
Projekt:    Hydraulické vyregulovanie rozvodov UK pre objekt  
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1  ÚVOD 
 

Predmetom projektového riešenia je hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovania v objektoch 

Základnej školy na ul. Maxima Gorkého č. 21 v Trnave. Pre vyregulovanie rozvodov budú využité 

vysokoodporové termostatické hlavice s plynulým nastavením Kv hodnoty, na ktorých bude realizované 

prednastavenie v zmysle tohto projektového riešenia. Týmto krokom sa dosiahne rovnaký pomer zatekania 

vykurovacieho média  do jednotlivých radiátorov vo vzťahu k tepelným stratám miestnosti v ktorej je radiátor 

umiestnený.    

Súčasťou riešenia je i obmedzenie maximálneho prietoku vstupujúceho do objektov ako aj ochrana  

termostatických ventilov pred vznikom hluku z dôvodu neúmerne veľkej tlakovej straty na ventiloch  pri 

čiastočnom zaťažení vykurovacej sústavy.  

Spolu s inštaláciou termostatických hlavíc takéto riešenie poskytne prevádzkovateľovi objektov 

možnosť nastaviť požadovanú teplotu v jednotlivých miestnostiach a týmto krokom v zásadnej miere ovplyvniť 

množstvo spotrebovaného tepla na vykurovanie.    

 

  

2  POUŽITÉ PODKLADY 
 

Pre vypracovanie tohto projektu boli použité nasledovné podklady: 

 normy STN a predpisy z oblasti vykurovania, 

 čiastočná projektová dokumentácia,  

 obhliadka objektu,  

 informácie z pracovných stretnutí so zástupcom investora. 

 

3 POPIS SKUTKOVÉHO STAVU  
 

 
Jedná sa o školské zariadenie, ktoré je pre potreby vykurovania zásobované vykurovacím médiom 

z vlastnej plynovej kotolne. Vykurovací systém objektu pozostáva z piatich samostatných vetiev, pričom každá 

vetva zásobuje teplom inú ucelenú časť areálu. Každá vetva pozostáva z ležatého rozvodu, ktorý je vedený 

spravidla v neprieleznom kanále, z jednotlivých stúpačiek a radiátorových vykurovacích telies.  

Prevažná väčšina radiátorových ventilov je pôvodná, iba v objektoch č. 1 až 3 boli pôvodné ventily 

v rámci realizácie významnej obnovy v minulosti už vymenené za nové termostatické ventily Herz TS-90 V. 

Novoinštalované termostatické ventily (TS-90 V) budú využité pre hydraulické vyregulovanie objektov. Všetky 



ostatné (pôvodné) radiátorové ventily sú pre hydraulické vyregulovanie nepoužiteľné a budú nahradené 

novými termostatickými ventilmi v zmysle tejto dokumentácie. 

Technológia kotolne je po významnej rekonštrukcii a bude doplnená iba o armatúry súvisiace 

s hydraulickým vyregulovaním.  

4  TECHNICKÉ ÚDAJE O OBJEKTE   
 
Výpočtový výkon UK:   Vetva 1 – Kuchyňa a Jedáleň   34,2 kW 

    Vetva 3 – Šatne               122,4 kW 

Vetva 3 – Telocvičňa    81,2 kW 

Vetva 4 – Učebne              104,7 kW 

Vetva 5 – Pavilóny I,II,III a pergola        131,3 kW 

 

Požadovaný prietok objektu: Vetva 1 – Kuchyňa a Jedáleň   1 461 kg.h-1 

    Vetva 2 – Šatne    5 240 kg.h-1 

Vetva 3 – Telocvičňa   3 476 kg.h-1 

    Vetva 4 – Učebne   4 480 kg.h-1 

Vetva 5 – Pavilóny I,II,III a pergola         4 632 kg.h-1 

 

Požadovaný diferenčný tlak na výstupe z kotolne:  

    Vetva 1 – Kuchyňa a Jedáleň   12 kPa 

Vetva 2 – Šatne     15 kPa 

Vetva 3 – Telocvičňa    14 kPa 

Vetva 4 – Učebne    12 kPa 

Vetva 5 – Pavilóny I,II,III a pergola        14 kPa 

 

Teplota vykurovacej vody je na výstupe zo zdroja tepla bude ekvitermicky regulovaná v závislosti od 

vonkajšej teploty.  

 

5  NÁVRH NOVÉHO RIEŠENIA 
 

Hydraulické vyregulovanie rozvodov UK bude riešené pomocou kombinácie už inštalovaných 

termostatických ventilov Herz TS-90 V s novými termostatickými ventilmi Danfoss RA-N. Tieto ventily budú 

inštalované na jednotlivé vykurovacie telesá v objekte. 

