice pitnej vody, vykurovacie obvody, bazény 
atď. 

 
Vybavenie 
– Vyrovnávací akumulačný zásobník z ocele 
– Prietokový regulátor pre optimálnu stratifikáciu 
– Vysoko účinná tepelná izolácia (140 mm pre 

300-1000 l, 200 mm pre 1500 l a 2000 l) z 
polyesterovej vlny 

– Obehové čerpadlo ako príslušenstvo 
– 8 držiakov na povrchu pre montáž snímačov 

– 10 plniacich a vypúšťacích pripojení pre jednotlivé 
zóny valcového zásobníka 

– Jedna rúrka na odvzdušnenie 
 

 

Poznámka 
Ak chcete zabrániť korózii a nánosom 
(vodný kameň) vo valcovom 
zásobníku, musíte dodržiavať normy 
VDI 2035 T1 a T2. Táto norma VDI 
obsahuje, medzi inými, informácie o 
stupni tvrdosti vody, ktorá sa musí 
udržiavať. 

Obr. 170: allSTOR VPS 300/3-5 až VPS 2000/3-
5 

Označenie 

jednotky 

Označeni

e ErP 

Kapacit

a 

valcové

ho 

zásobní

ka v l 

Objednávkové 
č. 

VPS 300/3-5 B 303 0010015118 

VPS 500/3-5 B 491 0010015119 

VPS 800/3-5 B 778 0010015120 

VPS 1000/3-5 B 962 0010015121 

VPS 1500/3-5 B 1505 0010015122 

VPS 2000/3-5 B 1917 0010015123 
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Príprava teplej vody 
Popis produktu pre aguaFLOW exclusive, stanica teplej vody VPM 20/25/2 W až VPM 40/45/2 W 
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Typ 
jednotky 

A B C D E F G H I J 
priemer 

K 
priemer 

L 

VPS 300/3 1833 1720 1617 1210 920 744 574 365 130 500 780 1734 

VPS 500/3 1813 1700 1570 1230 930 750 579 394 190 650 930 1730 

VPS 800/3 1944 1832 1670 1330 1020 820 636 421 231 790 1070 1870 

VPS 1000/3 2324 2215 2051 1598 1220 1020 822 451 231 790 1070 2243 

VPS 1500/3 2362 2190 1973 1573 1227 1000 797 521 291 1000 1400 2253 

VPS 2000/3 2485 2313 2080 1656 1201 1008 803 551 298 1100 1500 2394 

Rozmery v mm, všetky rozmery ± 10 mm, * ± 2 mm, ** ± 20 mm       

01 Otvor pre odvzdušňovací ventil 

02 Prietok vykurovacej vody pre stanice teplej vody pre 

domácnosti v prípade montáže na stenu/kaskády s 

prietokovým alebo vratným chodom 03 Prietok kotla pre potrebu teplej vody 

04 Prietok kotla pre potrebu teplej vody 

05 Vratný chod kotla pre potrebu teplej vody 

06 Prietok kotla pre potrebu vykurovacej vody/prietok vykurovacieho 

obvodu 07 Prietok kotla pre potrebu vykurovacej vody/prietok vykurovacieho 

obvodu 08 Vratný chod kotla pre potrebu teplej vody 

09 Vratný chod kotla pre potrebu teplej vody pre 

domácnosti/vratný chod pre vykurovací obvod 

10 Vratný chod kotla pre potrebu vykurovacej vody/vratný chod pre 

vykurovací obvod 11 Vratný chod vykurovacej vody pre stanice teplej vody pre 

domácnosti v prípade montáže na stenu/kaskády s 

prietokovým alebo vratným chodom  
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Obr. 171: Rozmerový výkres 

 

Popis Jednotka Toleranci

a 

VPS 

300/

3 

VPS 

500/

3 

VPS 

800/

3 

VPS 

1000/

3 

VPS 

1500/

3 

VPS 

2000/

3 
Kapacita valcovej nádrže l ± 2 303 491 778 962 1505 1917 

Trvalý systémový pretlak (na strane 

vykurovania) 

MPa (bar) — 0,3 (3)      

Teplota vykurovacej vody °C — 95      
Vonkajší priemer valcovej 

nádrže (bez tepelnej izolácie) 
mm ± 2 500 650 790 790 1000 1100 

Vonkajší priemer valcovej 

nádrže (s tepelnou izoláciou) 
mm ± 10 780 930 1070 1070 1400 1500 

Hĺbka valcovej nádrže (vrátane tepelnej 

izolácie a pripojení) 
mm ± 10 828 978 1118 1118 1448 1548 

Výška valcovej nádrže (vrátane 

odvzdušňovacieho ventilu a 

polohovacieho krúžku) 

mm ± 10 1735 1715 1846 2226 2205 2330 

Výška akumulačného zásobníka (vrátane 

tepelnej izolácie) 

mm ± 10 1833 1813 1944 2324 2362 2485 

Hmotnosť valcovej nádrže (prázdna) kg ± 10 70 90 130 145 210 240 

Hmotnosť valcovej nádrže (plná) kg ± 10 373 581 908 1107 1715 2157 

Meranie sklonu mm ± 20 1734 1730 1870 2243 2253 2394 

Spotreba rezervnej energie KWh/24 h — < 1,7 < 2,0 < 2,4 < 2,5 < 2,9 < 3,3 
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Príprava teplej vody 
Popis produktu pre allSTOR plus VPS300/3-5 až 2000/3-5 

 

 

 
 
 
 
 
12.15 Popis produktu pre aguaFLOW exclusive, 

stanica teplej vody pre domácnosti VPM 
20/25/2 W až VPM 40/45/2 W 

 

 

 
 

Označenie jednotky Objednávkové č. 
VPM 20/25/2 W 0010014311 

VPM 30/35/2 W 0010014312 

VPM 40/45/2 W 0010014313 

 
 

Zvláštne charakteristické vlastnosti 

– Hygienický ohrev pitnej vody na princípe 
protiprúdu 

– Veľký výkonový potenciál až do 60 kW, 85 kW alebo 
109 kW 

– Kaskádové riešenie pre maximálne štyri jednotky 
aguaFLOW 

– Rôzne spôsoby použitia v kombinácii s akumulačnými 
zásobníkmi Vaillant 

– Voliteľná funkcia ochrany proti baktérii Legionella pre 
tepelnú dezinfekciu teplej vody a sietí obehových 
potrubí v prípade predpísaných špecifikácií (čas, 
teplota dezinfekcie a trvanie) prostredníctvom 
vhodného systémového regulátora 

– Doskový tepelný výmenník vyrobený z 
nehrdzavejúcej ocele s veľkými plochami a s nízkym 
obsahom vody pre rýchly prenos tepelnej energie do 
pitnej vody 

– Kompletná EPP izolácia 

– Pripravené na ľahkú inštaláciu priamo na valcový 
zásobník Prípadne sa môže montovať na stenu 
(stenový držiak je k dispozícii ako príslušenstvo) 

– Tiež je možná prevádzka bez dodatočného 

 
 
 
Potenciálne použitie 
Stanica pitnej vody sa používa na ohrev pitnej vody na 
konkrétnu požadovanú teplotu 
Pitná voda sa vedie cez doskový tepelný výmenník podľa 
princípu protiprúdu Odberový bod DHW sa deteguje 
pomocou zabudovaného prietokového snímača 
Minimálne odberové množstvo je: 
–  VPM 20/25/2 W: 2 l/min. 
– VPM 30/35/2 W: 2 l/min. 
–  VPM 40/45/2 W: 3.5 l/min. 

 
Vybavenie 
– Doskový tepelný výmenník z nehrdzavejúcej ocele 

– Osobitne vytvarovaná konštrukcia dosiek, ktorá 
bráni usadzovaniu vodného kameňa 

– EPP tepelná izolácia plášťa 
– Zabudovaný snímač objemového prietoku 
– Vysoko účinné čerpadlo 
– Rozhranie eBUS 
– Obehové čerpadlo ako príslušenstvo 

– Stenové držiaky (aj pre kaskády; obj. č. 0010014300 
a/alebo 0010014301 a/alebo 0010013303) 

 
 

Poznámka 
Ak chcete zabrániť korózii a nánosom 
(vodný kameň) v stanici pitnej vody, 
musíte dodržiavať normy VDI 2035 T1 
a T2. Táto norma VDI obsahuje, medzi 
inými, informácie o stupni tvrdosti 
vody, ktorá sa musí udržiavať. 
V závislosti od kvality a stavu pitnej vody 
môžu vysoké teploty pitnej vody spôsobiť 
usadzovanie vodného kameňa na strane 
pitnej vody v tepelnom výmenníku. 
Ak sa nastaví maximálna výstupná teplota 
pre pitnú vodu na 60 °C, tvrdosť pitnej 
vody môže byť až 15 °dH. 
Pri tvrdosti vody vyššej ako 15 °dH alebo 
pri vyššej zvolenej výstupnej teplote 
odporúčame, aby ste používali 
zmäkčovadlo pitnej vody, aby sa zaistilo, že 
stanica pitnej vody pracuje správne a tiež 
aby sa zaistila kvalita pitnej vody. 

Ob. 172: Stanica pitnej vody aguaFLOW exclusive 
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Príprava teplej vody 
Popis produktu pre aguaFLOW exclusive, stanica teplej vody VPM 20/25/2 W až VPM 40/45/2 W 

 

 

 
 
 
 

Technické údaje 
 

Popis Jednotka VPM 20/25/2 W VPM 30/35/2 W VPM 40/45/2 W 

Výstup teplej vody     
Pre teplú vodu pri 60 °C l/min. 20 30 40 

Koeficient max. výkonu * — 3 5 9,5 

Menovitý výkon kW 49 73 97 

Pre teplú vodu pri 65°C l/min. 25 35 45 

Koeficient max. výkonu * — 4 ** 7 *** 11,5 

Menovitý výkon kW 60 85 109 

Teploty     
Teplotný rozsah °C 40...60   
Teplota pre program ochrany proti baktérii 
Legionella 

°C 70   
Elektrické pripojenie     
Menovité napätie V, Hz 230, 50   
Spotreba energie stanice W 25...93   
Spotreba energie obehového čerpadla W 25   
Tlak     
Zvyšná dopravná výška na vykurovacej strane MPa (mbar) 0,15 (150) 0,1 (100) 0,15 (150) 

Prípustný tlak na studenej strane MPa (bar) 0,3 (3)   
Prevádzkový tlak na strane vody MPa (bar) 1 (10)   
Rozmery     
Výška mm 750   
Šírka mm 450   
Hĺbka, ak sa inštaluje na akumulačný zásobník mm 275   
Hmotnosť kg 16 16 19 

Hydraulické pripojenie     
Studená voda, obeh, teplá voda DN 20, G 3/4, ploché tesnenie   
Prietokový a vratný chod teplej vody DN 25, G 1, PTFE tesnenie   
* Merané podľa DIN 4708-3: Teplota teplej vody 45 °C, teplota studenej vody 10 °C a teplota valcového zásobníka 65 °C 

Údaje o systémoch s tepelnými čerpadlami a o peletových kotloch nájdete v príslušných informáciách o projektovaní. 
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Príprava teplej vody 
            Popis produktu pre aguaFLOW exclusive, stanica teplej vody VPM 20/25/2 W až VPM 40/45/2 W 
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Obr. 174: Strata tlaku VPMW 

 
x Prietoková rýchlosť 

[l/min.] y Strata tlaku [mbar] 
A Pitná voda 
B Ohrev 

01 Pripojenie obehového čerpadla (voliteľné) 

02 Obehové čerpadlo 

03 Panel 

04 Káblový kanál 

05 Prietok v obvode zásobníka 

06 Držiak pre bezpečnostnú skrutku 

07 Zmiešavač 

08 Obehové čerpadlo v obvode zásobníka 

09 Zástrčka 

10 Snímač teploty teplej vody 

11 Vratný chod uzavieracieho ventilu 

12 Držiak pre bezpečnostnú skrutku 

13 Vratný chod v obvode zásobníka 

14 Doskový tepelný výmenník 

15 Snímač teploty vratného chodu v obvode 

zásobníka 16 Prietok uzavieracieho ventilu 

17 Snímač prietokovej rýchlosti 

18 Snímač teploty prietoku v obvode zásobníka 

19 Regulátor 

20 Pripojenie teplej vody 

21 Pripojenie studenej vody 
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Obr. 173: Rozmerový výkres 
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Príprava teplej vody 
Popis produktu pre aguaFLOW exclusive, stanica teplej vody VPM 20/25/2 W až VPM 40/45/2 W 

 

 

 
 
 
 
 

  

 
 

Úrovne výkonu VPM20/25/2W Úrovne výkonu VPM40/45/2W 
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Obr. 176:  Úrovne výkonu VPM30/35/2W 

 
 

Úrovne výkonu VPM30/35/2W 
 

x Cieľová hodnota teplej vody [°C] 
y Cieľová hodnota akumulačného 

zásobníka [°C] 

x Cieľová hodnota teplej vody [°C] 

y Cieľová hodnota akumulačného 

zásobníka [°C]  

x Cieľová hodnota teplej vody [°C] 

y Cieľová hodnota akumulačného 

zásobníka [°C]  
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Obr. 177: Úrovne výkonu VPM40/45/2W 
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Obr. 175: Úrovne výkonu VPM20/25/2W 
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       Príprava teplej vody 
                  Popis produktu pre solárny systém auroFLOW exclusive 

 

 

 
 
 
 
12.16 Popis produktu pre solárny systém 

auroFLOW exclusive 
 

 

 
 

Označenie typu Číslo výrobku 
auroFLOW exclusive VPM 20/2 S 0010014314 

auroFLOW exclusive VPM 60/2 S 0010014315 

 
 

Zvláštne charakteristické vlastnosti 

– Môže sa inštalovať priamo na všetky multifunkčné 
valcové zásobníky allSTORexclusive VPS/3 
pomocou Plug & Play alebo sa môže montovať na 
stenu 

– Podsvietený grafický displej so zobrazením solárnej 
výnosnosti 

– Voliteľné pripojenie kolektorového snímača 
– Nezávislá regulácia požadovaného objemového 

prietoku 
– Kaskádovanie s maximálne dvomi stanicami 
– Zabudovaný 3-cestný ventil 

– Pripojenie pre priame privádzanie vyšších teplôt (> 
65 °C 

 
Potenciálne použitie 
Solárny plniaci systém auroFLOW exclusive od 
spoločnosti Vaillant je určený na plnenie akumulačných 
zásobníkov a dodáva sa v dvoch veľkostiach. S VPM 
20/2 S sa môžu používať 4-20 m² ploché kolektory alebo 
4-16 m² trubicové kolektory a s VPM 60/2 S sa môžu 
používať 20-60 m² ploché kolektory alebo 14-28 m² 
trubicové kolektory. 
Kompletne vybavené stanice sa dajú rýchlo a ľahko 
namontovať na VPS /3 alebo na stenu. 

