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Systémy vytápění a rozvodů vody 
pro různá použití

Rodinný dům, byt
• podlahové vytápění 1.2 .3, TAC, KB 12
• stěnové a stropní vytápění/chlazení WR 8, WR 12, KPI 10
• rozvody vytápění a vody
• připojení otopných těles

Administrativní budova
• podlahové vytápění 1.2 .3, TAC
• stěnové a stropní vytápění/chlazení WR 8, WR 12, KPI 10
• rozvody vytápění a vody
• připojení otopných těles

Průmyslová hala
• průmyslové podlahové vytápění
• podlahové vytápění 1.2 .3
• rozvody vytápění a vody
• připojení otopných těles

Sportovní hala
• podlahové vytápění

Trávníky a otevřené plochy
• podlahové vytápění
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Oblasti použití trubek gabotherm®

Polybutenová trubka

Vícevrstvá trubka

Oblasti použití trubek v systémech vytápění a rozvodech vody

Univerzální systém rozvodů vytápění a vody představuje perfektní kombinaci
tvarově stálé vícevrstvé trubky (d 16–d 63 mm) s pružnou polybutenovou 
trubkou (15 x 1,5 a 18 x 2,0 a 20 x 2,0 mm). Oba systémy trubek lze pomocí
multitvarovek zcela bez problému kombinovat, popř. lze systémy používat 
zcela samostatně.

Trubky gabotherm® pro vytápění a rozvody vody jsou v kombinaci s odpovídají-
cími tvarovkami schválené podle DVGW a podle platných českých norem.

Přednosti polybutenové trubky

• v souladu s normou DIN 4726 a 4727 jsou opatřeny kyslíkovou bariérou
• splňují požadavky DVGW, což je zárukou vysoké spolehlivosti po celou dobu

provozu, která daleko překračuje 50 roků
• jsou zpracovatelné i při nízkých teplotách
• umožňují minimální poloměr ohybu 90 mm
• vyznačují se vysokou chemickou odolností
• mají malou roztažnost při tepelném zatížení, a jsou proto velmi vhodné 

k použití u svěrných, lisovaných a násuvných spojů
• vzhledem k malému E-modulu jsou velmi pružné

Přednosti vícevrstvé trubky

• tvarová stálost u stropních rozvodů, menší nároky na upevnění
• trubka v tyčích pro stoupací potrubí umožňující jednoduchou montáž
• minimální tepelná roztažnost
• vysoká teplotní a tlaková odolnost
• vynikající vlastnosti pro stoupací potrubí i pro horizontální rozvody
• kyslíková bariéra a absence koroze
• odolnost vůči chemikáliím

Ideální kombinace s polybutenovou trubkou gabotherm®

• absolutní pružnost v etážovém rozvodu díky polybutenovým trubkám
• použití polybutenových trubek od výstupu z rozdělovače
• univerzální multitvarovky

Vhodné kombinace v rozvodech vytápění

Vícevrstvá trubka jako:
• sklepní rozvody a stoupací potrubí v rozměrech d 16–63 mm

Spolu s polybutenovou trubkou:
• schválený přechod mezi systémy v etážovém rozvodu

• ideální kombinace se systémy plošného vytápění, např. se stěnovým 
vytápěním nebo s podlahovým vytápěním gabotherm 1.2.3

Vhodné kombinace v rozvodech vody

Vícevrstvá trubka jako:
• sklepní rozvody a stoupací potrubí v rozměrech d 16–63 mm
• tvarovky schválené i pro použití v rozvodech pitné vody

POZOR: Polybutenová trubka není určena pro rozvody pitné vody.

Technika spojování pro trubky gabotherm®

1  = plastový kroužek
2  = označení jmenovité světlosti
3  = první těsnící O-kroužek jako statické těsnění
4  = druhý těsnící O-kroužek jako dynamické těsnění
5  = lisovaná objímka z ušlechtilé oceli s kontrolním otvorem

Řez multitvarovkou pro lisované spoje

2 3

4

1 5

Multitvarovka pro lisované spoje

Tato multipress tvarovka je stejně vhodná jak pro plastové, tak i pro vícevrstvé
trubky.
Pomocí jediné tvarovky je tedy možné vytvořit perfektní kombinaci tvarově
stálých vícevrstvých trubek a pružnějších plastových trubek. Díky speciálnímu
základnímu tělesu této multipress tvarovky (s dorazovým stupněm) je zajištěno
galvanické rozpojení mosazi samotné tvarovky a hliníku vícevrstvé trubky.
Předpokladem pro to je však odhrotování vícevrstvé trubky pomocí speciálního
nástroje na odhrotování/kalibraci vícevrstvých trubek. 
Všechny multitvarovky pro lisované spoje se skládají z mosazi odolné vůči
odzinkování a jsou vhodné pro použití ve vytápěcích systémech a rozvodech
pitné vody. 

Zalisování se provádí výhradně pomocí lisovacího nástroje typu „TH“
určeného firmou KKH.

