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č. D.1.4.2.1 - technická zpráva

Tato dokumentace je zpracována ve fázi prováděcího projektu tj. s upřesněním detailů
stavby a specifikací zařízení. Projekt stanovuje typ a umístění zdroje tepla, specifikaci
hlavního zařízení, dále způsob, trasu a dimenze vedení rozvodu, návrh typu a velikosti
otopných těles a všech osazených armatur. Zařízení určeno dle ČSN EN 12828 : Tepelné
soustavy v budovách - Navrhování teplovodních soustav.

Stávající stav :
Vytápění v objektu je provedeno několika topnými větvemi, vedenými pro různé

okruhy. Část otopných těles je již nově instalovaných, část je ve vyhovujícím stavu se
záměrem i nadále ponechat a další v již nevyhovujícím stavu které budou demontovány.
Cirkulace topné vody nucená pomocí oběhového čerpadla. Otopná tělesa nejsou osazena
termostatickými ventily. Rozvodné potrubí převážně ocelové svařované, částečně letované
měděné. Objímky stávající, převážně nevhodného ukotvení.

Stávající otopný systém zhotoven klasickým dvojtrubkovým rozvodem s radiátory
umístěnými převážně pod okny o jmenovitém teplotním spádu 80/60 °C.

Zdroj tepla je stávající kotel na tuhá paliva - Dakon DOR 45D o jmenovitém výkonu
45 kW. Odkouření do stávajícího komínového sopouchu, vyvložkovaný nerezovou vložkou
průměru d180 mm a účinné výšky cca 7 m. Regulace výkonu kotle jednoduchým
mechanickým termostatem, kotel zapojen do systému napřímo bez vyrovnávací nádrže.

Nový stav :
Rozvody otopného systému budou částečně ponechány beze změny a částečně

demontovány. Rozsah ponechání stávající části je ve výkresech vyznačen slabou čarou.
Stávající kotel a zařízení strojovny demontováno kompletně vč. zásobníku ohřevu teplé vody.
Nově bude zařízení zdroje tepla osazeno do stávající strojovny. Montáž nového zařízení je
nutné provést maximálně opatrně s pečlivým dispozičním rozmístěním, neboť zejména
velikost kotle a násypky jsou vzhledem k rozměrům místnosti značně limitující. Z uvedeného
důvodu je nutné vybourat stávající cihlovou příčku ve strojovně - zvětšení prostoru.

Otopný systém pro objekt opětovně navržen s klasickým dvojtrubkovým rozvodem
s otopnými tělesy umístěnými převážně pod okny o jmenovitém teplotním spádu 70/55 °C.
Rozdělení topných větví bude vzhledem ke způsobu využití objektu na tři okruhy. Větve nově
provedeny pro stávající restauraci se sociálním zařízením a prostorem kulečníku, druhá větev
pro bytovou jednotku ve 2. NP a třetí větev určena pro vytápění sálu.

Regulace radiátorových okruhů bude prováděna ekvitermně v závislosti na venkovní
teplotě, v případě požadavku možno provozovat přenastavením na zvýšenou provozní teplotu
(sál) dle požadavku uživatele.
  Výpočet tepelných ztrát nebyl pro celý objekt proveden, neboť většina objektu zůstává
beze změny. Výpočet ztrát sálu proveden podle ČSN 060210, pro tepelné pásmo -18 °C,
větrné prostředí, oblast Karlovy Vary. Při výpočtu ztrát bylo uvažováno s provedením
stavebních konstrukcí dle skutečného stavu. Hodnota tepelné ztráty prostoru sálu byla určena
bez infiltrací výměny vzduchu, a to z důvodu návrhu rychlého zahřívání prostoru při přechodu
z útlumové teploty na teplotu provozní. Tepelná ztráta stanovena 13,4 kW. Otopný systém
této větve navržen oproti výpočtu tepelných ztrát o více než 50 % větší, vzhledem
k rychlejšímu náběhu systému při nastavení z útlumu.