Poznámka: 
Všeobecným pravidlom je odporúčanie, aby 
sa pri používaní solárnej plniacej stanice 
zabudovala aj radová nádoba. Prípadne sa 
môže použiť expanzná nádoba so 
zabudovanou radovou nádobou 
v malých systémoch. 

 
Vybavenie 

– Solárna plniaca stanica pre prenos tepla z 
kolektorového poľa do akumulačného zásobníka 
allSTOR exclusive alebo allSTOR plus 

– So zabudovaným riadiacim systémom a presným 
zobrazením solárnej výnosnosti 

– Prispôsobené solárnemu systému úplne automaticky 

– Nie je potrebné mať kolektorový snímač na streche 
Ako voliteľná možnosť sa môže dodatočne 
nainštalovať kolektorový snímač alebo snímač 
valcového zásobníka, aby sa zvýšila účinnosť 

– Riadiaci systém s reguláciou teploty, kompletne 
vybavený všetkými zložkami: teplotný snímač, 
prietokový snímač, vysoko účinné solárne čerpadlo, 
čerpadlo s obvodom zásobníka, plniace/vypúšťacie 
zariadenie, vetrací otvor 

– Displej pre zobrazenie solárnej výnosnosti a 
stavu 

– Pripravené na ľahkú inštaláciu priamo na valcový 
zásobník Prípadne sa môže montovať na stenu 
(stenový držiak je k dispozícii ako príslušenstvo) 

– Tiež je možná prevádzka bez dodatočného 
regulátora 

Voliteľné príslušenstvo 
– Solárna expanzná nádoba (18 až 100 l) 
– Solárna radová nádoba (5 až 18 l) 
– Podpora pre solárnu expanznú nádobu 
– Držiaky pre montáž na stenu 

Obr. 178: Solárny plniaci systém auroFLOW 
exclusive 
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Technické údaje 
 

Popis Jednotka VPM 20/2 S VPM 60/2 
S 

Povrch solárneho 
kolektora 

m² 4...20 20...60 

Tepelný výmenník — 21 dosiek 49 dosiek 

Rozmery    
Výška mm 750  
Šírka mm 450  
Hĺbka, ak sa 
inštaluje na 
akumulačný 
zásobník 

mm 275  

Hmotnosť kg 18 19 

Elektrické pripojenie    
Menovité napätie V, Hz 230, 50  
Spotreba energie 
(menovitý výkon) 

W Max. 140  

Typ pripojenia — Sieťové pripojenie 

Úroveň ochrany 
(podľa EN 60529) 

— IPX2  

Hydraulické pripojenie    
Prietok solárneho 
obvodu (vonkajší 
závit) 

„ 3/4  

Vratný chod 
solárneho obvodu 
(vonkajší závit) 

„ 3/4  

Prietok v obvode 
akumulačného 
zásobníka 1 (vonkajší 
závit) 

„ 1  

Prietok v obvode 
akumulačného 
zásobníka 2 (vonkajší 
závit) 

„ 1  

Vratný chod v obvode 
akumulačného 
zásobníka (vonkajší 
závit) 

„ 1  

Maximálny 
prevádzkový tlak 
(solárny obvod) 

kPa (bar) 600 (6)  

Maximálny 
prevádzkový tlak 
(obvod valcového 
zásobníka) 

MPa 
(bar) 

0,3 (3)  

Maximálna teplota 
solárnej kvapaliny 

°C 130  

Maximálna teplota 
vody 

°C 99  

Solárne čerpadlo    
Menovité napätie V, Hz 230, 50  
Spotreba solárneho 
čerpadla 

W Max. 70  

Spotreba plniaceho 
čerpadla zásobníka 

W Max. 63  

Predvolené nastavenia    
Cieľová hodnota teplej 
vody 

°C 65  
Cieľový teplota 
vykurovania 

°C 40  
Maximálna teplota 
valcového 
zásobníka 

°C 99  

300 

  450  

 

Obr. 179: Rozmerový výkres 
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  Obr. 182:  Zvyšná dopravná výška pre obvod zásobníka VPM 60/2S  
 

  

 
 

800 
 

700 
 

600 
 

500 
 

400 
A 

300 
B 

200 
 

100 
 

0 

0 100  200  300 400  500 600  700 800  900 1000 1100 1200 1300140015001600 

 x 

Obr. 181: Zvyšná dopravná výška pre obvod zásobníka VPM 
20/20S  
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Obr. 180: Zvyšná dopravná výška pre solárny obvod VPM 20/2 

S a VPM 60/2 S  
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12.17 Projektovanie akumulačných zásobníkov Prehľad pripojení valcového zásobníka 
 

  

 
Tri teplotné snímače na valcovom zásobníku, jeden po 
druhom, začnúc od horného, spustia tepelnú požiadavku, 
ak sa nedosiahne cieľová hodnota. Valcový zásobník je 
rozdelený na tri teplotné zóny takým spôsobom, aby boli 
snímače usporiadané podľa produktu a systému. Ak sa 
použije solárny plniaci systém, najprv sa spustí 
zariadenie auroFLOW a potom následné vykurovacie 
zariadenia, v závislosti od aktuálneho prívodu solárnej 
energie. 
Snímač 1 (teplá voda, rezerva): Pre horných 10 % 
objemu valcového zásobníka (teplá voda). 
Snímač 2 (teplá voda, komfortná zóna): Pre približne 
40 % objemu valcového zásobníka, ktorý je nižšie. 
Snímač 3 (ohrev) Pre približne 50 % objemu valcového 
zásobníka, ktorý je nižšie. 
Generátor tepla a vykurovacie obvody sú pripojené 
nasledovne: 

 

1 Prietok vykurovacej vody do VPM-W pre zariadenia montované 
na stenu 
alebo kaskády valcových zásobníkov 2 Dve pripojenia pre prietok kotla pre spracovanie časti 
vody vo valcovom zásobníku 

3 Vratný tok kotla 
4 Pripojenie pre prietok kotla pre vykurovaciu časť valcového 

zásobníka 5 Prietok vykurovacích obvodov 
6 Vratný tok kotla 
7 Vratný tok kotla 
8 Vratný tok vykurovacích obvodov 
9 Vratný tok vykurovacej vody do VPM-W pre 

zariadenia montované na stenu alebo kaskády 
valcových zásobníkov 10 Vratný tok vykurovacej vody do VPM-S 

11 Prietok vykurovacej vody vo VPM-S pri nízkej teplote 
12 Prietok vykurovacej vody vo VPM-S pri vysokej teplote 
13 Vratný tok vykurovacej vody do VPM-W 
14 Prietok vykurovacej vody vo VPM-W 
15 Pripojenia pre odvzdušňovací ventil 
F 1-8 Držadlá na teplotné snímača 

 
Okrem geometrie trojúrovňového pripojenia sa tu 
nachádza aj osem miest pre snímače. Polohy F1 až F8 
označujú polohu držiakov na snímače 

15 

1 

F1 

14 

 

F2 

2 

2 

F3 

13 
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Obr. 184: Pripojenia valcového zásobníka - prehľad 
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Obr. 183: Regulácia napĺňania 
valcového zásobníka 
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Rozdiely medzi variantmi vybavenia „exclusive“ a 
„plus“ 
Multifunkčný valcový zásobník je k dispozícii vo 
variantoch „exclusive“ a „plus“. 
Zatiaľ čo allSTOR exclusive je skutočným multifunkčným 
valcovým zásobníkom, allSTOR plus je primárne 
akumulačným zásobníkom. 
Obidva varianty majú pripojenia pre vykurovací obvod a 
potrubia kotla.  Okrem toho, allSTOR exclusive má 
pripojenia pre solárny plniaci systém a a stanicu pitnej 
vody. 
Vnútri allSTOR exclusive sa nachádza nárazový plech, 
rôzne prietokové tlmiče a potrubia pre optimálnu a účinnú 
stratifikáciu zhora (teplá voda) smerom dole (studená 
voda). Nárazový plech sa nachádza v strede valcového 
zásobníka, takže plochy pre vykurovanie a teplú vodu sú 
rovnakej veľkosti. 
Vo variante „plus“ sa nachádzajú aj prietokové tlmiče, ale 
nemajú rovnaké vlastnosti. Nenachádza sa tu žiadna 
vnútorná komora. To znamená, že pritekajúca 
vykurovacia voda sa smeruje dole, keďže kinetická 
energia sa nedá úplne odstrániť pomocou „polovičných“ 
prietokových tlmičov. 

 

 

Obr. 185: Profil allSTOR exclusive 

allSTOR 
exclusiv 

allSTOR 
plus 

Obr. 186: Rozdiely medzi „exclusive“ a „plus“ 
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Výber systémovej kombinácie z VPS a VPM W 

 

 

 
 
 

12.18 Dimenzovanie systému 
To, aký účinný je systém a ako funguje, závisí najmä od 
správneho dimenzovania systému. Všetky nasledujúce 
zložky sa musia dimenzovať v súlade s požiadavkami. 

 
Akumulačný zásobník VPS/3 

– Potreba teplej vody prispôsobená stanici pitnej vody 
VPM/2W 

– Potreba tepla 
– Typ kotla (prevádzkový čas, doba prekonania) 
– Skladovacia doba solárneho systému 
Akumulačný zásobník sa musí dôsledne dimenzovať tak, 
aby zabezpečil, že konfiguráciu systému bude fungovať 
správne a účinne. 
Základným pravidlom je, že pri dimenzovaní 
akumulačného zásobníka je potrebné počítať so 
zásobníkom s kapacitou najmenej 30 l pre každý kW 
výkonu kotla. 
Vždy dodržiavajte maximálne prietokové rýchlosti 
systému. Tieto závisia od veľkosti valcového zásobníka a 
nesmú prekročiť nasledujúce hodnoty: 
–  VPS 300-500/3: 8 m³/h 
–  VPS 800-1000/3: 15 m³/h 
–  VPS 1500-2000/3: 30 m³/h 
Nasledujúce body je potrebné vždy brať do úvahy pri 
projektovaní systému: 
Expanzná nádoba pre vykurovanie 
– Objem systému, vrátane akumulačného zásobníka 
– Výška systému alebo predbežný plniaci tlak v 

expanznej nádobe 
– Odlučovač vody 
Solárny plniaci systém VPM /2 S 
– Povrch kolektora 
– Typ kolektora 
Solárna expanzná nádoba 
– Objem solárneho systému 

– Výška systému alebo predbežný plniaci tlak v 
expanznej nádobe 

Stanica pitnej vody VPM /2 W 
Potreba teplej vody podľa nasledovného: 
– Počet osôb 
– Druh použitia 
– Simultánnosť 
– Objem akumulačného zásobníka 
Obehové čerpadlo 
– Ovládanie 
– Dopravná výška 
– Objemový prietok 
– Spotreba prúdu 

12.19 Výber stanice pitnej vody 
Po výpočte indexu potreby N pre potrebu teplej vody sa 
môže vybrať stanica pitnej vody VPM /2 W. 

 

Index potreby N Stanica pitnej vody 
VPM.../2W 

Maximálne štyri (maximálne 
dve s tepelným čerpadlom) 

20/25 

Maximálne sedem 
(maximálne päť s tepelným 
čerpadlom) 

30/35 

Maximálne 11,5 
(maximálne deväť s 
tepelným čerpadlom) 

40/45 

Viac ako 11,5 Kaskáda (kaskádovať sa 
môžu maximálne štyri 
stanice)  

 
 

12.20 Výber generátora tepla 
Po výpočte energie pre vykurovanie a teplú vodu sa 
môže vybrať generátor tepla (typ a rozsah výkonu) 
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L 

 
 
 

12.21 Výber systémovej kombinácie z VPS a VPM 
W 

V závislosti od typu a rozsahu výkonu generátora tepla 
ako aj od koeficientu výkonu N sa môže vybrať 
požadovaný akumulačný zásobník za pomoci 
nasledujúcich tabuliek. 

 
Výkon kotlov v kW VPS 300/3 VPS 500/3 VPS 800/3 VPS 1000/3 VPS 1500/3 VPS 2000/3 
10,2 2,0 3,5 — — — — 

14,4 2,5 4,0 5,0 — — — 

19,6 2,5 4,5 6,0 6,5 — — 

20,4 2,5 5,0 6,0 6,5 — — 

21,6 2,5 5,0 6,5 7,0 — — 

24,4 3,0 5,0 6,5 7,5 9,0 — 

25,8 3,0 5,0 7,0 8,0 9,5 — 

30,9 — 5,0 8,0 9,0 10,5 — 

35,4 — 5,5 8,0 9,5 11,5 17,0 

45,5 — 5,5 9,0 10,0 18,0 18,0 

65,7 — — 9,6 10,5 22,0 20,5 

75,0 — — 10,0 11,0 23,5 26,0 

105,0 — — 17,0 19,5 26,0 30,0 

115,0 — — — 20,0 29,0 31,5 

130,0 — — — — 32,0 34,0 

150,0 — — — — 34,0 37,5 

165,0 — — — — 37,0 40,5 

201,0 — — — — 43,0 48,0 

241,0 — — — — 45,0 49,0 

281,0 — — — — 49,5 51,0 

Všeobecné parametre: V kombinácii s auroMATIC 620/3: Teplota akumulačného zásobníka 89 °C; výstupná teplota úžitkovej vody zo 
stanice 60 °C; teplota úžitkovej vody v zmiešavači v odberovom bode 45 °C 
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12.22 Kontrola vybraného akumulačného 
zásobníka pri použití generátorov 
obnoviteľného tepla 

Ak je vybraným generátorom tepla tepelné čerpadlo 
geoTHERM alebo peletový kotol renerVIT, minimálny 
objem pre vykurovací podiel a celkový objem 
akumulačného zásobníka sa musí skontrolovať z 
hľadiska dodatočných podmienok. Vypočítané výsledky 
sa potom musia porovnať s objemovými podielmi, ktoré 
sa vypočítali predtým. 
Výsledok buď potvrdí, že vybraný akumulačný zásobník 
je správny, alebo bude udávať odlišnú veľkosť pre 
akumulačný zásobník. 