Multitvarovka pro svěrné spoje

Tato multitvarovka pro svěrné spoje je stejně vhodná jak pro plastové, tak 
i vícevrstvé trubky. Všechny multitvarovky pro svěrné spoje se skládají z mosazi
odolné vůči odzinkování a jsou vhodné pro použití ve vytápěcích systémech 
a rozvodech pitné vody. 
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Vlastnosti trubek gabotherm®
Polybutenové trubky (PB trubky)

• třívrstvá trubka: polybuten, spojovací vrstva, kyslíková bariéra
• rozměry trubek: d 15–20 mm
• kyslíková bariéra podle DIN 4726/27
• montáž při teplotách do -5 °C
• maximálně flexibilní materiál
• použití jen pro rozvody vytápění

Trubky PE-Xc

• třívrstvá trubka: polyetylen, spojovací vrstva, kyslíková bariéra
• rozměry trubek: d 16–25 mm
• kyslíková bariéra podle DIN 4726/29
• trubky zesíťovány proudem elektronů
• montáž při teplotách do +5 °C
• použití jen pro rozvody vytápění

Trubka uvnitř:
polyetylén PE-RT

Spojovací vrstva: 
plast a kov

Trubka uprostřed:
hliníková vrstva, 

podélně svařovaná

Spojovací vrstva:
plast a kov

Trubka vně:
polyetylén odolný vůči

ultrafialovému záření (PE-HD)

Trubka uvnitř:
polybuten

Kyslíková
bariéra

Spojovací 
vrstva

Trubka uvnitř:
síťovaný polyetylén

Kyslíková
bariéra

Vícevrstvé trubky PE-RT/Al/PE-HD (MV trubky)

• pětivrstvá trubka: PE-RT, spojovací vrstva, hliník, spojovací vrstva, PE-HD
• rozměry trubek: d 16–63 mm
• absolutně nepropouští kyslík 
• montáž při teplotách do -15 °C
• tvarově stabilní materiál 
• minimální tepelná roztažnost 
• vysoká odolnost vůči teplotě a tlaku
• použití pro rozvody vytápění a vody

Spojovací 
vrstva

Materiál trubky PB MV PE-Xc

Max. provozní tlak* 10 bar 12 bar 10 bar

Max. provozní teplota* 95 °C 95 °C 90 °C

Provoz. podmínky pro vytápění dle EN ISO 15 876 EN ISO 21 003 EN ISO 15 875

Třída použití - tlak 4/5 - 8 bar 2/4/5 - 10 bar 4/5 - 6 bar

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

Drsnost povrchu stěn trubky 0,007 mm 0,007 mm 0,007 mm

Min. poloměr ohybu
- při volném ohybu 6 x da 5 x da 6 x da

- při ohýbání pomocí nástroje 3,5 x da

Montážní teplota vyšší než -5 °C vyšší než -15 °C vyšší než +5 °C

Použití pro rozvody vytápění ano ano ano

Použití pro rozvody pitné vody a TUV ne ano ne

* uvedené podmínky nemohou působit současně

Poznámka „kyslíková bariéra“

Všechny trubky gabotherm® s kyslíkovou bariérou mají zásadně kyslíkovou
bariéru, jež odpovídá DIN 4726. Předepsaný difuzní účinek je zajištěn typem
materiálu a tloušťkou dané vrstvy. Odolnost kyslíkové bariéry se pravidelně
kontroluje v materiálové zkušebně. Bezvadná kyslíková bariéra trubek
gabotherm® je zajištěna díky stejné metodě výroby u všech rozměrů trubek. 

Pokyn pro montáž

Za všemi potrubními spoji (lisovaný popř. svěrný spoj) musí trubka pokračovat 
v přímém směru v délce nejméně 1,5 cm (bez ostrého zalomení).
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Použití trubek v rozvodech vytápění
Trubky gabotherm® je možno používat ve vytápěcích systémech v nejrůznějších
případech tak, jak je to uvedeno na následujících vyobrazeních.
Vícevrstvá trubka (MV trubka) je ideální např. pro sklepní rozvody, stoupací
potrubí a připojení otopných těles. Polybutenová potrubí jsou oproti tomu
ideální pro plošné systémy vytápění.

Stoupací potrubí a sklepní rozvodné potrubí

                    vícevrstvá MV trubka

Trubka trubka GT-MV 26 x 3,0 / 32 x 3,0

Spojovací technika zalisování s multitvarovkami

Rozdělovač 1" 
Stěnové vytápění Podlahové vytápění 1.2.3

PB trubka 18 × 2,0

PB 15 × 1,5 (příp. MV 16 x 2)

T-kus 20–16–20

MV
trubka 

26 × 3,0

MV
trubka 

26 × 3,0

MV trubka 
32 × 3,0

MV trubka 
20× 2,0

MV trubka 
20 × 2,0

Podlahové a stěnové vytápění

                            PB trubka

Trubka polybutenová trubka 18 x 2,0

polybutenová trubka 15 x 1,5

Spojovací technika zalisování s multitvarovkami

Připojovací potrubí otopného tělesa

                    vícevrstvá MV trubka

Trubka trubka GT-MV 20 x 2,0 / 16 x 2,0

Spojovací technika zalisování s multitvarovkami

Stoupací potrubí: 
např. MV trubka 26 × 3,0 

max. 23 000 W

Rozvod: 
např. MV trubka 20 × 2,0

max. 8 000 W

Topné těleso max. 3 000 W

Připojení 
otopného tělesa: 
např. MV trubka 

16 × 2,0

Připojení otopného tělesa: 
např. MV trubka 18 × 2,0

Topné těleso 1 000 W

Topné těleso
max. 4 000 W

Paušální dimenzování potrubí

Použití jako Stoupací a sklepní rozvody

Rozměry trubky 63 x 4,5 50 x 4,0 40 x 3,5 32 x 3,0 26 x 3,0

Max. tlaková ztráta v Pa/m cca 500 cca 500 cca 500 cca 500 cca 500

Max. hmotnostní průtok v kg/h cca 20 000 cca 8 000 cca 4 000 cca 2 000 cca 1 000

Max. tepelný výkon ve W při Δt = 20 K cca 465 000 cca 186 000 cca 93 000 cca 46 500 cca 23 250