Hlavním zdrojem tepla je v samostatné místnosti „strojovně“ v 1. NP umístěný
stacionární automatický kotel na tuhá paliva - uhlí - třída spalování 4. Navržen kotel výrobce
Benekov typ COSMOTHERM U35 jmenovitého topného výkonu 35 kW. Kotel bude umístěn
na rovném betonovém základu minimální výšky dle půdorysného rozměru kotle a násypky.



Provoz kotle je plně automatický (mimo doplňování paliva do násypky a jeho čištění)
a bude dodán již z výroby s rozšířenou kotlovou regulací Climatix 2.

Kotel obsahuje spalinový ventilátor tj. s nuceným odtahem spalin. Požadovaný
komínový tah kotle stanovený výrobcem min. 20 Pa. Průměr kouřovodu z kotle je d145 mm.
Komín by již vyvložkován nerezovou vložkou d180 mm. Stávající vložka bude ponechána, je
však nutno provést úpravu výšky napojení kouřovodu kotle na stávající T-kus - nový kotel má
napojení kouřovodu výše než stávající. Stanovení finální světlosti komínové vložky je však
ponecháno plně na odborné kominické firmě vč. vystavení závěrečné výchozí revizev komína.
Dimenze bude určena v závislosti na skutečném změřeném kouřovém tahu.

Pro kotel zřízen neuzavíratelný přívod spalovacího vzduchu z venkovního prostoru
zakrytý větrací mřížkou o minimální velikosti 150 cm2, tj. 100x150 mm. Otvor zajištěn proti
ucpání resp. zapadání sněhem

Výstupní voda z kotle bude směšována v termostatickém ventilu se servopohonem
typ VXP 32-16 do zpětného potrubí pro hlídání teploty zpátečky kotle minimální teploty
55 °C k ochraně proti nízkoteplotní korozi. Tímto bude vytvořen tzv. malý okruh kotle. Dále
bude za malým okruhem vytvořen zkrat potrubím DN 15 a osazen ručním regulačním
ventilem (ruční regulační kohout dimenze 1/2“) pro regulaci topné vody zkratem. Provedeno
nastavení minimálního průtoku ! postupným otvíráním ze zavřeného stavu až po dosažení
trvalého průtoku zkratem v rozsahu cca 5-10 %.

Dále osazeno v malém kotlovém okruhu oběhové čerpadlo Grundfos Alpha2 32-60
(stávající), nastavené na cca 60 % výkonu na konstantní výtlak. Hlavní výstupní větev z kotle
provedena ocelovým potrubím DN 40. Doplněny uzávěry v dimenzi potrubí, gravitační zpětná
klapka a vypouštění popř. odvzdušnění. Kotel je již z výroby osazen havarijním zařízením
proti prohoření pomocí tavné zátky zásobníku hasící vody, která v případě přehřátí zalije
podávací šnekovici vodou.

Topná voda z kotle cirkulována napřímo, bez akumulační nádrže, do třech
směšovaných topných větvích a jedné přímé zásobníku ohřevu TV. Hlavní topná větev bude
osazena filtrem pro zachytávání nečistot a uzavíracím ventilem. Potrubí DN 40 opatřeno
izolací tl. minimálně 20 mm (ve strojovně). Izolace potrubí budou ve strojovně provedeny
z kamenné izolace typu PIPO-ALS odolné vysokým teplotám. Potrubí vedené dále do objektu,
vzhledem k vedení vytápěným prostorem, nebude tepelně izolováno.