Minimálny objem pre vykurovací podiel a 
celkový objem peletových kotlov renerVIT 

 
 
 
 

V akumulačnom zásobníku sú k dispozícii rôzne 
objemové podiely pre vykurovanie alebo prípravu teplej 
vody v závislosti od typu použitia (len teplá voda/len 
vykurovanie). 

 
 

12.23 Dimenzovanie solárneho systému 
Ak sa bude systém akumulačného zásobníka allSTOR 
prevádzkovať so solárnych systémom, potom je potrebné 
vybrať typ kolektora, povrch kolektora a vhodný solárny 
plniaci systém. Solárny systém sa môže zhruba 
dimenzovať podľa nasledujúcich základných pravidiel. 
Viac informácií o dimenzovaní solárneho systému 
nájdete v informáciách o projektovaní pre „auroTHERM“. 

 
Solárna príprava teplej vody 
Domy obývané jednou alebo dvomi rodinami:  1-1.5  m²  
povrchu kolektora na jednu osobu 
Domy obývané viacerými rodinami: Približne 1 m² 
povrchu kolektora na jednu obytnú jednotku 
Pri 25 % solárnom pokrytí sa povrch kolektora 0,5 m² 
použije pre 50 l dennej potreby pitnej vody pri 60°C. Pri 
50 % pokrytí sa povrch kolektora 1 m² použije pre 
potrebu pitnej vody 50 l (60 °C) 

 
Solárna podpora vykurovania 
Povrch kolektora sa môže stanoviť a optimalizovať len za 
pomoci simulácie. Pre zistenie približného povrchu 
kolektora môžete použiť nasledujúce dve základné 
pravidlá: 
– Dimenzovanie povrchu kolektora pre potrebu teplej 

vody s vysokou solárnou výnosnosťou a následné 
zdvojnásobenie povrchu 

– 1 m² povrchu kolektora na 10 m² obytnej plochy 

Generátor 

tepla 

a 

prvý krok VPS 

Použiť 
tepelné 
čerpadlo 
alebo 
peletový 
kotol? 

   
Ni

e 

Žiadna 

zmena 

Án

o 

Výpočet 
minimálnych objemov 
pre vykurovací podiel 
a celkového objemu 

podľa tabuľky 

Porovnanie 
minimálnych 
objemov s 

objemovými 
podielmi podľa 

tabuľky 

Výber: 

typ VPS (druhý krok) 

Obr. 187: Výmena vybraného valcového 
zásobníka 

 Objem 

vykurovacieho 

podielu v litroch 

Celkový objem 

akumulačného 

zásobníka v litroch 
Výkon 

v kW 

Objemy pre 

minimálny 

prevádzkový čas (15 

min.) 

Minimálny objem 

pre podporný 

program (30 l/kW) * 

13 62 390 

21 100 630 

28 134 840 

* Pre podporu nedávno nainštalovaného akumulačného 

zásobníka v kombinácii s peletovým kotlom sa musí 
nainštalovať zásobník s objemom minimálne 30 l/kW. Vždy 

dodržiavajte príslušné podporné programy! 
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Percento solárneho pokrytia 
Stupeň solárneho pokrytia je cieľovou hodnotou 
dimenzovania, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v stanovení 
rozmerov povrchu kolektora a objemu valcového 
zásobníka. určuje podiel celkovej potreby tepla, ktorú má 
solárny systém pokryť. 
Stupeň pokrytia s hodnotou približne 60 % pre ohrev 
pitnej vody je určený pre malé systémy, ako sú domy 
obývané jednou alebo dvomi rodinami. 
Stupeň pokrytia s hodnotou približne 30-45 % sa vyberie 
pre stredne veľké solárne systémy (domy obývané 
viacerými rodinami, športové zariadenia atď.). 
Stupeň pokrytia s hodnotou < 20 % je určený pre veľké 
systémy (domy obývané viacerými rodinami, domovy 
dôchodcov atď.), ktoré majú viac ako 30-40 m². V 
takomto prípade hovoríme o tzv. predhrievacích 
systémoch. 

 
Základné pravidlo pre dimenzovanie akumulačného 
zásobníka 
Dimenzovanie akumulačných zásobníkov sa riadi 
potrebou teplej vody a správaním používateľa. 

 
Solárna príprava teplej vody: 
Domy obývané jednou alebo dvomi rodinami: Objem = 
1,5-2-násobok dennej potreby teplej vody, minimálne 50 l 
na jeden m² povrchu kolektora. 
Domy obývané viacerými rodinami: 30-80 l objemu 
valcového zásobníka na 1 m² povrchu kolektora. 

 
Solárna podpora vykurovania: 
50-80 l objemu valcového zásobníka na 1 m² povrchu 
kolektora. 
Pri solárnom pokrytí 25 % je požadovaný objem 
valcového zásobníka 30-50 l na jeden m² kolektorového 
poľa; pri pokrytí 50 % je to 50-70 l/m². 
Vo viacposchodovom obytnom dome sa môže počítať s 
dennou potrebou vody 70 l na jednu obytnú jednotku s 
teplotou 60 °C. Preto sa uvažuje s povrchom kolektora 
približne 1 m² na jednu obytnú jednotku, čím sa dosiahne 
pokrytie 35-45 %. 

 
 
12.24 Výber typu kolektora/výpočet povrchu 

kolektora 
Vyberú sa solárne kolektor a požadovaný vypočítaný 
povrch kolektora, pričom sa budú brať do úvahy rôzne 
faktory pre dimenzovanie solárnych kolektorov (napr. 
geografické miesto budovy, úžitková plocha strechy a 
sklon strechy, požadované solárne pokrytie pre teplú 
vodu/vykurovanie). 

12.25 Výber solárnej plniacej stanice 
Po výbere typu kolektora a výpočtu povrchu kolektora sa 
môže vybrať vhodný solárny plniaci systém pre systém 
akumulačného zásobníka allSTOR. 
Ploché kolektory 
– Do 20 m² = VPM 20/2S 
– Do 60 m² = VPM 60/2S 
Trubicové kolektory 
– Do 14 m² = VPM 20/2S 
– Do 28 m² = VPM 60/2S 

 

 

 
 
 
12.26 Dimenzovanie akumulačných zásobníkov 
Požadovaný objem zásobník sa vypočíta na základe 
štandardných odporúčaní pre výpočet veľkostí valcových 
zásobníkov (denná požiadavka na jednu domácnosť, litre 
na jednej m² povrchu kolektora) pre prípravu teplej vody 
a solárnu podporu vykurovania. 
Tiež berte do úvahy všetky platné podmienky čerpania. 

 
Konečný výber akumulačného zásobníka 
Najväčší objem vypočítaný v troch krokoch výberu 
stanoví typ akumulačného zásobníka. 

Dimenzovan

ie 

solárneho 

systému 

(pozrite si 

solárny PLI) 

Výber typu 

kolektora, 

výpočet povrchu 

kolektora, 

pozrite si PLI 

auroTHERM 

Vyberte VPM /2S 

pre 

Plochý kolektor 

≤ 20 m
2
: VPM 20/2 

S 

≤ 60 m
2
: VPM 60/2 

S 

Trubicový 
kolektor 

≤ 14 m
2
: VPM 

20/2 S 

≤ 28 m
2
: VPM 

60/2 S 

Typ VPM /2 S 

Stanovte 

potrebný 

objem 

zásobníka; 

pozrite si PLI 

auroTHERM 

Berte do úvahy 

finančné 

podmienky (napr. 

min. 40 l/m
2 
pre 

ploché kolektory) 

Výber: 

Typ VPS (tretí krok) 

Obr. 188: Dimenzovanie solárneho 
systému 
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Vzorový výpočet: 

 
 
 

12.27 Dimenzovanie potrubí 
Všetky zložky systému dimenzujte takým spôsobom, aby 
zabezpečovali rovnaký objemový prietok pri požadovanej 
menovitej prietokovej rýchlosti. 
Priemery potrubí nesmú byť príliš veľké, v opačnom 
prípade sa systém spomalí a klesne aj jeho účinnosť. 
Nezabúdajte, že obidve potrubia medzi akumulačným 
zásobníkom a solárnym plniacim systémom (keď sa 
montuje na stenu) a potrubia medzi solárnym plniacim 
systémom a kolektorovým poľom sa musia dimenzovať 
podľa nasledujúcich špecifikácií. 
Potrubia medzi akumulačným zásobníkom a stanicou 
pitnej vody sa musia tiež správne dimenzovať, ak sa 
stanica montuje na stenu. 
Na schémach je bezpečnostná rezerva pre straty tlaku s 
hodnotou 50 %, a preto sú určené na poskytnutie 
počiatočnej smerovej hodnoty. Odporúča sa, aby sa 
straty tlaku presne vypočítali v každom prípade. 
Dodatočné upínače 
napr. ventily, spôsobujú ďalšie straty tlaku a tie je potom 
potrebné brať do úvahy pri projektovaní. 

 
 

Dimenzovanie potrubí v solárnom obvode 
(strana akumulačného zásobníka) 
Dimenzujte potrubia medzi akumulačným zásobníkom a 
solárnym plniacim systémov v súlade s nasledujúcimi 

Základná vzdialenosť: 5 m 
Celková dĺžka potrubia: 10 m 
Povrch kolektora: 14 m² 

Výsledok: Rozmery potrubia DN15 
schémami, ak je solárny plniaci systém namontovaný    
na stene. 
Schémy umožnia výpočet požadovaných rozmerov 
potrubia v závislosti od celkovej dĺžky potrubia a povrchu 
kolektora pre každý solárny plniaci systém. 
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Obr. 189: Rozmery potrubia so solárnym plniacim systémom a 
akumulačným zásobníkom VPM20/2 S 
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Obr. 190: Rozmery potrubia so solárnym plniacim systémom a 

akumulačným zásobníkom VPM60/2 S  
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Dimenzovanie potrubí v solárnom obvode (obvod 
kolektora - trubicové kolektory) 
Dimenzujte potrubia medzi solárnym plniacim systémom 
a poľom trubicových kolektorov podľa nasledujúcich 
schém. 

Poznámka: 
Sledujte jednotlivé schémy pre trubicové a 
ploché kolektory. 

Schémy umožnia výpočet požadovaných rozmerov 
potrubia v závislosti od celkovej dĺžky potrubia a povrchu 
kolektora pre každý solárny plniaci systém. 

Dimenzovanie potrubí v solárnom obvode (obvod 
kolektora - ploché kolektory) 
Dimenzujte potrubia medzi solárnym plniacim systémom 
a poľom plochých kolektorov podľa nasledujúcich schém. 

Poznámka: 
Sledujte jednotlivé schémy pre trubicové a 
ploché kolektory. 

Schémy umožnia výpočet požadovaných rozmerov 
potrubia v závislosti od celkovej dĺžky potrubia a povrchu 
kolektora pre každý solárny plniaci systém. 

 

  

 

  
 

  

 

  
Y Celková dĺžka potrubia v 

m X Povrch kolektora v m² 

 

Y Celková dĺžka potrubia v 
m X Povrch kolektora v m² 
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Obr. 194: Rozmery potrubia so solárnym plniacim systémom a 

plochým kolektorom VPM60/2 S 
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Obr. 192: Rozmery potrubia so solárnym plniacim systémom a 

trubicovým kolektorom VPM60/2 S 
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Obr. 193: Rozmery potrubia so solárnym plniacim systémom a 

plochým kolektorom VPM20/2 S 
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Obr. 191: Rozmery potrubia so solárnym plniacim systémom a 

trubicovým kolektorom VPM20/2 S 
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12.28 Dimenzovanie vodných potrubí 
Pri montáži stanice pitnej vody na stenu nezabúdajte, že 
potrubia medzi akumulačným zásobníkom a stanicou 
pitnej vody musia byť dimenzované podľa nasledujúcich 
špecifikácií. 

 
 
12.29 Projektovanie kaskádových systémov 
Systém akumulačného zásobníka allSTOR sa môže 
použiť v takmer každom systéme na ohrev. Jednotlivé 
zložky systému (VPS, VPM W a VPM S) sa môžu 
usporiadať do kaskády, aby sa vytvorili väčšie systémy. 
To znamená, že systém akumulačného zásobníka 
môže pozostávať až z troch jednotiek allSTOR VPS/3, 
štyroch jednotiek aguaFLOW exclusive VPM/2W a 
maximálne dvoch jednotiek auroFLOW exclusive 
VPM/2S. 
Spoločnosť Vaillant ponúka veľké množstvo 
príslušenstva pre všetky tieto jednotky, aby ste z nich 
mohli zostaviť kaskádové systémy. 
Prispôsobený rad príslušenstva umožňuje vytvorenie 
kaskádového systému, ktorý má nasledujúce výhody: 
– Jednoduchá inštalácia systému 

– Vysoká úroveň prevádzkovej spoľahlivosti v 
prípade porúch alebo údržby 

– Kompaktné, úsporné riešenia 

– Jednoduchá preprava a inštalácia jednotiek a 
príslušenstva pre kaskády - aj v prípade renovácie - 
vďaka tomu, že sa tieto dodávajú v osobitne 
zabalených jednotkách. Je jednoduchšie inštalovať 
časti systému napríklad na úzkych schodiskách alebo 
pri dverách, čo zase minimalizuje náklady na personál. 

– Vysoká flexibilita údržby, pretože údržbárske práce 
sa môžu vykonávať na jednotlivých jednotkách bez 
potreby vypnúť celý systém. 

 
12.30 Výpočet straty tlaku v kaskádach valcových 

zásobníkov 
Softvérový nástroj planSOFT je k dispozícii v našej 
odbornej partnerskej sieti, aby ste ho mohli používať pri 
výpočte straty tlaku v systémoch. 
Straty tlaku v potrubných častiach a valcových nádržiach 
je tiež možné stanoviť pomocou príslušných schém. 
Ak potrebujete vypočítať stratu tlaku v kaskáde 
valcových zásobníkov, postupujte nasledovne: 
– Stanovte požadovanú dĺžku potrubia a počet 90° 

potrubných kolien. 
– Pri každom 90° klene pridajte 0,45 m k 

stanovenej dĺžke potrubia. 
– Vyberte priemer potrubia. 