Max. tepelný výkon ve W při Δt = 15 K cca 348 000 cca 139 500 cca 69 750 cca 34 850 cca 17 450

Použití jako Rozvodné potrubí, popř. přípojka otopného tělesa

Rozměry trubky 20 x 2,0 18 x 2,0 16 x 2,0   15 x 1,5

Max. tlaková ztráta v Pa/m cca 250 cca 250 cca 150

Hmotnostní průtok v kg/h cca 400 cca 300 cca 140

Max. tepelný výkon ve W při Δt = 20 K 9 300 7 000 3 250

Max. tepelný výkon ve W při Δt = 15 K 7 000 5 250 2 450
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Použití trubek v rozvodech vody

Vana 
TV SV

Umyvadlo
TV SV

Umyvadlo 
TV SV

Kuchyňský dřez
TV SV

Kuchyňský dřez 
TV SV

Vana 
TV SV

Rozdělovač 1" 

Vana 
TV SV

Umyvadlo 
TV SV

MV trubka 
18 × 2,0

MV trubka 18 × 2,0

MV trubka
20 × 2,0

MV trubka 18 x 2,0

SV = studená voda
TV = teplá voda
Z = cirkulace

M
V 

18
 ×

2,
0

M
V 

20
 ×

2,
0

M
V 

26
 ×

3,
0

M
V 

26
 ×

3,
0

M
V 

32
 ×

3,
0

M
V 

32
 ×

3,
0

MV 20 × 2,0

TV

TV

ZSV

SV

TV

SV

MV 26 × 3,0

Při připojování odběrných míst lze rozlišovat mezi těmito variantami
instalace:
• skupinové přívodní potrubí (malý počet tvarovek, zvýšená ztráta tlaku)

• okružní systém potrubí (malý počet tvarovek, vyvážené tlakové poměry)

• jednotlivé přívodní potrubí (přípojka rozdělovače, nízké ztráty tlaku)

Zobrazené použití v rozvodech vody je příkladem z oblasti bytových staveb 
s různými variantami instalace bez přesného výpočtu průměrů trubek. 
Rozměry trubek je třeba zjistit výpočtem na základě špičkového průtoku 
a rychlosti proudění.

M
V 

18
 ×

2,
0

Přívodní potrubí např. pro instalaci před stěnu

Přívodní potrubí MV trubka 18 x 2,0

nebo MV trubka 20 x 2,0

Připojený spotřebič MV trubka 18 x 2,0

Systém okružního potrubí

Okružní potrubí MV trubka 18 x 2,0

Připojený spotřebič MV trubka 18 x 2,0

Jednotlivé přívodní potrubí přes rozdělovač

Přívodní potrubí MV 26 x 3,0

Připojený spotřebič MV trubka 18 x 2,0

Trubky gabotherm® je možno používat, jak je uvedeno na následujících
vyobrazeních, v nejrůznějších případech rovněž v rozvodech vody.
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Paušální dimenzování potrubí

Pomocí uvedené tabulky je možno přibližně zjistit dimenzování dílčích větví
v závislosti na špičkovém průtoku (Q) a rychlosti proudění (v). 

Rychlost proudění (v) by neměla překročit cca 2 m/s. 

Hluk ve vodovodním potrubí je o to větší, oč větší je hydraulický tlak na
armatuře a tím také průtok. 

Pokud jde o dodržení požadavků zvukové izolace, je nutno pamatovat zejména
na použití armatur s nízkou hlučností pro upevnění potrubí, jež tlumí zvuk šířící
se hmotou.

Nezávisle na tom je třeba vzít v úvahu stávající snížení tření v potrubí (R)
a hodnoty výrobce armatur, jež se týkají hluku způsobeného prouděním.

        
Rozměry                     20 x 2,0                      18 x 2,0

                      
16 x 2,0

                                                                                  
   Špičkový průtok            v               R                v               R                v                R
           Q, l/s                  m/s          m bar           m/s           m bar            m/s           m bar
             0,05                                                                                                    0,47             2,31

             0,10                                                                                                    0,93             7,49

             0,15                                                                                                    1,40            15,46

             0,20                                                                                                    1,86            26,23

             0,25                                                                                                    2,33            39,78

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

             0,35                                                            2,41            31,07                 

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

             0,45                     2,36           29,49                

             0,50                     2,62           35,95                

             0,55                     2,88           43,04                

             0,60

        Rozměry                  63 x 4,5                        50 x 4,0                        40 x 3,5                       32 x 3,0                         26 x 3,0