 

 Pre výpočet prednastavenia boli použité hodnoty z výpočtu tepelných strát pre jednotlivé miestnosti. 

Tieto boli vyrátané na základe poznatkov o type stavebnej sústavy a informácií získaných pri obhliadke. 

Nakoľko súčasťou projektu hydraulického vyregulovania nebolo podrobné skúmanie  tepelno-technických 



vlastností konštrukcií ani správnosť návrhu vykurovacích telies, tento projekt neručí za dosiahnutie tepelnej 

pohody v miestnostiach, kde dochádza z dôvodu poruchy konštrukcií k neúmernému nárastu tepelných strát 

ako aj v miestnostiach kde bol poddimenzovaný radiátor.  

 

  Pre zabezpečenie užívateľského komfortu pri voľbe vnútornej teploty v jednotlivých bytových 

miestnostiach budú na vykurovacie telesá resp. termostatické ventily inštalované termostatické hlavice, 

ktorých úlohou je regulácia teploty v miestnosti na nastavenú hodnotu. Súčasne toto riešenie predstavuje 

účinný nástroj pre konečného odberateľa na ovplyvnenie spotreby tepla pre vykurovanie.   

 

Termostatická hlavica pracuje ako proporcionálny regulátor, ktorý plynulo reguluje teplotu v miestnosti 

prostredníctvom meniaceho sa hydraulického  odporu ventilu. Termostatická hlavica umožňuje redukovať 

teplotu v miestnosti na nastavenú hodnotu no z princípu svojej funkcie nie je schopná zabezpečiť požiadavku 

na vnútornú teplotu v miestnosti,  ktorá presahuje možnosti inštalovaného výkonu dané veľkosťou 

vykurovacieho telesa a teplotou vykurovacej vody na vstupe do objektu. 

 

Pre správnu funkciu termostatickej hlavice je nevyhnutné, aby mohla táto snímať referenčnú teplotu 

v miestnosti. V prípadoch, kedy je termostatická hlavica zakrytá alebo obstavaná resp. iným spôsobom je 

znemožnené správne snímanie teploty v miestnosti dôjde  k regulácii na teplotu  v mieste inštalácie ventilu. To 

môže mať za následok posunutie rozsahu stupnice alebo v krajných prípadoch stratu regulačnej schopnosti 

z pohľadu celej miestnosti.  

 

V miestach, kde nie je možné zabezpečiť správnu funkciu termostatickej hlavice jej vyhovujúcou 

inštaláciou boli navrhnuté termostatické hlavice s oddeleným čidlom. Táto umožňuje vyvedenie snímacieho 

prvku mimo tepelne ovplyvnenej zóny.  

 

Vzhľadom na fakt, že po opätovnom spustení sústavy do prevádzky zostane v sústave istý podiel 

plynnej zložky je nevyhnutné tento vzduch odstrániť prostredníctvom odvzdušňovacích ventilov. Tento proces 

môže v závislosti od zaplynenia sústavy, spôsobu napúšťania a doplňovania do sústavy trvať niekoľko dní 

až týždňov. Preto je dôležité priebežne odstraňovanie nahromadeného vzduchu z vykurovacích telies. Takéto 

správanie nie je chybou projektového riešenia a je dané postupným uvoľňovaním fyzikálne viazaného vzduchu 

z vykurovacej vody.   

 

Za účelom obmedzenia maximálneho prietoku vykurovacou sústavou ako aj pre zabezpečenie 

ochrany termostatických ventilov pred vznikom hlukových prejavov spôsobených nárastom spracuvávaného 

tlakového rozdielu na termostatických ventiloch pri čiastočnom zaťažení sústavy bude na pätu jednotlivých 

sekcií  inštalovaný prepúšťací ventil Honeywell DU 146 M, DN 32 v zmysle výkresovej dokumentácie.           



 

 

 

 

Súčasťou zmeny zapojenia na päte sekcií resp. niektorých objektov bude i montáž ručného 

vyvažovacieho ventilu Danfoss MSV-BD do vratnej vetvy vykurovania ako aj montáž súvisiacich armatúr podľa 

výkresovej dokumentácie. Na miestach označených v projekte budú inštalované i tlakové odbery 

pozostávajúce z vypúšťacích ventilov s guľovým uzáverom.  

 

Súčasťou prác je aj výmena nefunkčných odvzdušňovacích ventilov na radiátoroch. 