– Stanovte stratu tlaku v prípojných potrubiach ( v 
závislosti od objemového prietoku). Pozrite si 
schému. 

– Sčítajte straty tlaku vo valcových nádržiach (v 
závislosti od objemového prietoku). Pozrite si schému. 

 

Strata tlaku na jeden meter potrubia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výhody kaskádového systému 
Používanie niekoľkých akumulačných zásobníkov v 
podstate znamená, že kaskádové riešenie ponúka vyššiu 
flexibilitu pri dodávke tepla do budovy na základe 
požiadaviek. 
– Systémy ma modulárny tvar a keď sa potreba tepla v 

budove zvýši, môže sa ďalej rozšíriť. To znamená, že 
čiastočná modernizácia existujúcich vykurovacích 
zariadení je tiež možná. 

 
 
 
 

X Prietoková rýchlosť v 
m³/h Y Strata tlaku v mbar 

 

Pri každom kolene je potrebné pridať dodatočnú 
dĺžku potrubia 0,45 m. 

Obr. 195: Príklad inštalácie: Kaskáda pozostávajúca zo 
štyroch jednotiek VPM W 
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Obr. 196: Strata tlaku na jeden meter potrubia 

 



248 Projekčné podklady tepelné čerpadlá 
12/2016 

            Príprava teplej vody 
           Dimenzovanie vodných potrubí 

 

 

 
 
 

Strata tlaku v nádržiach valcového zásobníka v rámci kaskády 12.31 Kaskádovanie stanice pitnej vody 
 

  

 
X Prietoková rýchlosť v 

m³/h Y Strata tlaku v mbar 
 

Kaskáda pozostávajúca z troch jednotiek allSTOR VPS 
500/3 je vypočítaná nižšie: 

 

 
– Požadovaná dĺžka potrubia pre jedno 

pripojenie valcového zásobníka: 
3,4 m 

– Počet 90° potrubných kolien pre jedno 
pripojenie valcového zásobníka: 4 

– Zvolený priemer potrubia: DN 40 
– Maximálna prietoková rýchlosť pre VPS 

500/3: 8 m³/h 
Výpočet dĺžky potrubia: 2x3,4 m + 
8x0,45 m = 10,4 m 

Strata tlaku na jeden meter potrubia: 
Približne 8 mbar (podľa schémy) Strata 
tlaku v troch valcových nádržiach: 
75 mbar (podľa schémy) 

 

Celková strata tlaku v kaskáde s valcovými 
zásobníkmi: 
10,4 m x 10 mbar/m + 75 mbar = 179 mbar 

Až štyri jednotky aguaFLOW exclusive sa môžu 
kombinovať v kaskáde. Toto umožňuje napájanie až 105 
obytných jednotiek. 
Stanice pitnej vody sa môžu pripojiť na ľavú alebo pravú 
stranu akumulačných zásobníkov. 
Držiaky pre montáž na stenu sú k dispozícii v rôznych 
veľkostiach ako príslušenstvo. 
Možné sú nasledujúce kombinácie: 

 

Poznámka: 
Kaskádové ventily (KV) sú potrebné pre 
každú jednotku aguaFLOW. Každý ventil sa 
aktivuje tou stanicou, ku ktorej patrí, a môže 
sa „otvoriť“ alebo „zatvoriť“ pomocou 
koncového spínača. 

 
 

Vzorový výpočet: 

Obr. 198: Kaskáda s 
dvomi jednotkami 
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Obr. 197: Strata tlaku vo valcových nádržiach v rámci kaskády 

 

Obr. 199: Pripojenie hydraulickej kaskády VPM.../2 W 
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VPM 20/25/2 W VPM 30/35/2 W VPM 40/45/2 W Litre za minútu N 
L 

2 — — 40/50 9/14 

1 1 — 50/60 14/19 

— — 2 80/90 32/39 

3 — — 60/75 14/29 

2 1 — 70/85 25/35 

1 2 — 80/95 32/42 

— — 3 110/125 54/65 

4 — — 70/90 25/39 

3 1 — 80/100 32/46 

2 2 — 90/110 39/54 

1 3 — 110/120 46/52 

— — 4 150/170 87/105 

 
 

12.32 Kaskádovanie solárnej plniacej stanice 
Až dve jednotky aguaFLOW exclusive sa môžu 
kombinovať v kaskáde. 
Solárny plniaci systém sa nainštaluje stenové držiaky. 
Držiaky sa môžu použiť pre obidva rozsahy výkonu pre 
auroFLOW exclusive. 
Systém sa môže pripojiť k držiakom z pravej alebo ľavej 
strany. 
Z dôvodu dostupného miesta sa musia bezpečnostné 
skupiny namontovať do vratného toku solárneho 
čerpadla na mieste (nesmie sa vypnúť). pripojenie k 
solárnemu čerpadlu sa musí uzatvoriť pomocou veka. 

 
 

12.33 Projektovanie miesta inštalácie 
Pri zostavovaní, inštalácii a prevádzkovaní systému 
akumulačného zásobníka postupujte podľa miestnych 
predpisov, pravidiel, smerníc a pokynov týkajúcich sa 
elektrických pripojení, ktoré vydáva obslužná firma 
vodárenskej spoločnosti a ktorá sa týka používania 
geotermálnej energie pre pripojenie systémov zdrojov 
tepla a vykurovacích zariadení. 
Zložky systému sa musia nainštalovať v suchých 
miestnostiach, ktoré sú natrvalo chránené proti mrazu. 
Okolitá teplota nesmie byť vyššia ako 40 °C. 
Miesto inštalácie sa má vybrať tak, aby sa v prípade 
poškodenia mohli relatívne veľké objemy vody vypustiť 
efektívne (napr. cez podlahový odtok). 

Hmotnosť akumulačného zásobníka, keď je plný, sa 
musí porovnať s nosnou kapacitou podlahy. 
Pri projektovaní miesta inštalácie sa MUSIA brať do 
úvahy hmotnosť akumulačného zásobníka, vrátane 
všetkej vody, keď je naplnená jeho kapacita, a táto 
hmotnosť sa musí porovnať s nosnou kapacitou podlahy. 
Berte do úvahy aj nameraný sklon akumulačného 
zásobníka. 

 

Meranie sklonu 
 

Označenie 
typu 

Jednotka Tolerancia Meranie 
sklonu A 

VPS300/3 mm ± 20 1734 

VPS500/3 mm ± 20 1730 

VPS800/3 mm ± 20 1870 

VPS1000/3 mm ± 20 2243 

VPS1500/3 mm ± 20 2253 

VPS2000/3 mm ± 20 2394 

 
Akumulačný zásobník si vyžaduje dostatočnú 
vzdialenosť od stien a stropu. Ak sa majú nainštalovať 
auroFLOW a aguaFLOW, ich rozmery je potom potrebné 
brať do úvahy pri výpočte požadovanej vzdialenosti. 

 

Bočná vzdialenosť valcového zásobníka od steny 

Označenie 

typu 

Bočná 

vzdialenosť A 

[mm] 

Vzdialenosť od 

stropu B [mm] 

VPS 300/3 350 350 

VPS 500/3 450  

VPS 800/3 500  

VPS 1000/3 500  

VPS 1500/3 600  

VPS 2000/3 650  
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13 Kombinácie inteligentných systémov 
od spoločnosti Vaillant 

 
 
 

13.1 Efektívne v každom smere 
Nový rad tepelných čerpadiel flexoTHERM je súčasťou 
novej koncepcie spoločnosti Vaillant, Green IQ, ktorý sa 
vzťahuje na účinné, inteligentné a obnoviteľné zdroje 
vysokej kvality. 
Nový rad tepelných čerpadiel pozostáva zo 
štandardného tepelného čerpadla pre všetky energetické 
zdroje a moduly rôznych zdrojov tepla. To znamená, že 
všetky tepelné čerpadla sa inštalujú a regulujú presne 
rovnakým spôsobom.           

 
 

Tepelné čerpadlá zo série flexoTHERM sú flexibilné, 
tiché a je označené štítkom energetickej účinnosti - 
A+++. Obzvlášť tichá vonkajšia jednotka v novom 
vzduchovom/vodnom čerpadle sa môže dokonca 
inštalovať aj do terasových domov. 
Energia sa veľmi účinne prenesie z vonkajšej jednotky 
do vnútornej jednotky do tepelného čerpadla 
vzduch/voda, keďže sa teplo „vyrába“ len v danej 
budove. 
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13.2 Systematická integrácia obnoviteľných 

energií 
Keďže sa spoločnosť Vaillant už tradične sústreďuje na 
pokroky a účinnú technológiu; kombinácia vysoko 
účinných kondenzačných jednotiek so systémami 
solárnej tepelnej energie alebo s vetracími systémami 
pre domácnosti, ktoré pracujú so spätným získavaním 
tepla, je logickým krokom, ktoré ponúka nielen 
potenciálny vysoké úspory, ale aj pohodlie, a ktorý tiež 
pomáha vlastníkovi získať zaujímavú podporu. Podľa 
vašich očakávaní systémy spoločnosti Vaillant spĺňajú 
kritériá nemeckého zákona o obnoviteľných zdrojoch 
energie (EEWärmegG), čo znamená, že spoločne so 
spoločnosťou Vaillant sa môžete s istotou pozerať do 
budúcnosti. 
Spoločnosť Vaillant tiež ponúka ďalšie systémy a 
možnosti kombinácií, ktoré spĺňajú požiadavky 
EEWärmegG. 
– Vďaka tepelnému čerpadlu flexoTHERM od 

spoločnosti Vaillant - používané ako jednoduchá 
jednotka v domoch obývaných jednou rodinou (do 150 
m²) alebo ako dodatočná solárna podpora v domoch 
obývaných viacerými rodinami (do 400 m²) - je 
vykurovanie ekologické a odbúrava potrebu používať 
plyn alebo olej. 

– Systémy renerVIT od spoločnosti Vaillant pozostáva z 
peletového kotla a akumulačného zásobníka, v 
ktorom sa naraz zohrieva vykurovacia ako aj pitná 
voda. 

– Odporúča sa pridať účinné solárne kolektory 
auroTHERM pre systémy na ohrev pitnej vody 
a/alebo ako podporné vykurovacie systémy v domoch 
obývaných viacerými rodinami. 

– Spoločnosť Vaillant sa sústreďuje na systém 
zeoTHERM ako na ďalší logický krok v budúcom 
vývoji plynovej kondenzačnej technológie: riadiaci 
systém pripojí solárne konektory, plynový 
kondenzačný článok a zeolitovú jednotku spoločne s 
tepelnými výmenníkmi, hydraulickými zložkami a 
regulátormi, čím sa vytvorí jedna dokonalá funkčná 
jednotka. 

Všetky vykurovacie systémy - s výnimkou 
systémov renerVIT, zeoTHERM a geoTHERM 
sa môžu inteligentným a energeticky 
hospodárnym spôsobom kombinovať so 
systémovým regulátorom multiMATIC 700 od 
spoločnosti Vaillant. 

Vetranie domácností so spätným získavaním energie 

Okrem vykurovacej technológie tvorí regulované vetranie 
domácností dôležitú zložku moderných stavebných 
technológií. Zvyšuje komfort bývania, chráni samotnú 
stavbu budovy a priebežne znižuje vašu potrebu tepla 
tým, že zabraňuje strate tepla pri vetraní. Spoločnosť 
Vaillant ponúka kompletné systémové riešenia pre 
vykurovanie, prípravu teplej vody a vetranie. 
Napriek tomu, že zákony EnEV a EEWärmegG 
nevyžadujú inštaláciu vetracieho systému, odporúča sa 
tak urobiť, aby ste konali v súlade s prísnymi limitmi 
vzťahujúcimi sa na spotrebu energie v nových budovách 
a aby ste zabezpečili správne odparovanie vlhkosti. 
Zariadenie recoVAIR od spoločnosti Vaillant je 
koordinovaným systémom pre reguláciu vlhkosti v 
obývacích izbách a má zabudované spätné získavanie 
energie. 
Účinné stenové a stropné jednotky sa môžu používať 
kdekoľvek (dokonca aj v existujúcich budovách), môžu 
sa kombinovať s akýmkoľvek vykurovacím systémom a 
ľahko sa prevádzkujú a ovládajú pomocou systémového 
regulátora multiMATIC 700 od spoločnosti Vaillant. 

 
 
 
13.3 Od plánovania až po prevádzku 

Spoločnosť Vaillan vám pomôže nielen vybrať a 
naprojektovať správny vykurovací systém pre napĺňanie 
vašich potrieb, ale tiež vám ponúka dôležitú pomoc pri 
spustené systému do prevádzky a pri jeho údržbe. 
Prísľub 5Plus Worry-free Promis od spoločnosti 
Vaillant 
Prísľub 5Plus Worry-free Promise zabezpečuje, že váš 
produkt môžete využívať dlhšie časové obdobie. Kotol od 
spoločnosti Vaillant bude vždy nastavený podľa vašich 
potrieb, jeho údržba sa bude vykonávať v pravidelných 
intervaloch a optimalizuje sa tak, aby bol čo najviac 
energeticky účinný. Tiež môžete využívať dlhodobé 
výhody päťročnej záruky, optimálne systémovej 
spoľahlivosti a možnosti naplánovať vaše náklady s 
istotou. Blízka spolupráca vášho odborníka a zákazníckej 
služby spoločnosti Vaillant zabezpečí, že sa váš systém 
bude ľahko používať a že vaše otázky budú vždy včas 
zodpovedané. 
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Kľúčové zložky 
systému: 
– tepelné čerpadlo pre 

prípravu teplej vody 
pre domácnosti 
aroSTOR 

– plynový kondenzačný 
kotol ecoTEC 

– fotovoltaický systém 
– vetracia jednotka 

pre domácnosti 
recoVAIR 

13.6 Tepelné čerpadlá s teplou vodou v existujúcich systémoch 
Tepelné čerpadlo s teplou vodou aroSTOR zabezpečuje teplú vodu pre celý dom obývaný 
jednou rodinou z centrálneho miesta. 
Inštalačná miestnosť sa primárne nachádza tam, kde sa akumuluje teplo. Táto môže byť 
obslužnou miestnosťou, kotolňou alebo pivnicou, kde je k dispozícii odpadové teplo z práčok 
alebo chladiacich zariadení. Tepelné čerpadlo odoberá vzduch, ochladí ho a znovu vypustí do 
miestnosti. Vzduch v miestnosti sa tiež odvlhčí. 
Vetracia jednotka pre domácnosti recoVAIR sa môže kombinovať so všetkými systémami 
tepelných čerpadiel pre regulované vetranie so spätným získavaním tepla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aroSTOR VWL B 290/4 a VWL BM 290/4 sú štandardnými zariadeniami, pretože napájací ako 
aj odobratý vzduch sa odoberú a potom naspäť vypustia do inštalačnej miestnosti. 
Takto sa vzduch v inštalačnej miestnosti ochladí. Ak toto nie je potrebné, odobratý vzduch sa 
môže vyviesť von cez potrubie na odpadový vzduch alebo do inej miestnosti, ktorá sa má 
ochladiť. 