   Špičkový průtok         v                R                v                R                v                R                v                R                v                 R
          Q, l/s               m/s            m bar            m/s            m bar            m/s            m bar            m/s            m bar           m/s            m bar
             0,55                                                                                                                                                                                      1,79             15,49
             0,60                                                                                                                                                                                      1,95             17,99
             0,65                                                                                                                                                                                      2,11              20,67
             0,70                                                                                                                                                                                      2,28             23,52
             0,75                                                                                                                                                                                      2,44             26,55
             0,80                                                                                                                                                                                      2,60             29,76
             0,85                                                                                                                                             1,63              9,97              2,77             33,15
             0,90                                                                                                                                             1,72             10,96                                     
             0,95                                                                                                                                             1,82             12,00                                     
             1,00                                                                                                                                             1,92             13,08                                     
             1,10                                                                                                                                             2,01             14,21                                     
             1,20                                                                                                                                             2,30             17,85                                     
             1,30                                                                                                                                             2,49             20,50                                     
             1,40                                                                                                    1,66              7,95              2,68             23,32                                     
             1,50                                                                                                    1,78              8,96                                                                               
             1,60                                                                                                    1,90             10,03                                                                              
             1,70                                                                                                    2,02             11,16                                                                              
             1,80                                                                                                    2,13             12,35                                                                              
             1,90                                                                                                    2,25             13,59                                                                              
             2,00                                                                                                    2,37             14,90                                                                              
             2,50                                                           1,82              5,96              2,61             17,68                                                                              
             3,00                                                           2,19              8,32                                                                                                                        
             3,50                                                           2,55             11,06                                                                                                                       
             4,00                  1,78              4,18              2,92             14,20                                                                                                                       
             4,50                  2,00              5,23                                                                                                                                                                 
             5,00                  2,22              6,40                                                                                                                                                                 
             5,50                  2,44              7,69                                                                                                                                                                 
             6,00                  2,66              9,09                                                                                                                                                                 
             6,50                  2,89             10,61                                                                                                                                                                
             7,00                  3,11             12,25
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BS = c . √(da . Δl)
BS  = délka ohybového ramene v mm
c   = bezrozměrová materiálová konstanta 

(c = 33 pro MV trubku, 
(c = 12 pro PE-Xc, c = 10 pro PB trubku)

da  = vnější průměr trubky
Δl  = prodloužení potrubí

FP  = pevný bod
GL  = kluzné ložisko
BS  = ohybové rameno
B   = rozestup trubkových úchytek
L   = délka potrubí
ΔL  = prodloužení potrubí

Zejména u TUV je třeba dbát na přesné provedení ohybového ramene.

                                                                         Vzdálenost úchytek B

                                                                                                        MV trubky, 
    Rozměry trubek                           PB trubky                                  popř. PB trubky
                                                bez nosných žlabů                             s nosnými žlaby

           15 x 1,5                                      cca 0,4 m                                             cca 1,0 m

           16 x 2,0                                      cca 0,5 m                                             cca 1,0 m

           18 x 2,0                                      cca 0,5 m                                             cca 1,0 m

           20 x 2,0                                     cca 0,5 m                                             cca 1,0 m

           26 x 3,0                                            –                                                   cca 1,5 m

           32 x 3,0                                            –                                                   cca 2,0 m

           40 x 3,5                                            –                                                   cca 2,0 m

           50 x 4,0                                            –                                                   cca 2,5 m

           63 x 4,5                                            –                                                   cca 2,5 m

Všeobecné pokyny pro montáž trubek

Uspořádání úchytek pro trubky

Uspořádání trubkových úchytek je nutno v případě montáže ohybových ramen
provést podle dále uvedeného obrázku, přičemž je třeba dodržet uvedené
rozestupy. Montáž napevno, bez kompenzace prodloužení, není možná.

Trubky v podlaze, popř. pod omítkou

Pokud se trubky ukládají do betonu nebo do mazaniny, není zapotřebí žádných
kompenzačních opatření, protože délkovou roztažnost pojme stěna trubky.
Jsou-li trubky uložené v izolační vrstvě podlahy, je třeba kompenzovat délkovou
roztažnost v oblasti změny směru trubky. 

Výpočet ohybového ramene

U volně položených potrubí, jako jsou sklepní nebo stoupací potrubí, bývá
délková roztažnost zachycena např. uspořádáním ohybových ramen nebo 
U-kompenzátorů.
Výpočet ohybového ramene viz následující odstavec.
Délka ohybového ramene je závislá na změně délky trubky a na vnějším
průměru trubky a lze ji vypočítat podle tohoto vzorce:

Potrubí uložená pod omítkou by měla být zásadně vybavená oplášťováním, jehož
úkolem je kompenzovat délkovou roztažnost. Zpravidla tento úkol běžně plní
samotná tepelná izolace.