Otopný systém je zapojen dle ČSN 060830 - zabezpečovací a expanzní zařízení.
Výstup z kotle osazen pojistným ventilem dimenze 3/4“x1“ otv. přetlak 200 kPa. Přepad PV
bude sveden k podlaze. Vzhledem k roztažnosti objemu vody po zahřátí systému doplněna
expanzní nádrž Reflex typ NG 140/6 tj. jmenovitého provozního tlaku 600 kPa a objemu
140 litrů. Tlak plynu nastaven na 80 kPa (cca 4,5 metru výšky systému) zastudena tj. zároveň
statický tlak otopného systému. Expanzní nádrž napojena samostatnou odbočkou potrubí
DN 25 s kulovým uzávěrem a vypouštěcím kohoutem. Potrubí k expanzní nádrži izolováno
Tubex tl. 13 mm. Expanzní nádrž je proti zvýšenému tlaku chráněna pojistným ventilem
dimenze 1/2“x3/4“ otvíracího přetlaku 600 kPa. U expanze osazen manometr 0-400 kPa.

Doplňování otopného systému minimálně ruční kulovým uzávěrem z vodovodu
dle hodnoty 80 kPa z červené rysky vyznačené na manometru. Vypouštění zřízeno
v nejnižších bodech otopného systému, provedeno kulovými vypouštěcími ventily.
Odvzdušnění provedeno ventilky do radiátorů resp. v nejvyšších místech samočinnými AOV.

Provoz topného zdroje řízen kotlovou ekvitermní regulací Siemens Climatix2. Tato
regulace bude rozšířena modulem POL 638.70 pro řízení provozu všech tří směšovaných
okruhů (umožňuje až 4). Řízení a parametrování topného zdroje bude regulací přímo na kotli.
Ke kotli bude zřízen samostatný přívod do rozvaděčové skříně, samostatně jištěný. Regulátor
zajišťuje řízení plného resp. tlumeného vytápění v závislosti na venkovní teplotě vč. nočního,
víkendového popř. jinak požadovaného útlumu. Ovládá samostatně tři směšované topné
větve, topný zdroj i ohřev TV vč. oběhových čerpadel, servopohonů atd.



K ekvitermnímu regulátoru doplněno venkovní čidlo teploty QAC 34/101. Umístění
na severní straně fasády ve výšce cca 2 m viz. návod k montáži. Čidlo propojeno kabelem
s regulátorem kotle. Regulátor řídí teplotu topné vody vytápění v závislosti na venkovní
teplotě, snímání teploty OV příložnými čidly teploty QAD 36/101 na jednotlivých topných
větvích, čidlo teploty jímkové QAZ 36.522/109 užito na zásobníku TV. Zapojení regulace
a odborné spuštění kotle do provozu je nutné provést osobou odborně proškolenou výrobcem.

Ohřev teplé vody zajištěn závěsným zásobníkem (kombinovaný s el. topnou vložkou)
výrobce Dražice typ OKC 200/1 m3 objemu 200 litrů. Tento zásobník je zvolen z důvodu
nutnosti jeho pověšení na zeď (není místo ve strojovně). V případě požadavku na větší objem
je nutné zásobník teplé vody umístit mimo strojovnu. Topná větev větev ohřevu TV je přímá
v dimenzi DN 25 (možno alt. DN 20). Větev osazena uzávěry, zpětnou klapkou, vypouštěním
a odvzdušněním. Cirkulaci do topné vložky bude zajišťovat oběhové čerpadlo Alpha2 25-40.
Potrubí tepelně izolováno Tubolit tl. 20 mm.

V letním období zajištěn ohřev el vložkou v zásobníku. Ohřev TV bude řízen dle
požadavku termostatu v zásobníku. Zásobník umístěn ve strojovně viz. půdorys, napojen
na rozvody SV a TV. Zásobník osazen pojistným ventilem 600 kPa a malou expanzní
nádržkou Refix-DD pro snížení odkapávání pojistného ventilu viz. ZTI. Ochrana proti
legionele prováděna zvýšením teploty na maximální teplotu 65°C, ručně nebo automaticky
regulátorem.