Obr. 202: Tepelné čerpadlo s teplou vodou aroSTOR pre 

rozšírenie existujúcich systémov 
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13.7 Inštalácia tepelného čerpadla flexoCOMPACT s akumulačným zásobníkom 
Tepelné čerpadlá flexoCOMPACT exclusive sa ľahko inštalujú. Pohodlie s teplou vodou sa 
zabezpečuje pomocou zabudovaného 171-litrového valcového zásobníka teplej vody pre 
domácnosti. Je preto veľmi dôležité, aby sa vopred správne kalibroval podľa požadovanej 
potreby teplej vody. Toto priestorovo úsporné riešenie sa používa najmä v nových budovách 
bez pivnice. 
Vetracia jednotka pre domácnosti recoVAIR sa môže kombinovať so všetkými systémami 
tepelných čerpadiel pre regulované vetranie so spätným získavaním tepla. 

Kľúčové zložky systému: 
– Kotol: flexoCOMPACT 

tepelné čerpadlo 
– akumulačný 

zásobník 
VPSR100/1M 

– vetracia jednotka 
pre domácnosti 
recoVAIR 

– batériový systém 
eloPACK 

– regulátor riadený 
poveternostnými 
podmienkami 
určený pre 
vykurovanie, 
chladenie, vetranie 
a prípravu teplej 
vody VRC 700/4 

– comDIALOG VR900 
komunikačný modul 

– riadiaca aplikácia pre 
Android a iOS 

– fotovoltaický systém 
– hydraulická súprava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyššie uvedené riešenie je kompatibilné so všetkými zdrojmi tepla. Chladiaca funkcia je k 
dispozícii pre zdroje tepla používajúce slaný roztok a vodu. Informácie o jednotlivých zdrojoch 
tepla, ich výhodách a nevýhodách a zodpovedajúce limity pre ich použitie sú zhrnuté v 
plánovacom module pre tepelné čerpadlá. 

V
R 70 

Obr. 203: Inštalácia tepelného čerpadla flexoCOMPACT s akumulačným zásobníkom, s 

batériovým systémom eloPACK a 

vetracou jednotkou pre domácnosti recoVAIR 
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Kľúčové zložky 
systému: 
– Kotol: flexoTHERM 

tepelné čerpadlo 
– fotovoltaický systém 
– geoSTOR VIH RW 300 

alebo uniS- 
TOR VIH RW 200 
valcový zásobník 
teplej vody pre 
domácnosti 

- regulátor riadený 
poveternostnými 
podmienkami určený 
pre vykurovanie, 
chladenie, vetranie a 
prípravu teplej vody 
VRC 700/4 

13.8 Systém tepelných čerpadiel flexoTHERM 

Zvýšená potreba teplej vody sa môže flexibilne pokryť použitím dodatočného valcového 
zásobníka, Ak sa použije vhodný valcový zásobník, môže sa využívať aj solárna tepelná 
energia. Táto schéma základnej inštalácie sa môže použiť takmer s každým zdrojom tepla. 
Fotovoltaický systém sa môže kombinovať so všetkými systémami tepelných čerpadiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyššie uvedené riešenie je kompatibilné so všetkými zdrojmi tepla. Chladiaca funkcia je k 
dispozícii pre všetky zdroje tepla. Informácie o jednotlivých zdrojoch tepla, ich výhodách a 
nevýhodách a zodpovedajúce limity pre ich použitie sú zhrnuté v predchádzajúcich častiach. 
V prípade aktívneho chladenia sa musí použiť akumulačný zásobník vhodný pre chladenie. 

V
R 
70 

Obr. 204: Systém tepelného čerpadla flexoTHERM s valcovým zásobníkom teplej 

vody pre domácnosti - schéma systému 
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Kľúčové zložky 
systému: 
– Kotol: tepelné 

čerpadlo aroTHERM 
– vetracia jednotka 

pre domácnosti 
recoVAIR 

– kompaktná jednotka s 
valcovým zásobníkom 
teplej vody pre 
domácnosti a 
zložkami pre rozvod 
tepla uniTOWER 

– batériový systém 
eloPACK 

– regulátor riadený 
poveternostnými 
podmienkami 
určený pre 
vykurovanie, 
chladenie, vetranie 
a prípravu teplej 
vody multiMATIC 
700/2 

– riadiaca aplikácia pre 
Android a iOS 

– fotovoltaický systém 

13.9 aroTHERM – v kombinácii s uniTOWER 
Používanie tepelného čerpadla aroTHERM zabezpečí hospodárne využívanie vzduchu ako 
zdroja tepla prostredníctvom jednoduchej a ľahkej inštalácie tepelného čerpadla vo vonkajšom 
prostredí. V tejto konfigurácii systému je možná monoenergetická prevádzka čerpadla. 
V konfigurácii systému nižšie je tepelné čerpadlo kombinované s uniTOWER. Teplo sa 
dodáva do dvoch vykurovacích obvodov prostredníctvom hydraulických zložiek v zariadení 
uniTOWER; v toto prípade najmä prostredníctvom inštalačných a rozširujúcich súprav (1 x 
zberač s nízkou stratou, 1 x vykurovací obvod so zmiešavacím ventilom, 1 x vykurovací obvod 
bez zmiešavacieho ventilu). 
Tepelné čerpadlo napĺňa valcový zásobník, ak je to potrební tak aj s podporou prídavného 
elektrického ohrievača, ktorý je zabudovaný do uniTOWER. Systémový regulátor multiMATIC 
700/2 (s montážou na stenu) reguluje systém tepelného čerpadla. 
Vetracia jednotka pre domácnosti recoVAIR sa môže kombinovať so všetkými vykurovacími 
systémami pre regulované vetranie so spätným získavaním tepla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulátor vykurovania riadený poveternostnými podmienkami multiMATIC 700/2 sa používa 
na riadenie a nastavenie systému tepelného čerpadla. 

e 

 

e 

e 

Obr. 205: aroTHERM - kombinácia s uniTOWER, batériovou bankou eloPACK a s 

recoVAIR 
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13.10 aroTHERM – monoenergetický režim 
Používanie tepelného čerpadla aroTHERM zabezpečí hospodárne využívanie vzduchu ako 
zdroja tepla prostredníctvom jednoduchej a ľahkej inštalácie tepelného čerpadla vo vonkajšom 
prostredí. 
V tejto konfigurácii systému je možná monoenergetická prevádzka čerpadla. Zabudovaná 
funkcia aktívneho chladenia zvyšuje komfort bývania v letnom období. 

Kľúčové zložky systému: 
– Kotol: tepelné čerpadlo 

aroTHERM 
– elektrický opätovný 

ohrev pomocou 
hydraulickej stanice 
VWZ MEH 61 

– geoSTOR VIH RW 300 
alebo uniS- 
TOR VIH RW 200 
valcový zásobník 
teplej vody pre 
domácnosti 

– regulátor riadený 
poveternostnými 
podmienkami 
určený pre 
vykurovanie, 
chladenie, vetranie 
a prípravu teplej 
vody multiMATIC 
700/2 

– funkcia aktívneho 
chladenia (voliteľné) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prídavný elektrický ohrievač v hydraulickej stanici VWZ MEH 61 zabezpečuje dodatočné teplo 
vo vykurovacom režime a pri príprave teplej vody, ak je to potrebné. 
Regulátor vykurovania riadený poveternostnými podmienkami multiMATIC 700 sa používa na 
riadenie a nastavenie systému tepelného čerpadla. 
Rozhranie pre diagnostiku tepelného čerpadla je zabudované do hydraulickej jednotky VWZ 
MEH 61. 

   

e 

Obr. 206: aroTHERM – 

monoenergetický rež im 
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13.11 aroTHERM – hydraulická izolácia pomocou modulu tepelného výmenníka 
Používanie tepelného čerpadla aroTHERM zabezpečí hospodárne využívanie vzduchu ako 
zdroja tepla prostredníctvom jednoduchej a ľahkej inštalácie tepelného čerpadla vo vonkajšom 
prostredí. 
V tejto konfigurácii systému je možná monoenergetická prevádzka čerpadla. Hydraulická 
izolácia tepelného čerpadla a systému pre spätné získavanie tepla sa uskutočňuje cez modul 
tepelného výmenníka. 
Elektrický opätovný ohrev sa zabezpečuje pomocou elektrickej vykurovacej tyče. 
Zabudovaná funkcia aktívneho chladenia zvyšuje komfort bývania v letnom období. 

 
Kľúčové zložky systému: 
– Kotol: tepelné 

čerpadlo aroTHERM 
– geoSTOR VIH RW 300 

alebo uniS- 
TOR VIH RW 200 
valcový zásobník 
teplej vody pre 
domácnosti 

– modul tepelného výmenníka 
VWZ MWT 150 

– elektrická 
vykurovacia tyč VWZ 
MEH 60 

– riadiaci modul 
tepelných 
čerpadiel VWZ 
AI 

– regulátor riadený 
poveternostnými 
podmienkami 
určený pre 
vykurovanie, 
chladenie, vetranie 
a prípravu teplej 
vody multiMATIC 
700/2 

– funkcia aktívneho 
chladenia (voliteľné) 

 
 
 
 
 
 
 

Regulátor vykurovania riadený poveternostnými podmienkami multiMATIC 700 sa používa na 
riadenie a nastavenie systému tepelného čerpadla. 
Diagnostika sa vykonáva na tepelnom čerpadle pomocou riadiaceho modulu tepelného 
čerpadla VWZ AI. 

   

e 

Obr. 207:aroTHERM s modulom tepelného 

výmenníka 
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Kľúčové zložky 
systému: 
– Kotol: tepelné čerpadlo 

aroTHERM 
– modul odpojovača 

VWZ MPS 40 
– plynový závesný 

kotol 
– riadiaci modul 

tepelných 
čerpadiel VWZ 
AI 

– regulátor riadený 
poveternostnými 
podmienkami 
určený pre 
vykurovanie, 
chladenie, vetranie 
a prípravu teplej 
vody multiMATIC 
700/2 

– funkcia aktívneho 
chladenia (voliteľné) 

13.12 aroTHERM – bivalentný režim 
Používanie tepelného čerpadla aroTHERM zabezpečí hospodárne využívanie vzduchu ako 
zdroja tepla prostredníctvom jednoduchej a ľahkej inštalácie tepelného čerpadla vo vonkajšom 
prostredí. 
V tejto konfigurácii systému je možná bivalentná prevádzka čerpadla. 
Používanie tohto priestorovo úsporného riešenia sa odporúča pri renovácii existujúcich 
vykurovacích inštalácií s existujúcim plynovým závesným kotlom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulátor vykurovania riadený poveternostnými podmienkami multiMATIC 700 sa používa na 
riadenie a nastavenie systému tepelného čerpadla. 
Diagnostika sa vykonáva na tepelnom čerpadle pomocou riadiaceho modulu tepelného čerpadla 
VWZ AI. 

e 

Obr. 208: Tepelné čerpadlo aroTHERM v bivalentnom 

rež ime - schéma systému 
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14 Systémové príslušenstvo 
 

Spoločnosť Vaillant ponúka široký rad príslušenstva pre 
každý druh inštalácie. 
V tejto časti sa popisuje príslušenstvo od spoločnosti 
Vaillant, ktoré bude možno potrebné, ak budete používať 
systém od spoločnosti Vaillant s tepelnými čerpadlami. 
Príslušenstvo je rozdelené do kategórií nasledovne: 
– Príslušenstvo pre systém tepelných čerpadiel flexoTHERM 
– Príslušenstvo pre systém tepelných čerpadiel aroTHERM 
– Príslušenstvo pre systém tepelných čerpadiel 

geoTHERM hybrid 
– Príslušenstvo pre rozvod tepla 
– Príslušenstvo pre oddelenie systémov 
– príslušenstvo pre zdroje tepla 
– Príslušenstvo pre prípravu teplej vody 
– Príslušenstvo pre inštaláciu jednotky 

Všetko príslušenstvo je jasne popísané. 
Príslušenstvo pre projektovanie je popísané (ak je to 
potrebné) spoločne s rozmermi a technickými údajmi. 
ďalšie príslušenstvo nájdete v aktuálnom cenníku. 