Tepelná roztažnost

Tepelná roztažnost není závislá na rozměru trubky a lze ji vypočítat podle vzorce:

Δl = α . L . Δt
kde
Δl  = tepelná roztažnost
α   = lineární součinitel tepelné roztažnosti v mm/m*K 

(α = 0,023 pro MV trubku, 
(α = 0,13 pro PB trubku)

L    = příslušná délka trubky
Δt   = rozdíl teplot v K 

(např. mezi montážní teplotou a max. provozní teplotou)
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Univerzální systém rozvodů vytápění a vody

Pokyny pro montáž

1. 
Shodné lisování 
pro PB a PE-Xc
trubky gabotherm®.

5. 
Nasunutí plastové
trubky do multitvarovky
na doraz až po úroveň
kontrolního otvoru.

2. 
Oddělení trubky 
nůžkami na plastové
trubky.

6. 
Vložení plastového
kroužku multitvarovky do
drážky lisovacích čelistí
(lisovací čelisti s profilem
TH).

3. 
Odstřihnutá trubka.

7. 
Zalisování multitvarovky,
lisování je dokončeno až
po úplném dotyku
lisovacích čelistí.

4. DŮLEŽITÉ
Seříznutí vnitřní hrany
plastové trubky srážečem
hran. Po seříznutí hrany
je nutno začistit trubku 
od odřezků.

8. 
Zalisovaný spoj plastové
trubky gabotherm®

s multitvarovkou.

Montážní návod pro lisování PB a PE-Xc trubek

POZOR:
Pro lisování bezpodmínečně použijte lisovací čelisti s profilem TH.
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Univerzální systém rozvodů vytápění a vody

Pokyny pro montáž
Montážní návod pro lisování MV trubek

POZOR:
Pro lisování bezpodmínečně použijte lisovací čelisti s profilem TH.
Pro kalibraci a sražení hran MV trubek používejte pouze originální nářadí od firmy KKH Brno. 

1. 
Řez MV trubkou
gabotherm®.

5. 
Nasunutí MV trubky
do multitvarovky 
na doraz až po úroveň
kontrolního otvoru.

2. 
Oddělení MV trubky.

6. 
Vložení plastového
kroužku multitvarovky 
do drážky lisovacích
čelistí (lisovací čelisti
s profilem TH).

3. 
Odstřihnutá trubka.

7. 
Zalisování multitvarovky,
lisování je dokončeno 
až po úplném dotyku
lisovacích čelistí.

4. DŮLEŽITÉ
Seříznutí vnitřní hrany
MV trubky srážečem
hran a kalibrace.
Min. 2–3 otáčky.
Po seříznutí hrany
je nutno očistit trubku 
od odřezků.

8. 
Zalisovaný spoj
MV trubky gabotherm®

s multitvarovkou.
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Systém připojení otopných těles

Popis systému

Jedna centrální stoupací větev zásobuje vytápěcí vodou celou stavbu. Otopná
tělesa, jež se nacházejí v bytech, se k ní připojují pomocí rozdělovací stanice.
Možnost instalace měřiče tepla přímo na rozdělovací stanici nahradí obvykle
používané odpařovací měřiče na jednotlivých otopných tělesech.
Topnou trubkou je ohebná dvojitá trubka, jež se skládá z vnitřní polybutenové
(PB) trubky vedoucí vytápěcí vodu a z vnější ochranné vlnité trubky
z polyetylenu (PE).
Ukládání trubek se provádí před položením podlah – tudíž je možno vést trasy
nejkratšími směry od rozdělovače k otopným tělesům. 
Trubky z polybutenu mají řadu výhod, např. velmi nízký odpor při proudění

Systém připojení otopných těles rozvodem uloženým v potěru podlahy

topné vody nebo absolutní odolnost vůči korozi a usazování vodního kamene.
Díky vzduchové vrstvě sloužící jako tepelná izolace umožňuje princip „trubka
v trubce“ snížit tepelné ztráty rozvodů.
Ohebné trubky z polybutenu se při prodloužení následkem tepelné roztažnosti
zvlní uvnitř ochranné trubky, která nabízí dostatek prostoru.
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Systém připojení otopných těles
Detail A* Rozdělovací stanice

II) Montáž
1.  Výstupy z tělesa rozdělovače a sběrače jsou vybaveny přípojkami s vnějším

závitem 3/4" pro připojení adaptérů.
2.  Velikost skříňky odpovídá počtu okruhů rozdělovací stanice. Rozměry skříněk

jsou uvedeny v Projekčních a montážních podkladech Systémy podlahového
vytápění

I) Montážní rozměry
označení šířka
GT-VS 2A 1" 285 mm
GT-VS 3A 1" 340 mm
GT-VS 4A 1" 395 mm
GT-VS 5A 1" 450 mm
GT-VS 6A 1" 505 mm
GT-VS 7A 1" 560 mm
GT-VS 8A 1" 615 mm
GT-VS 9A 1" 670 mm
GT-VS 10A 1" 725 mm
GT-VS 11A 1" 780 mm
GT-VS 12A 1" 835 mm

Detail B* Podlahové připojení

Detail C* Stěnové připojení

Připojení otopného tělesa ze stěny pomocí 
variabilního ochranného oblouku
1.  Upevňovací plech.
2.  Upevňovací materiál (šrouby a hmoždinky).
3.  Připojení trubky na ventil pomocí adaptéru.
4.  Krycí zátka.
5.  Drážky pro zkrácení ochranného oblouku.
6.  Rastr k vyrovnání tloušťky omítky.
7.  Izolace rozvodů gabotherm® ve vnější stěně.