Topné větve budou provedeny plně dle výkresu schema zapojení. Každá z trojice
topných větví bude osazena kulovými uzávěry, gravitační zpětnou klapkou, vypouštěním
a teploměrem pro vizuální kontrolu. Dále trojcestným směšovacím ventilem se servopohonem
typu Siemens řady SXP45. Cirkulaci topné vody bude zajišťovat elektronické čerpadlo např.
Grundfos Alpha2 s nastaveným proporcionálním řízením výkonu. Dimenze armatur bude
shodná s dimenzí potrubí. Potrubí provedeno ocelové resp. měděné s provedenou tepelnou
izolací Tubolit tl. 20 mm.

Všechny topné větve budou provedeny s vynecháním volného prosotur ve zpětném
potrubí pro možnost dodatečné instalace měřiče spotřeby tepla.

Radiátorové rozvody vytápění které budou ponechány stávající z ocelového potrubí
budou nově kotveny typovými objímkami s gumou. Stávající nevyhovující ukotvení potrubí
bude demontováno, zejména z pomocných trubek zatlučených do zdiva. Provedení ukotvení
v maximální rozteči cca 2 m resp. tak aby bylo zajištěno pevné uchycení potrubí ke stavební
konstrukci.

Otopná tělesa budou nově opatřena radiátorovými termostatickými ventily v dimenzi
shodné se stávajícími kohouty, které budou demontovány. Nové radiátorové ventily budou
hydraulicky vyregulovány nastavením kv hodnoty (vlastního odporu), uvedenou ve výkresech
u každého tělesa samostatně. Ventily osazeny termostatickými hlavicemi s protimrazovou
ochranou. Zpětné potrubí u stávajících těles upraveno demontáží stávajícího šroubení a nově

provedena instalace uzavíratelného radiátorového šroubení s nastavením na plné otevření.
Části rozvodů nově prováděných jsou vyznačeny ve výkresech silně. Rozvodné

potrubí provedeno z ocelového resp. měděného potrubí v dimenzi uvedené ve výkresech.
Potrubí kotveno typovými objímkami obdobným způsobem jako u stávajícího potrubí
a nebude tepelně izolováno. Nově budou osazena ocelová desková tělesa výrobce např.
Henrad v provedení VK - spodní připojení. U každého tělesa zřízena odbočka potrubí 15x1
a těleso pomocí uzavíratelného H-šroubení a EK matek připojeno. Toto připojení umožňuje
rovněž i uzavírání otopného tělesa pro možnou demontáž bez vypouštění systému. Otopná
tělesa v provedení VK jsou již z výroby osazeny radiátorovými ventily a postačuje pouze
přednastavit hydraulickou ztrátu viz. dle výkresů. Doplněny termostatické hlavice
s protimrazovou ochranou např. RTN 51. Vzhledem k ekvitermní regulaci nebudou osazeny
žádné ruční hlavice.



Části potrubí procházející stavebními konstrukcemi opatřeno dilatační isolací Tubex
tl. 5 mm. Na stávajícím potrubí v prostoru sociálního zařízení restaurace budo demontovány
stávající samočinné odvzdušňovací ventily a nově nahrazeny ručními radiátorovými ventilky
(spolehlivá funkce).
Pro větev bytové jednotky budou odpojeny stoupačky potrubí do 2. NP ze stávajících rozvodů
restaurace a bude nově provedeno samostatné potrubí větve bytové jednotky. Rozvody budou
nově provedeny na dvě stoupačky, stávající třetí u vstup objektu bude demontována
a nahrazena novým vodorovným vedením u podlahy přímo v bytové jednotce. Do odpojené
části potrubí v 1. NP pod stropem budou vsazeny zaslepovací víčka, popř. odvzdušňovací
ventilky (v případě protispádu).

Projektant vyžaduje, aby veškeré nejasnosti resp. případné uvažované změny byly
konzultovány  před zahájením prováděcí dokumentace resp. stavby !!