Systémové príslušenstvo 
Príslušenstvo pre systém tepelných čerpadiel flexoTHERM/ flexoCOMPACT 

264 Projekčné podklady tepelné čerpadlá 
12/2016 

 

 

5
2

0
 

1
8

0
  

  
  

 3
4

0
  

  
  

 1
8
0
 8
0
 

1
4

0
 

2
6

0
 

4
1

0
 

4
9

0
 

6
2

0
 

7
0

0
 

1
2

6
0
 

 
 
 
 
14.1 Príslušenstvo pre systém 

tepelných čerpadiel flexoTHERM/ 
flexoCOMPACT 

 

Kolektor vzduch/voda aroCOLLECT VWL 11/4 SA 

Objednávkové č. 0010016715 
 

Pre pripojenie flexoCOMPACT exclusive alebo 
flexoTHERM exclusive. 
Kolektor vzduch/voda sa používa na výmenu tepla medzi 
obvodom so slaným roztokom a vonkajším vzduchom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozmerový výkres pre aroCOLLECT 
 

  

1 Prázdne potrubie s priemerom 70 mm pre teplý 
slaný roztok zo 

zdroja tepla do tepelného čerpadla (teplý slaný 
roztok) 2 Prázdne potrubie s priemerom 70 mm pre 

studený slaný roztok zo zdroja tepla do 

tepelného čerpadla (studený slaný roztok) 3 Prívod vzduchu 

4 Vývod vzduchu 

5 Prázdne potrubie pre vypúšťanie kondenzátu, 

priemer 120 mm 6 Prázdne potrubie pre káblový kanál, priemer 50 mm 
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Obr. 210: Rozmerový výkres pre aroCOLLECT 

 

Obr. 209: Kolektor vzduch/voda 

aroCOLLECT 
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Objemový prietok 

v l/h 

 

VWW 11/4 SI strata tlaku na bočnej strane 

medziľahlého obvodu VWW 19/4 SI strata 

tlaku na bočnej strane medziľahlého obvodu 

     
VWW 11/4 SI strata tlaku na bočnej 

strane zdroja tepla VWW 19/4 SI strata 

tlaku na bočnej strane zdroja tepla 

Obr. 213: Schéma straty tlaku pre VWW 11/4 SI a 19/4 SI 

 
 
 
 
Modul podzemnej vody fluoCOLLECT VWW 
11/4 SI a VWW 19/4 SI 
 

Objednávkové č. 0010016719, 0010016720 

 
 
 
 

Pre pripojenie flexoCOMPACT exclusive alebo 
flexoTHERM exclusive. 
Modul podzemnej vody sa používa na prenos tepla 
medzi obvodom so slanou vodou a podzemnou vodou. 
VWW 11/4 SI pre 5-11 kW tepelné 
čerpadlá. VWW 19/4 SI 15-19 kW 
tepelné čerpadlá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
        

Obr. 211: Modul podzemnej vody 

fluorCOLLECT 

  733  

  532  

Obr. 212: Rozmerový výkres pre 

fluoCOLLECT 
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Obr. 216: Schéma straty tlaku pre VWW 
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Modul pasívneho chladenia VWW 11/4 SI a 19/4 
SI 
Objednávkové č. 0010016721, 0010016722 

 
 
 

Pre pripojenie flexoCOMPACT exclusive alebo 
flexoTHERM exclusive. 
Príslušenstvo pre pasívne chladenie so snímačom (vrt) 
alebo kolektorom. 
VWZ NC 11/4 pre 5-11 kW tepelné 
čerpadlá. VWZ NC 19/4 15-19 kW 
tepelné čerpadlá. 
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Obr. 215: Rozmerový výkres pre VWZNC 

 
 

  

          
          
          
          
          
          
           

  
            
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
 

Obr. 214: Modul pasívneho 

chladenia VWZNC 
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14.2 Príslušenstvo pre systém tepelných 
čerpadiel aroTHERM 

 
uniTOWER VIHQW190/1E – popis produktu Vybavenie 

– Prevádzková jednotka pre tepelné čerpadlo a 
elektroniku, tiež je vhodná pre zabudovanie do 
systémového regulátora 

– 190-litrový valcový zásobník teplej vody pre 
domácnosti s rúrkovými hadmi 

– 6 kW elektrický prídavný ohrievač s SCO a 
elektrická pripájacia skrinka 

– Odvzdušňovanie a vypúšťanie prídavného ohrievača 
– 15-litrová membránová expanzná nádoba pre 

vykurovanie 
– 3-cestný prepínací ventil pre vykurovanie/teplú vodu 
– Snímač VR 10 pre meranie teploty valcového 

zásobníka (vopred nainštalovaný a pripojený do 
elektrickej skrinky) 

S vopred nainštalovaným modulom čerpadla tepelného 
výmenníka: 
– 20-doskový tepelný výmenník z nehrdzavejúcej ocele 
– Vysoko účinné čerpadlo pre vykurovací obvod 
– 3-barový expanzný poistný ventil s vypúšťacím 

potrubím a zbernou nádobou na slaný roztok 
– Plniaca prípojka medzi obvodom so slaným 

roztokom a tlakomerom 
 
 
 
 

Potenciálne použitie 
– Hydraulická jednotka s valcovým zásobníkom teplej 

vody pre domácnosti (až do VWL 155/2) 
– Tiež k dispozícii s vopred nainštalovaným modulom 

čerpadla tepelného výmenníka pre oddelenie systému 
(pre 5 kW a 8kW tepelné čerpadlo aroTHERM) 

 
 

Poznámka 
Môže sa nainštalovať a pripojiť obehové 
čerpadlo pitnej vody so sústavou 
potrubia z radu príslušenstva 
spoločnosti Vaillant. 

Obr.. 218: uniTOWER 

VIHQW190/1E 
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Hydraulická stanica VWZMEH61 - popis produktu 

Objednávka č. 0020143590 

Vybavenie 

Hydraulická stanica pozostáva z nasledovného: 
– Rozhranie eBUS 
– Rozhranie zariadenia s displejom a ovládacími 

tlačidlami 
– Elektrická vykurovacia tyč s bezpečnostným 

odpojením 
– 10-litrová membránová expanzná nádoba pre 

vykurovanie 
– 3-cestný prepínací ventil 
– Snímač tlaku vody 
– Expanzný poistný ventil pre vykurovanie 
– Teplotný snímač VF1 
– Pripájací kábel 

 
Technické údaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potenciálne použitie 

Hydraulická stanica VWZ MEH 61 je modulom 
elektrického opätovného ohrievača so zabudovaným 
riadiacim modulom tepelného čerpadla a prepínacím 
ventilom pre vykurovací systém aroTHERM. V závislosti 
od konštrukcie a konfigurácie môže dopĺňať prívod tepla 
z tepelného čerpadla. 
Tepelný výkon elektrickej vykurovacej tyče sa môže 
nastaviť podľa požiadaviek na 2, 4 alebo 6 kW. Modul sa 
môže pripojiť do 230 V alebo 400 V napájacieho zdroja. 

Obr. 219: Hydraulická stanica VWZ 

MEH 61 

 VWZ MEH 61 

Prevádzkové napätie U 
max 

400 V 

Ohrev Do 70 °C 

Chladenie Do 7 °C 

Úroveň ochrany IP 20 

Trieda ochrany II 

Vnútorná teplota Max. 70 °C 

Maximálna okolitá teplota 40 °C 

Výška 720 mm 

Šírka 440 mm 

Hĺbka 350 mm 
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Obr. 220: VWZ MEH 61 – konštrukcia a rozmery 

 
 
 
 

Rozmerový výkres 
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1 Svorkovnica 
2 Elektrická vykurovacia tyč 
3 Expanzná nádoba (10 l) 
4 Prepínací ventil 
5 Expanzný poistný ventil 
6 Prietokový/vratných chod to 

tepelného čerpadla (R1") 7 Prietokový/vratný chod do 
valcového zásobníka DHW (R1") 8 Odtok pre expanzný poistný ventil 

9 Prietokový/vratný chod do 
vykurovacieho obvodu (R1")  

 
 

720 
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Schéma straty tlaku 
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Obr. 221: Graf straty tlaku pre VWZ MEH 61 pre vykurovanie a prípravu teplej vody 

 
1 Vykurovací 

režim 2 Režim DHW 
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Elektrická vykurovacia tyč VWZ MEH 60 - popis 
produktu 

Objednávkové č. 0020145030 

Vybavenie 

Modul elektrického opätovného ohrievača pozostáva z 
nasledovného: 
– Bezpečnostné odpojenie pre prídavný ohrievač 
– Elektrická pripájacia skrinka 
– Odvzdušňovací ventil 
– Vypúšťací ventil 

 
Technické údaje 

 

VWZ MEH 60 
Prevádzkové napätie U 

max 
230 V/ 
50 Hz 

230 V/ 
50 Hz 

400V/ 
50 Hz 

Maximálna spotreba energie  (P    ) 
max 

6,0 kW 4,0 kW 6,0 kW 
Zabudovaná poistka (I    ) 

max 
30 A 20 A 10 A 

Úroveň ochrany IP X4   
Maximálny prevádzkový tlak 3,0 bar   
Minimálny prevádzkový tlak 0,5 bar   
Hmotnosť 4 kg   
Výška 500 mm   
Šírka 280 mm   
Hĺbka 250 mm   

 
Rozmerový výkres 

 
Potenciálne použitie 

Elektrická vykurovacia tyč v module opätovného 
ohrievača dopĺňa tepelné čerpadlo pri prevádzke v 
monoenergetickom režime. Modul sa môže pripojiť do 
230 V alebo 400 V napájacieho zdroja. V závislosti od 
elektrického pripojenia sa môže tepelný výkon nastaviť 
podľa požiadaviek na 2,4 alebo 6 kW. Elektrický modul je 
pripojený do riadiaceho modulu čerpadla cez riadiaci 
kábel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Pripojenie do vykurovacieho obvodu 
(R1") 2 Pripojenie do tepelného čerpadla 
(R1") 

Obr. 222: Elektrická vykurovacia tyč 
VWZ MEH 60 
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  140  140  

1 2 

50  50 

Obr. 223: VWZ MEH 60 – pripojenia a rozmery 
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Schéma straty tlaku 
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Obr. 224: Krivka straty tlaku pre VWZ MEH 60 
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Modul odpojovača VWZ MPS 40 - popis produktu 

Objednávka č. 0020145020 

Vybavenie 

Modul odpojovača VWZ MPS 40 sa dodáva s viacerými 
možnosťami pripojenia pre prietokový a vratný obvod 
generátora tepla. Na sekundárnej strane sú k dispozícii 
aj konektory pre prietokový a vratný chod vykurovacieho 
obvodu. V hornej a dolnej časti modulu odpojovača 
optimálny prenos tepla v rámci modulu zabezpečujú 
vodiace dosky. Toto bráni zmiešaniu rôznych 
objemových prietokov a/alebo tepelných zón. Do 
hydraulického modulu sa môže namontovať teplotný 
snímač. 
Objem valcového zásobníka je 35 litrov. 

 
Technické údaje 

 

 VWZ MPS 40 

Menovitá kapacita valcového 
zásobníka 

35 l 

Hmotnosť 18 kg 

Maximálny prevádzkový tlak 3,0 bar 

Minimálny prevádzkový tlak 0,5 bar 

Výška 720 mm 

Šírka 360 mm 

Hĺbka 350 mm 

 
 
Potenciálne použitie 

Modul odpojovača VWZ MPS 40 sa môže použiť na 
hydraulické oddelenie tepelného čerpadla a 
vykurovacieho zariadenia. Toto zabezpečí, že sa udrží 
minimálna rýchlosť obehu dokonca aj pri uzavretých 
obvodoch podlahového kúrenia. 
Vo vykurovacom systéme, ktorý pracuje v bivalentnom 
režime, sa môže hydraulicky pripojiť prídavný kotol k 
hydraulickému modulu. Môže sa tiež použiť ako vratný 
radový valcový zásobník. Tento slúži na zvýšenie objemu 
vody vo vykurovacom zariadení, čím sa zvýši 
prevádzkový čas tepelného čerpadla. 

Obr. 225: Modul odpojovača VWZ 
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Obr. 226: Rozmerový výkres 
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Hydraulické pripojenie 

Modul odpojovača VWZ MPS 40 sa môže tiež použiť na 
hydraulické odpojenie tepelného čerpadla a systému 
spätného získavania tepla, alebo na hydraulické 
zapojenie prídavných ohrievačov do systému tepelného 
čerpadla. 

 
Hydraulické odpojenie 

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené možné 
pripojenia k hydraulickému modulu, ak sa má systém 
spätného získavania tepla hydraulicky odpojiť, aby sa 
zabezpečil minimálny objem obehovej vody. Berte do 
úvahy rôzne straty tlaku v závislosti od požiadaviek na 
mieste inštalácie. 

 
Možnosti pripojenia pre hydraulické odpojenie 
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Obr. 227: Hydraulické pripojenie pre hydraulické odpojenie 

 
1 Prietokové/vratné tepelné 

čerpadlo 3 Prietokové/vratné zariadenie pre 
spätné získavanie tepla 4 Zásuvka (pripojenie sa nepoužíva) 
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Obr. 228: Strata tlaku v MPS 40 podľa jednotlivých 

požiadaviek na miesto inštalácie 
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Integrácia prídavného ohrievača 

Prídavný ohrievač sa môže zabudovať do systému 
tepelného čerpadla podľa nasledujúceho obrázku. 

 
Možnosti pripojenia pre integráciu prídavného kotla 
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Obr. 229: Hydraulické pripojenie pre integráciu prídavného kotla 

 
1 Prietokové/vratné tepelné 

čerpadlo 2 Prietokový/vratný prídavný kotol 
3 Prietokové/vratné zariadenie pre 

spätné získavanie tepla 4 Zásuvka (pripojenie sa nepoužíva) 
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Modul tepelného výmenníka VWZ MWT 150 - 
popis produktu 

Objednávkové č. 0020143800 

Rozmerový výkres 

 

 

 
 

Potenciálne použitie 

Modul tepelného výmenníka is prídavným modulom pre 
vykurovací systém aroTHERM. Vďaka zabudovanému 
tepelnému výmenníku sa môže použiť ako oddelenie 
hydraulického systému medzi tepelným čerpadlom a 
vykurovacím zariadením. To znamená, že tepelné 
čerpadlo sa môže chrániť proti mrazu bez toho, aby bolo 
potrebné použiť ochranný prostriedok proti mrazu v 
celom systéme. 