* Viz obrázek na str. 12

2.
1.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Připojení otopného tělesa s integrovanou armaturou 
pomocí variabilního ochranného oblouku
1.  Otopné těleso s dolní jednostrannou dvojitou přípojkou.
2.  Adaptér gabotherm® skládající se z převlečné matice, svěrného kroužku 

a tělesa adaptéru.
3.  Topná trubka gabotherm® z polybutenu v ochranné trubce.
4.  Krycí zátka; unikající voda je patrná dříve, než způsobí škodu.
5.  Krycí manžeta slouží k překrytí vyústění trubky gabotherm® od variabilního

ochranného oblouku po adaptér.
6.  Variabilní dvojitá rozeta.
7.  Ochranný oblouk trubky přebírá ohybové napětí trubky a zajišťuje, že se trubka

nezalomí ani při nejmenším poloměru oblouku. Oblouk současně bezpečně tvoří
aretaci ochranné trubky.

8.  Variabilní ochranný oblouk umožňuje nastavení rozestupu vývodů v rozsahu 
35–60 mm.

9.  Upevnění variabilních ochranných kroužků pomocí ocelových hřebů nebo
hmoždinek a šroubů.

2.

1.

3.

4.

5.

6.

7.
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Systém připojení otopných těles
Detail D* Plošné temperování

1.    Dilatační pás umožňuje bezpečné rozpínání tepelně namáhaného potěru 
a odstraňuje přenos kročejového hluku.

2.    Tepelná a protihluková izolace.
3.    Bariéra proti vlhkosti, např. fólie z PE.
4.    Upevnění trubek např. rastrovými pásky apod.
5.    Vytápěcí trubka gabotherm® z polybutenu.
6.    Kotvící prvek, např. ocelová síť.

* Viz obrázek na str. 12

1. 2. 3. 4. 5. 6.
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Systém připojení otopných těles
Systém plošného temperování

Systém připojení otopných těles nabízí možnost využití plošného temperování
podlahy jako doplňkového vytápění. Toto plošné temperování je připojeno
z radiátorového okruhu a ušetří další náklady na druhý regulační okruh. Díky
přídavnému temperování tak lze zvýšit pohodlí např. v koupelně, předsíni nebo
kuchyni pomocí pouhých několika metrů trubky. Tato možnost existuje hlavně
při provozu s vyššími teplotami, např. 70/55 °C, ale též 90/70 °C.
V nízkoteplotní oblasti je přenos tepla malý.

Pozor: Pro zabudování plošného temperování je u hrubé stavby nutno
počítat s výškou podlahy o 2 cm větší než u ostatních podlah.

Existuje více možností provedení plošného temperování, přičemž je nutno
zohlednit, že topnými trubkami 15 x 1,5 mm lze temperovat podlahové
plochy do velikosti max. cca 12 m2.

Plošné temperování paralelně 
zapojené přes jednotrubkový ventil

Plošné temperování 
jako samostatný okruh

Nejlepším řešením je samostatný okruh připojený na rozdělovací stanici. 
Do přívodu a vratného potrubí takového okruhu lze vsadit uzavírací nebo
regulační ventily, které skýtají možnost exaktního nastavení průtoku 
pro daný okruh.

Další alternativou je připojení otopného tělesa s jednotrubkovou armaturou.
Přitom je třeba dbát na to, aby bylo možno ventil provozovat se stoprocentním
zkratem. V takovém případě lze otopné těleso uzavřít a používat pouze plošné
temperování podlahy.

Příklady připojení

Konstrukce podlahy

Tepelná izolace
Při vytápění podlahy má rozhodující význam tepelná izolace, protože tepelné
ztráty směrem dolů do podlahové konstrukce by měly být co nejmenší.
Mimořádně důležitá je tepelná izolace podlah nad terénem (nepodsklepené
prostory, sklepy) nebo nad vnějším prostředím (podjezdy a pod.).

Izolace proti kročejovému hluku
Mezi obytnými podlažími je zapotřebí především účinné izolace proti
kročejovému hluku.

Trh nabízí pro tento typ izolace různé materiály: 
speciální rohože, plst a desky z vláknitých izolačních materiálů, které mohou
být uloženy jako přídavné pod tepelnou izolací. Technicky elegantní řešení 

spočívá v tom, že se použije kombinovaných, tedy tepelně i zvukově
izolačních desek např. z korku nebo minerálních vláken.
Záleží pouze na konkrétním stavebním záměru, zda se použije tepelné izolace
nebo tepelné a protihlukové izolace jako samostatných vrstev, nebo tepelné
a protihlukové izolace jako jednoho komponentu. Rozdílné systémy mají vliv
na celkovou stavební výšku podlahy, ne však na funkci plošného temperování
podlahy, pokud byla použita dostatečně silná tepelná izolace.
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Systém připojení otopných těles
Izolace proti vlhkosti
Před položením tepelné a protihlukové izolace je bezpodmínečně nutné
izolovat nepodsklepené prostory proti pronikání zemní vlhkosti.
Při extrémní vlhkosti se doporučuje použít svařovaných nebo lepených
izolačních pásů.
Pozor! Použije-li se pro izolaci proti vlhkosti asfaltová lepenka, nesmí se přímo
na tyto pásy pokládat tepelná izolace z polystyrenu. Takové plochy je nutno
zakrýt polyetylenovou fólií.

Ochrana proti vlhkosti
Položené tepelné a protihlukové izolační desky je nutno chránit proti vlhkosti
přicházející z potěru položením polyetylenové fólie.
Na takto připravenou plochu se uloží ocelová síť, na kterou se pomocí drátu
nebo uvazovacích pásků upevní topná trubka gabotherm® 15 x 1,5 mm
v ochranné trubce.

Dilatační pásy
Všechny svislé konstrukce vystupující z podlahy (stěny, sloupy apod.) se oddělí od
samotné podlahy položením dilatačních pásů bez mezer.
Dilatační páska ve styku se stěnami a ostatními svislými konstrukcemi zabraňuje
přenosu kročejového hluku z podlahy. Ochranná fólie slouží jako průběžná izolace
proti vlhkosti.

Konstrukce podlahy s pevnou tepenou izolací

Pozor: 
Lití horkého asfaltu na trubky gabotherm® není přípustné!

Cementový potěr
Po montáži rozvodů vytápění se nanese cementový potěr, který musí vytvořit
překrytí nejméně 45 mm nad horní hranou ochranné trubky. 
Je bezpodmínečně nutné dbát na to, aby první zátop do vytápěcího systému
s plošným temperováním podlahy byl proveden až po dokonalém vyschnutí
a vyzrání potěrů (nejdříve po 4 týdnech).

Spáry
Dilatační spáry oddělují stavební části podlah v celém průřezu, tzn. od
podkladového betonu, příp. izolace proti vlhkosti až po povrchovou úpravu
podlahy. Topné podlahové konstrukce musí mít od jistých rozměrů dilatační
spáry: plocha max. 40 m2, délka max. 8 m, poměr stran max. 1 : 2,5.

Spáry je nutné vytvořit:
• nad existujícími dělícími spárami budovy na stejném místě a ve stejné šířce
• jako ohraničení vytápěcí plochy
• jako okrajové oddělovací pásy u všech svislých konstrukcí vystupujících

z podlahy

Přírodní a betonové kameniny, keramické dlaždice a desky
Díky svému nízkému tepelnému odporu jsou tyto materiály velmi vhodné jako
povrchové úpravy pro plošně temperované podlahy. Doporučuje se používat
velkoplošných dlaždic a desek větších než 0,1 m2 s přímo procházejícími
spárami bez přesahů.

Textilní podlahové krytiny
Lze použít podlahových krytin s tepelným odporem do 0,15 m2K/W. 
Pro zajištění lepšího prostupu tepla doporučujeme celoplošné lepení. Typ
podlahové krytiny a lepidla musí být výrobcem deklarován jako vhodný pro
použití na podlahy s podlahovým vytápěním.

Elastické podlahy (např. PVC)
Před položením elastických podlahových krytin je třeba dbát na teplotu
temperovaného podkladu, která by měla respektovat hodnoty požadované
výrobcem krytiny. Elastické podlahové krytiny je nutno lepit celoplošně a přitom
použít vhodné lepidlo. Spáry mezi pásy elastické podlahové krytiny by měly být
spojeny svarem pomocí odpovídajících svářecích hmot. Elastické podlahové
krytiny lze pokládat a lepit teprve po dokonalém vyschnutí a vyzrání potěru.

Parketové podlahy
Je nutno klást důraz na následující pokyny. Zůstatková vlhkost musí dosahovat
hodnot požadovaných dodavatelem podlahy. Tepelný odpor smí dosahovat
max. 0,15 m2K/W. Typ parketové podlahy a lepidla musí být výrobcem
deklarován jako vhodný pro použití na podlahy s podlahovým vytápěním.
Mozaikové parkety jsou vhodnější než vliskové parkety. Před položením
parketové podlahy by mělo být vytápění v provozu asi 2 týdny. Během pokládání
se vytápění odstaví nebo v případě chladného počasí se zredukuje tak, aby
teplota povrchu potěru dosahovala 18 °C.
Parketový materiál by měl být před pokládáním uložený nejméně 1 týden
v místnostech, v nichž se budou parketové podlahy pokládat. Tím se zamezí
pozdějšímu vzniku spár způsobených smrštěním. Parketová podlaha musí
doléhat k dilatačním pásům.

Sokl
Spáru mezi dlažbou a soklem je třeba ponechat širokou min. 5 mm. Uzavře se
elastickou spárovací hmotou, např. silikonovým tmelem. V žádném případě
nesmí vzniknout pevné spojení dlažby se soklem.
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Systém připojení otopných těles
Diagram pro stanovení výkonu plošného temperování

teplota povrchu podlahy rozdíl mezi střední teplotou vody a teplotou v místnosti

střední teplota vody při teplotě v místnosti 20 °C

Diagram závislosti teploty povrchu ochranné trubky na teplotě přívodu

teplota povrchu ochranné trubky tSR

te
pl

ot
a 

př
ív

od
u 

t v
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Diagramy tlakových ztrát

Diagram tlakových ztrát pro trubky PB a PEX
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Diagramy tlakových ztrát