 
Vybavenie 

Hydraulická stanica pozostáva z nasledovného: 
– Vysoko účinné čerpadlo 
– Doskový tepelný výmenník 
– Plniace zariadenie pre obvod so slanou vodou 
– Expanzný poistný ventil pre vykurovanie 

 
Technické údaje 

 
 

1 Vratný chod d vykurovacieho 
obvodu (R1") 2 Prietok vykurovacieho obvodu (R1") 

3 Odtok pre expanzný poistný ventil 
4 Vratný chod do tepelného čerpadla 

(R1") 5 Prietok z tepelného čerpadla (R1") 
 

Vzdialenosť inštalácie 

 

 VWZ MWT 150 
Prevádzkové napätie U 

max 
230 V 

Maximálna spotreba elektrickej 
energie (čerpadlo) 

45 W 

Maximálny prevádzkový tlak 3,0 bar 

Minimálny prevádzkový tlak 0,5 bar 

Úroveň ochrany IP 20 

Trieda ochrany II 

Maximálna okolitá teplota 40 °C 

Výška 500 mm 

Šírka 360 mm 

Hĺbka 250 mm 

Obr. 230: Modul tepelného výmenníka VWZ 

MWT 150 
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Obr. 231: VWZ WMT 150 - pripojenia a rozmery 

> 600* 

Obr. 232: Vzdialenosť 
inštalácie 
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* Voľné miesto potrebné pre inštaláciu alebo údržbu 

jednotky.  
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Dostupná dopravný výška pre vykurovací obvod Strata tlaku v obvode tepelného čerpadla 
 

  

 
  

 

  

 

  

A Tlak (mbar) 

B Prietoková rýchlosť (l/h) 

01 Prietoková rýchlosť v obvode s 50 % 

glykolom 02 Prietoková rýchlosť v obvode s 

vodou  

A Tlak (mbar) 

B Prietoková 

rýchlosť (l/h) 01 Poloha „I“ 

02 Poloha „II“ 

03 Poloha „III“ 
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Obr. 236: Strata tlaku v obvode tepelného čerpadla 
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Obr. 234: Dostupná dopravná výška pre vykurovací obvod 

 

A Prietok v obvode s glykolom/vodu do 

tepelného čerpadla 
B Vratný chod v obvode s glykolom/vodu do 

tepelného čerpadla  

A Vratný chod vo vykurovacom obvode z 

inštalácie 
B Prietokový chod vo vykurovacom 

obvode do inštalácie  

A B 

Obr. 235: Strata tlaku v obvode tepelného čerpadla 
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Obr. 233: Dostupná dopravná výška pre 

vykurovací obvod 
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14.4 Príslušenstvo pre rozvod tepla 
 

Skupina potrubia s vysoko účinným čerpadlom, bez zmiešavača 

Objednávka č. 0020191817 
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Obr. 239: Schémy pre straty tlaku, objednávacie č. 0020191817 
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Obr. 238: Rozmerový výkres pre 
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Skupina potrubia s vysoko účinným čerpadlom 
a 3-cestným zmiešavačom 

Objednávacie č. 0020191813, 0020191814, 
0020191788 

 
 
 
 

Technické údaje 
 

 Zmiešavač K 
VS 

0020191814 Rp 1/2 2,5 

0020191813 Rp 3/4 6,3 

0020191788 Rp 1 8,0 
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Obr. 241: Schémy pre straty tlaku, objednávacie č. 0020191813, 0020191814, 0020191788 
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Obr. 240: Rozmerový výkres pre 
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Prepínací ventil 
Objednávkové č. 0020036743 

Výber pripojenia R1 alebo G11/4, 230 V, K = 7,7 

 
 
 
Schéma straty tlaku 

 

  

 

1 x prepínací ventil s motorom, 1 x pripájací kábel s 
konektorom Molex,  3 x  28 mm konektory s podpornými 
objímkami, 3x G11/4 uzavreté matice s plochým 
tesnením. 
Môže sa použiť pre allSTOR  exclusive, allSTOR  plus, 
flexoTHERM exclusive. 
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Obr. 243: Schéma straty tlaku pre 3-cestný ventil 

 Obr. 242: Prepínací 
ventil 

Y Strata tlaku [mbar] 

X Prietoková rýchlosť 
[l/min.]  
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Rozdeľovače pre dve skupiny 
potrubí 
Objednávkové č. 307556 

 
 
 

Úplne vopred konfigurované pre pripojenie dvoch skupín 
potrubí (s alebo bez 3-cestného zmiešavača), s tepelnou 
izoláciou. 
Technické údaje 

 

 Jednotka 307556 

Kryt tepelnej 
izolácie 

 EPP 

Povolená 
prevádzková 
teplota 

°C -20 až 110 

Max. povolený 
prevádzkový tlak 

bar 6 

Hmotnosť kg 6,3 

 
 
 
 
 
 
 

Strata tlaku 
 

 
1,000 

   

Y    

   

30  7 556, 2 HK 

 

100    

   
 

307 597, 3 HK 

 

10    

 
 
 

1 

   
 
 

X 
10 100 1,000 10,000 100,000 

Obr. 250: Strata tlaku 
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Obr. 249: Rozdeľovače pre dve skupiny potrubí 
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Rozdeľovače pre tri skupiny 
potrubí 
Objednávkové č. 307597 

 
 
 

Úplne vopred konfigurované pre pripojenie troch skupín 
potrubí (s alebo bez 3-cestného zmiešavača), s tepelnou 
izoláciou. 
Technické údaje 

 

 Jednotka 307597 

Kryt tepelnej 
izolácie 

 EPP 

Povolená 
prevádzková 
teplota 

°C -20 až 110 

Max. povolený 
prevádzkový tlak 

bar 6 

Hmotnosť kg 9,2 

 
 
 
 
 
 
 

Strata tlaku 
 

 
1,000 

   

Y    

   

30  7 556, 2 HK 
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307 597, 3 HK 
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Obr. 252: Strata tlaku 
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Obr. 251: Rozdeľovače pre tri skupiny potrubí 
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40 mm inštalačná súprava 
medzi vnútornou a 
vonkajšou jednotkou, 
pozostávajúca z 
2x 40xR1 1/4 mosadzný 
pripájací prvok pre 40x3,7 
PE potrubie, 2x 90° 
mosadzné závitové koleno, 
40xR1 1/4 pre 

0020087227 90° uhlové prepojenie (2 ks) 
pre odklonenie PE potrubia 
pre 50 x 4,6 PE potrubie 

0020112793 

prepojenie do 40 x 3,7 PE    
potrubie, 2 x 90° uhlové 
prepojenie pre 40 x 3,7 
PE potrubie. 1x prázdne 
potrubie pre vedenie 
káble eBUS v zemi. 
1 x označovacia páska na 
potrubie a zväzky káblov 
pre označenie PE potrubí. 
Môže sa použiť pre 
flexoCOM- PACT 
exclusive vzduch/voda, 
VWF57/4 s aroCOLLECT, 
VWF87/4 s aroCOLLECT, 
VWF117/4 saroCOL- 
LECT. 
Poznámka: 
Pre vzdialenosti do 10 m 
medzi vonkajšou jednotkou 
a vnútornou jednotkou. 

50 mm inštalačná súprava 
medzi vnútornou a 
vonkajšou jednotkou, 
pozostávajúca z: 
2x 50x R1 1/4 mosadzný 
pripájací prvok pre 50 x 4,6 
PE potrubie, 2x 90° 
mosadzné závitové koleno, 
50xR1 1/2 pre pripojenie k 
50 x 4,6 PE 
potrubiu, 2 x 90° uhlové 
prepojenie pre 50 x 4,6 PE 
potrubie, 1 x prázdne 
potrubie pre vedenie kábla 
eBUS v zemi, 
1 x označovacia páska na 
potrubie a zväzky káblov 
pre označenie PE potrubí. 
Môže sa použiť pre 
flexoCOM- PACT 
exclusive vzduch/voda, 
VWF57/4 s aroCOLLECT, 
VWF87/4 s aroCOLLECT, 
VWF117/4 saroCOL- 
LECT. 
Poznámka: 
Pre vzdialenosti 10-30 m 
medzi vonkajšou jednotkou 
a vnútornou jednotkou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0020087831 

Inštalačná súprava pre 
inštaláciu vonkajšej 
jednotky na plochej streche, 
pozostávajúca z: 
2 x zásobník štrku; 2 x 28 
mm priemer x 1,5 mm 
konektory na plochú strechu, 
G11/4; 1 x základová doska 
pre inštaláciu na plochú 
strechu; 1 x tepelná izolácia 
pre konektory; 4 x pripájacie 
prvky pre zaistenie 
zásobníka štrku pre 
vonkajšiu jednotku; 2 x 
medené závitové spoje, 
R5/4. 
Môže sa použiť pre 
flexoCOM- PACT 
exclusive vzduch/voda, 
flexoTHERM exclusive 
vzduch/voda 

Inštalačná súprava pre 
položenie PE potrubia na 
úrovne zeme, 
pozostávajúca z: 
2 x 28 mm priemer x 1,5 
mm G11/4 konektory, 1 x 
základová doska pre 
výrezy, 2 x R11/4 
mosadzný závitový spoj. 
Môže sa použiť pre 
flexoCOM- PACT 
exclusive vzduch/voda, 
flexoTHERM exclusive 
vzduch/voda 

PE pripájacie potrubie medzi 
vnútornou a vonkajšou 
jednotkou 
2 x 10 m, 40 x 3,7 mm 
Môže sa použiť pre 
flexoCOM- PACT 
exclusive vzduch/voda, 
flexoTHERM exclusive 
vzduch/voda 

 
PE pripájacie potrubie medzi 
vnútornou a vonkajšou 
jednotkou 
2 x 20 m, 50 x 4,6 mm 
Môže sa použiť pre 
flexoCOM- PACT 
exclusive vzduch/voda, 
flexoTHERM exclusive 
vzduch/voda 

0020087826 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0020112803 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0020087224 
 
 
 
 
 
 
 

0020087225 

90° uhlové pripojenie (2 ks) 0020112792    
pre odklonenie PE 
pripájacieho potrubia pre 40 
x 3,7 PE potrubie 

PE pripájacie potrubie 
medzi vnútornou a 
vonkajšou jednotkou 
2 x 30 m, 50 x 4,6 mm 
Môže sa použiť pre 
flexoCOM- PACT 

e
x
c
l
u
s

Príslušenstvo Popis

 Objednávacie č. 
Príslušenstvo Popis

 Objednávacie č. 
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Zdvíhacia základňa pre 
inštaláciu vonkajšej 
jednotky vo vyššej polohe 
(20 cm): 
Môže sa použiť pre 
flexoCOM- PACT 
exclusive vzduch/voda, 
flexoTHERM exclusive 
vzduch/voda 
Poznámka: 
Na jednu vonkajšiu jednotku 
sa môžu použiť maximálne 
dve zdvíhacie základne. 

Inštalačná súprava so 
systémom Tichelmann pre 
jednoduchú inštaláciu 
dvoch aroCOL- LECT, 
pozostávajúca z: 
1 x pripájacia doska pre 
dva rámy, 4 x 90° 
medené závitové koleno, 
40 x R1¼ pre pripojenie 
k 
40 x 3,7 PE potrubiu, 4 x 
R1¼ x 20 mm mosadzné 
rozšírenie pre pripojenie k 
vonkajšej jednotke, 2 x 90° 
mosadzné závitové koleno, 
50 x R1½ pre pripojenie k 
50 x 4,6 PE potrubiu v 
budove, 2 x T-kus pre 40 x 
3,7 PE potrubia, 2 x 90° PE 
uhlový adaptér pre 
pripojenie k T-kusu a 50 x 
4,6 PE potrubiu, 2 x 90° 
uhlové prepojenie pre 50 x 
4,6 PE potrubie, 2 x 260 mm 
PE potrubie (40 
x 3,7), 2 x 1315 mm PE 
potrubie 
(40 x 3,7), 1 x 260 mm PE 
potrubie (50 x 4,6), 1 x 
1300 mm 
PE potrubie (50 x 4,6), 1x 
prázdne potrubie pre 
vedenie kábla eBUS v zemi 
(30 m), 1x označovacia 
páska na potrubie a zväzky 
káblov pre označenie PE 
potrubí. 
Môže sa použiť pre VWF 
157/4, VWF 197/4 

0020115870 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0020093781 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0020205408 

Solárna kvapalina/slaný roztok/tepelne vodivé 
médium 

Plniace zariadenie pre 
slaný roztok do tepelného 
čerpadla pre plnenie a 
preplachovanie obvodu so 
slanou vodou, 
pozostávajúce z: 
Prietokové/vratné 
pripojenia pre slaný roztok 
pre potrubie s rovným 
koncom a priemerom 35 
mm, pripojenie pre 
expanznú nádrž na slaný 
roztok, pripojenie pre 
plniace čerpadlo, izolácia 
odolná proti difúzii, 
tlakomer. 
Môže sa použiť pre 
flexoCOM- PACT 
exclusive vzduch/voda, 
flexoCOMPACT exclusive 
slaný roztok/voda, 
flexoTHERM exclusive 
vzduch/voda, flexo- 
THERM exclusive slaný 
roztok/voda, VWS220/3, 
VWS300/3, VWS380/3. 

20 l hotová namiešaná slaná 
kvapalina s ochranou proti 
mrazu do teploty -30 °C: 
44 obj. % zmes etylén 
glykolu a vody. 
Môže sa použiť s 
flexoCOM- PACT 
exclusive vzduch/voda, 
flexoTHERM exclusive 
vzduch/voda. 

30 l hotová namiešaná slaná 
kvapalina s ochranou proti 
mrazu do teploty -16 °C: 
30 obj. % zmes etylén 
glykolu a vody. 
Môže sa použiť pre 
flexoCOM- PACT 
exclusive slaný 
roztok/voda, flexoTHERM 
exclusive slaný 
roztok/voda, geoTHERM 
VWS > 20 kW, VWS36/4. 
Poznámka: 
Nie s flexoTHERM s 
aroCOLLECT. 

 
 

0020106265 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0020145563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0020096232 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0020147182 

 
 

Príslušenstvo Popis

 Objednávacie č. 
Príslušenstvo Popis

 Objednávacie č. 
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14.7 Príslušenstvo pre prípravu teplej vody 14.8 Príslušenstvo pre inštaláciu jednotky 
 

 
Pripojenie tepelného čerpadla s teplou 
vodou 

Vzduchová pripájacia 
súprava pre aroSTOR VWL 
Môže sa použiť s aroSTOR. 

 
 
 
 
 

Príslušenstvo pre stanice pitnej vody 

Súprava 11/4“ obehového 
čerpadla Elektrické 
pripojenie: 
230 V/50 Hz, IP44 
Pozná
mka: 
Dodržiavajte pokles tlaku v 
inštalácii pitnej vody. AK je 
príliš vysoký, minimálny 
objemový prietok stanice 
pitnej vody sa nedosiahne. 

 
 

0020205775 
 

 
 
 
 
 
 

0010015144 

Bezpečnostné 
skupiny 

 
 

Bezpečnostná skupina 
valcového zásobníka pre 
objem do 200 l 
Pre pripojenie studenej vody 
a pretlak v sieti do 10 bar, 
R1/2 expanzný poistný 
ventil, zabránenie vratnému 
prietoku, uzavierací ventil, 
R3/4 pripojenia. 