Diagram tlakových ztrát pro trubky MV



Potrubí s pitnou vodou

Tlaková zkouška podle DIN 1988/T.2
Nezakrytá potrubí (zejména místa spojů) musí být před dalším zpracováním (např.
izolováním) podrobena tlakové zkoušce. 
Měřící přístroje používané při tlakové zkoušce musí mít tlakové rozlišení 0,1 bar,
aby je bylo možno s jistotou přečíst. Tlakoměr je třeba připojit podle možnosti na
nejnižším položeném místě.
Potrubí je třeba naplnit filtrovanou pitnou vodou a dostatečně odvzdušnit. Musí
se uzavřít uzavírací části před zařízením pro přípravu teplé vody a za ním. 
Na potrubích z kovových materiálů a plastových trubek je nutno provést oddělené
tlakové zkoušky (zamontovat uzavírací části). 
Jsou-li stoupací potrubí z kovových materiálů a pouze etážová potrubí
z plastových trubek, postačí jako tlaková zkouška plastových trubek zkouška
předběžná. U menších částí zařízení, jako jsou např. připojovací a rozdělovací
potrubí, v mokrých prostorech postačuje předběžná zkouška. Teplota zkušebního
média by měla být co nejstálejší, neboť teplotní rozdíl 10 K odpovídá změně tlaku
o 0,5–1,0 bar. Tlaková zkouška se dělí na předběžnou zkoušku a hlavní zkoušku.
Současně s tlakovou zkouškou by se měla bezpodmínečně provádět vizuální
kontrola, protože úniky v některých případech nelze zjistit pouhým sledováním
tlakoměru. 

Předběžná zkouška (1 hodina)
U zařízení s pitnou vodou s maximálně přípustným provozním tlakem 10 bar je
třeba vytvořit zkušební tlak 15 bar (maximálně přípustný provozní tlak + 5 bar).
Tento zkušební tlak je třeba po dobu 30 minut dosáhnout opakovaně dvakrát
v rozpětí 10 minut. Po dalších 30 minutách nesmí tento zkušební tlak klesnout
o více než 0,6 bar (0,1 bar/5 min.) a současně se nesmí objevit netěsnosti
(nezapomeňte na vizuální kontrolu!)
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Protokol o provedení tlakové zkoušky

Tlaková zkouška a propláchnutí potrubí (doporučení dodavatele)

Vytápěcí potrubí

U přípojek otopných těles se tlaková zkouška provádí s minimálním zkušebním
tlakem na úrovni 1,3-násobku provozního tlaku, přičemž zkouška trvá nejméně
3 hodiny.

Systémy podlahového vytápění se zkoušejí při dvojnásobku provozního tlaku
(min. 6 bar). Tento tlak se musí udržovat po dobu nanášení a úprav mazaniny.

Hlavní zkouška (2 hodiny)
Zkušební tlak nesmí po dobu následujících 2 hodin bezprostředně po předběžné
zkoušce klesnout o více než 0,2 bar. Nesmí se objevit žádné netěsnosti.

Propláchnutí potrubí podle DIN 1988 /T.2
Po úspěšné tlakové zkoušce se musí celé zařízení pod tlakem přerušovaně
propláchnout hygienicky bezvadnou směsí vzduchu a vody.
Potrubí se studenou a teplou vodou je třeba proplachovat odděleně a po
jednotlivých větvích, přičemž nesmí být překročena délka potrubí 100 m.
Minimální rychlost proudění v největším potrubí by měla dosahovat 0,5 m/s,
což znamená, že je třeba otevřít minimální počet odběrných míst. Délka
proplachování se řídí délkou potrubí a neměla by být kratší než 15 s/m. V každém
odběrovém místě musí proplachování trvat nejméně 2 minuty. Po přibližně
dvouminutovém propláchnutí na posledním otevřeném místě je třeba odběrová
místa v obráceném pořadí postupně uzavřít. 

Pokud jde o provedení tlakové zkoušky systémů stěnového vytápění, seznamte
se prosím s návodem na tlakovou zkoušku v příslušné technické dokumentaci. 
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Protokol o provedení tlakové zkoušky

Stavební záměr: ...............................................................................................................................................................       Stavebník: ..................................................................................

Etapa výstavby: ................................................................................................................................................................       Potrubí: ......................................................................................

Osoba provádějící zkoušku: ..........................................................................................................................................

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

Předběžná zkouška dne 

Zahájení hod.: .....................................................           Zkušební tlak: ....................................................................       15 bar (max. přípustný provozní tlak + 5 bar)

po 10 min .............................................................           Zkušební tlak: ....................................................................       bar (obnovení zkušebního tlaku)

po 20 min .............................................................           Zkušební tlak: ....................................................................       bar (obnovení zkušebního tlaku)

po 30 min .............................................................           Zkušební tlak: ....................................................................       bar (žádné požadavky)

po 60 min .............................................................           Zkušební tlak: ....................................................................       bar (pokles tlaku: max. 0,6 bar)

Hlavní zkouška

Zahájení hod.: .....................................................           Zkušební tlak: ....................................................................       bar (= předběžná zkouška po 60 min.)

po 120 min ..........................................................           Zkušební tlak: ....................................................................       bar (pokles tlaku: max. 0,2 bar)

Ztráty netěsností
Na výše uvedeném zařízení nebyly po předběžné zkoušce ani po hlavní zkoušce zjištěny žádné netěsnosti (vizuální kontroly!)

Potvrzení

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

                                               Místo a datum                                                             Místo a datum

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

                                      Razítko/podpis – instalatér                                        Razítko/podpis – objednavatel

Protokol o provedení tlakové zkoušky pro potrubí na pitnou vodu podle DIN 1988
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