Bezpečnostná skupina 
valcového zásobníka pre 
objem viac ako 200 l Pre 
pripojenie studenej vody a 
pretlak v sieti do 10 bar, R1 
pripojenia 

 
Bezpečnostná skupina R 
3/4: Prechod s 
uzatváracím kohútikom, 
meranie koncových 
potrubí, nevratný ventil, 
R3/4 expanzný poistný 
ventil a pripojenia s dvomi 
závitmi 
s vonkajším závitom R1 
pre pretlak v sieti nižší 
ako 
6 bar a kapacitu 
valcového zásobníka viac 
ako 200 l sa môže použiť 
eloSTOR VEH 200 
– 400 

Bezpečnostná skupina s 
tlakovým reduktorom 
R3/4 
Prechod s uzatváracím 
kohútikom, meranie 
koncových potrubí, 
nevratný ventil, R3/4 
expanzný poistný ventil, 
tlakový reduktor a pripojenia 

s dvomi závitami s vonkajším závitom R1 pre pretlak v sieti nižší ako 16 bar a kapacitu 
valcového zásobníka viac ako 200 l sa môže použiť eloSTOR VEH 200-400 

Príslušenstvo Popis

 Objednávacie č. 
Príslušenstvo Popis Objednávko

vé č. Príslušenstvo pre pripojenie generátora tepla 

 90° inštalačná súprava pre 
flexoCOMPACT, 
pozostávajúca z: 
4 x 35 mm priemer 90° 
potrubie pre vykurovanie 
a slaný roztok s G11/2 
uzavretou maticou; 2x 
11/2" 
obdĺžnikové tesnenie; 2x 
tesniace krúžok (pre potrubie 
so slanou vodou), 1x 15 mm 
priemer 90° potrubie pre 
expanznú nádobu s G3/4 
uzavretou maticou a 
tesnením. 
Môže sa použiť pre 
flexoCOM- PACT 
exclusive. 

0020212718 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 90° inštalačná súprava pre 
flexoTHERM, pozostávajúca 
z: 
5 x 35 mm priemer 90° 
potrubie pre vykurovanie 
a slaný roztok s G11/2 
uzavretou maticou; 3x 
11/2" 
obdĺžnikové tesnenie; 2x 
tesniaci krúžok (pre potrubie 
so slanou vodou), 1x 15 mm 
priemer 90° potrubie pre 
expanznú nádobu s G3/4 
uzavretou maticou a 
tesnením. 
Môže sa požiť pre 
flexoTHERM exclusive. 

0020212716 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Rovná inštalačná súprava 
pre flexoCOMPACT, 
pozostávajúca z: 
4 x 35 mm priemer 20 cm 
dlhé potrubie pre 
vykurovanie a slaný 
roztok s G11/2 uzavretou 
maticou; 2x 
11/2“ obdĺžnikové tesnenie; 
2x tesniaci krúžok (pre 
potrubie so slanou vodou), 
1x 15 mm priemer 20 cm 
dlhé potrubie pre expanznú 
nádobu s G3/4 uzavretou 
maticou a tesnením. Môže 
sa použiť pre flexoCOM- 
PACT exclusive. 

0020212717 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Rovná inštalačná súprava 
pre flexoTHERM, 
pozostávajúca z: 5 x 35 
mm priemer 20 cm dlhé 
potrubie pre vykurovanie a 
slaný roztok s G11/2 
uzavretou maticou; 3x 
11/2“ obdĺžnikové tesnenie; 
2x tesniaci krúžok (pre 
potrubie so slanou vodou), 
1x 15 mm priemer 20 cm 
dlhé potrubie pre expanznú 
nádobu s G3/4 uzavretou 
maticou a tesnením. 
Môže sa požiť pre 
flexoTHERM exclusive. 

0020212715 
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15    SG-ready 
 

15.1 Pripojenie pre tepelné čerpadlá Vaillant 
flexoTHERM/flexoCOMPACT exclusive a 
aroTHERM 

 

SG Ready 

Označenie SG Ready (SG = Smart Grid, inteligentná 
mriežka) majú série tepelných čerpadiel, ktoré disponujú 
takou riadiacou technológiou, ktorá umožňuje 
jednotlivým tepelným čerpadlám, aby sa zabudovali do 
inteligentných napájacích sietí. Výrobcovia tepelných 
čerpadiel a prevádzkové spoločnosti môžu požiadať o 
toto označenie. 
Označenie sa udeľuje iba v Nemecku a inde nie je 
platné. 

 

PV Ready 

Aby sa presne aktivovalo tepelné čerpadlo v prípade 
nadmernej FV energie, použijú sa prepínacie stavy 3 a 4 
pri funkcii SG Ready (pozrite si „Pokyny k inštalácii pre 
SG Ready - funkcie“). 

Pokyny k inštalácii pre SG Ready 

Požadovaný materiál 
– Tepelné čerpadlo Vaillant flexoTHERM VWF 57/4, VWF 

87/4, VWF 117/4, VWF 157/4, VWF 197/4 
– Tepelné čerpadlo Vaillant flexoCOMPACT VWF 58/4, 

VWF 88/4, VWF 118/4 
– alebo 
– Tepelné čerpadlo aroTHERM VWL 55/2, VWL 85/2, 

VWL 115/2, VWL 155/2 od spoločnosti Vaillant a 
prídavný modul odpojovača VWZ MEH 61 

– Systémový regulátor multiMATIC 700 od spoločnosti 
Vaillant 

– Expanzný modul systému VR70/VR71 od spoločnosti 
Vaillant 

– Dva externé relé, každé sa jedným N/C kontaktom a 
jedným N/O kontaktom so zlatými kontaktmi pre 24 V/20 
mA 

– Systémové vedenie č. 0020212760 pre aroTHERM 
alebo č. 0020212759 pre flexoTHERM 

alebo 
– tepelné čerpadlo s teplou vodou aroSTOR VWL B 290/4 

a VWL BM 290/4 od spoločnosti Vaillant 
 

K2 

K1 K1 K2 

K2 
       K1 K2                   
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Funkčnosť 

Prepínacie statusy v rámci inteligentnej mriežke - 0:0, 
0:1, 1:0, 1:1 - sa presunú do systému Vaillant pomocou 
prenosného bodu na mieste. Toto musí pozostávať z 
dvoch relé. 

 

 

 

V prepínacom stave 1 alebo 1:0 (K1 = 1; K2 = 0) - 
vynútené vypnutie 

Prevádzka: Tepelné čerpadlo a prídavný elektrický 
ohrievač sú vypnuté. 
V prepínacom stave 2 alebo 0:0 (K1 = 0; K2 = 0) - 
normálna prevádzka 

Prevádzka: Žiadne obmedzenie pre prevádzku tepelného 
čerpadla. 
V prepínacom stave 3 alebo 0:1 (K1 = 0; K2 = 1) - 
odporúčané zapnutie 

Prevádzka: Systém ukladá energiu do valcového 
zásobníka DHWW tak, že sa spustí jednorazové 
naplnenie zásobníka, až kým sa nedosiahne cieľová 
hodnota nastavené v multiMATIC 700. Systém potom 
uloží energiu do akumulačného zásobníka tak, že sa 
zvýši teplota o nastavenú cieľovú hodnotu v multiMATIC 
700. V prípade prípravy teplej vody prevláda nútené 
plnenie nad časovými programami pre teplú vodu. 
Napĺňanie valcového zásobníka sa vykonáva mimo 
nastavených časových období. 
Ak neexistuje žiadna požiadavka na teplo s je tu 
prepínací stav 3, nedôjde k naplneniu valcového 
zásobníka vo vykurovacom režime. 
V prepínacom stave 4 alebo 1:1 (K1 = 1; K2 = 1) - 
vynútené vypnutie 

Prevádzka: Systém uloží energiu do valcového 
zásobníka DHW tak, že sa spustí napĺňanie zásobníka. 
Systém potom uloží energiu do akumulačného 
zásobníka tak, že sa zvýši teplota o nastavenú cieľovú 
hodnotu v multiMATIC 700 a variabilne nastaviteľnú 
odchýlku. Hodnota teploty je nad hodnotou nastavenou 
pre prepínací stav 3. Pre teplú vodu si pozrite stav 3. 

Odchýlka vykurovacieho režimu: Kvôli dodatočnému 
virtuálnemu vykurovaciemu obvodu (s variabilne 
premenlivou osobitnou cieľovou hodnotou (od x-y) sa v 
každom prípade vygeneruje umelá požiadavka na teplo, 
čo vedie k tomu, že sa akumulačný zásobník naplní až 
po cieľovú hodnotu a variabilne premenlivú odchýlku (0-
20 K). (Stav odchýlky 3 = Stav odchýlky 4) 
Normálny vykurovací obvod nie je ovplyvnený napĺňaním 
valcového zásobníka. 

Poznámka 
Ak sa použije niekoľko reálnych 
vykurovacích obvodov, použiteľný zmiešaný 
alebo nezmiešaný vykurovací obvod už nie 
je viac potrebný, ak chcete použiť stav 4. 

 
Pripojenie SG Ready s tepelným čerpadlom 
flexoTHERM/flexoCOMPACT exclusive 
– Pripojenie prenosného bodu k systému Vaillant 

tak, ako je to vidieť v v systémovom vedení 
0020212759_01_03 

– Paralelný obvod N/O kontaktu K1 a N/C kontakt K2 sa 
musí pripojiť ku kontaktu S21 EVU tepelného čerpadla 
flexoTHERM/flexoCOMPACT. N/O kontakt K2 sa musí 
pripojiť do FB „multifunkčného vstupu“ a OT 
„neutrálneho uzemnenia“ na svorkovnici X41. 

– Séria prepínania N/C kontaktu K1 a N/C kontaktu K2 
sa musí pripojiť do S2 kontaktu na externom module 
VR 70. Modul VR 70 sa inštaluje vedľa tepelného 
čerpadla a tiež sa zabuduje do systému eBUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 257: Prenosný bod na mieste/spracovanie 

signálov v energetickej spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 258: Regulátor PCB so zvýrazneným vstupom EVU 

(S21) a multifunkčným vstupom (FB a 

neutrál/uzemnenie) 
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Pripojenie SG Ready s tepelným čerpadlom 
aroTHERM 
– Pripojenie prenosného bodu k systému Vaillant 

tak, ako je to vidieť v v systémovom vedení 
0020212760_01_03 

– Pripojte N/O kontakt K1 a N/C kontakt K2 do vstupu 
EVU, aby boli pripojené v sérii. 

– Pripojte N/O kontakt K2 do vstupu ME. 
– Sériový obvod N/C kontaktu K1 a N/C kontaktu K2 sa 

musí pripojiť do S2 kontaktu 
na externom module VR 70. Modul VR 70 sa 
inštaluje vedľa tepelného čerpadla a tiež sa zabuduje 
do systému eBUS. 

Nastavenia v systémovom regulátore multiMATIC 700 
pre flexoTHERM, flexoCOMPACT a aroTHERM 
– VRC700_1-5576 – schéma systému = 8 
– VRC700_1-5512 – konfigurácia: VR70, adr. 1 = 1 
– VRC700_1-7697 – Dodávateľ energie = HP&BH vyp. 
– VRC700_1-9784 – multifunkčný vstup = inteligentný FV 
– VRC700_1-9920 – PFV akumulačný zásobník s 

odchýlkou = napr. 10 K 
– VRC700_1-7923 – zóna aktivovaná = áno (pre 

zónu/HK B) 
– VRC700_1-5391 – typ obvodu = pevná hodnota (pre HK 

A) 
– VRC700_1-5391 – typ obvodu = vykurovanie (pre HK B) 
– VRC700_1-4508 – prah vypnutia podľa vonk. teploty = 

napr. 21 °C (rovnaké pre HK A ako aj HK B) 
– VRC700_1-5401 – cieľová prietoková teplota: deň = 

napr. 50 °C (pre HK A) 
– VRC700_1-5402 – cieľová prietoková teplota: noc = 0 

°C (pre HK A) 
– VRC700_1-4504 – prevádzkový režim/vykurovanie = 

deň (pre zónu/HK A) 
ďalšie funkcie sú popísané v pokynoch k inštalácii 
multiMATIC VRC 700. 
Príslušenstvo pre tepelné čerpadlo flexoTHERM/ 
flexoCOMPACT 
Chladenie: Chladenie je VYP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 261: Plošný obvod VR 70 so zvýrazneným vstupom 

S2 a pripojením eBUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 259: Plošný obvod VR 70 so zvýrazneným vstupom 

S2 a pripojením eBUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 260: PCB (časť príslušenstva pre aroTHERM) - 

modul odpojovača VWZ MEH 61 - so 

zvýrazneným vstupom ME a EVU 



SG-ready 
Pripojenie pre tepelné čerpadlá Vaillant flexoTHERM/flexoCOMPACT exclusive a aroTHERM 

298 Projekčné podklady tepelné čerpadlá 
12/2016 

 

 

 
 
 
 

Pripojenie SG Ready s tepelným čerpadlom s teplou 
vodou aroSTOR 

 
Nízka tarifa/vysoká tarifa 

Zástrčka pre nízku tarifu (LT zástrčka) ako prepínací 
kontakt bez napätia sa nachádza na plošnom obvode 
relé. Ak prevádzkovateľ elektrickej siete otvorí tento 
kontakt, môžu sa nastaviť zložky, ktoré preberajú 
napĺňanie tepelného čerpadla podľa parametra 
„AUX.SETT“ počas období s vysokou tarifou (tepelné 
čerpadlo, prídavný ohrievač, žiadny). Ak je zabudovaný 
fotovoltaický systém do systému, táto funkcia nie je k 
dispozícii. 

 
 

 

 
 Obr. 262: Plošný obvod relé so zástrčkou pre nízku tarifu  

 
 

Príloha: Plány systémov 
– flexoTHERM VWF 57/4, VWF 87/4, VWF 117/4, VWF 

157/4, VWF 197/4 a flexoCOMPACT VWF 58/4, VWF 
88/4, VWF 118/4 

– aroTHERM VWL 55/2, VWL 85/2, VWL 115/2, 
VWL 155/2 

– Kompletné plány systémov, vrátane hydraulických 
schém, nájdete na planNET 
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 Obr. 263: Schéma zapojenia flexoTHERM/flexoCOMPACT  
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 Obr. 264: Schéma zapojenia aroTHERM  
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