  
 Vzhľadom na skutočnosť, že vykurovací systém v telocvični nemá s súčasnosti dostatočný výkon 

bude doplnený o nové vykurovacie telesá. Súčasne bude realizovaný zónový spôsob regulácie priestorovej 

teploty v oboch halách telocvične. Podrobnosti o navrhovaných zmenách sú uvedené vo výkresovej 

dokumentácii.  

 

6  POKYNY PRE MONTÁŽ A NASTAVENIE 
 

Nakoľko sa jedná o inštaláciu armatúr do už jestvujúceho vykurovacieho systému je potrebné dbať na 

to, aby tento ostal podľa možností čo najkratšiu dobu nezavodnený. Po realizácii všetkých montážnych prác 

bude sústava pomaly napustená cez spiatočku za súčasného odvzdušňovania. Po ukončení napúšťania sa 

vykoná  tesnostná skúška prevádzkovým tlakom vykurovacieho média. V priebehu tejto skúšky je potrebné 

prekontrolovať všetky miesta kde boli realizované montážne práce a preveriť tesnosť spojov. V prípade 

zistenia nedostatkov je nevyhnutné tieto na mieste odstrániť. 

 

Pokiaľ by sa v priebehu realizácie prác bol zistený radiátor nezakreslený v projekte resp. skutočné 

zapojenie radiátora by nezodpovedalo projektovej dokumentácii je potrebné na takéto vykurovacie teleso 

predbežne inštalovať termostatický ventil RA-N podľa dimenzie potrubia a realizovať prednastavenie 4,50.  

Následné je potrebné túto skutočnosť zakresliť do projektu a oznámiť projektantovi.  

 

V prípade sa dimenzia resp. tvar ventilu nezhoduje s projektom je potrebné na takéto radiátory 

inštalovať ventil s potrebným tvarom a zmenu zakresliť do projektu. Prednastavenie takéhoto ventilu zostáva 

nezmenené. 

 



Elektromontážne práce týkajúce sa montáže a oživenia zónových regulačných ventilov vrátane 

príslušenstva musia byť realizované osobou s potrebnou odbornou spôsobilosťou. Zároveň je potrebné pri 

týchto prácach rešpektovať pokyny a odporúčania výrobcu (Danfoss).  

 

 

 

 

Po niekoľkodňovej prevádzke, kedy bude dosiahnuté dostatočné odplynenie sústavy bude vykonané 

testovanie a nastavenie prietokových a tlakových pomerov sústavy. Z uvedeného testovania bude vyhotovený 

protokol o nastavení. (pozn. Testovanie je možné vykonať iba za prevádzky vykurovacej sústavy počas 

vykurovacieho obdobia) 

 

 

 

 

 

Vypracoval:    06/2011      Ing. Matej Gerboc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SÚPISKA MATERIÁLU 

Akcia:   Hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK v objekte Základnej školy M. Gorkého 21 v Trnave 

 

Vetva 1 – Kuchyňa a jedáleň 
 
Termostatické ventily: 
Danfoss RA-N   priamy  DN 10             21 ks 
 

Termostatické hlavice: 
Danfoss RA 2920                            21 ks 
 

Vyvažovacie ventily: 
Danfoss MSV-BD     DN 32  1 ks 
 

Odbery na snímanie tlaku: 
Vypúšťacie guľové kohúty  ART 348 DN 15    2 ks 
Nátrubok varný 271    DN 15    2 ks 
 

DOPLNKOVÝ MATERIÁL 
Centrická redukcia, čierna   DN40/DN32     2 ks 
Trubka bezošvá čierna    DN 32      1 m 
Trubica izolačná     DN40/20                1 m 
Trubica izolačná     DN32/20                1 m 
Radiátorové odvzdušňovacie ventily          21 ks 
 

Vetva 2 – Šatne 
 
Termostatické ventily: 
Danfoss RA-N   priamy  DN 10            58 ks 
Danfoss RA-N   priamy  DN 15            16 ks 
 

Termostatické hlavice: 
Danfoss RA 2920                            63 ks 
Danfoss RA 2922 s ext. čidlom                             4 ks 
Danfoss RA 8564 s ext. čidlom a ovládaním                           7 ks 
 

Vyvažovacie ventily: 
Danfoss MSV-BD     DN 50  1 ks 
 

Prepúšťacie ventily: 
Honeywell DU 146 M    DN 32              1 ks 
 

Odbery na snímanie tlaku: 
Vypúšťacie guľové kohúty  ART 348 DN 15  2 ks 
Nátrubok varný 271    DN 15  2 ks 



 

DOPLNKOVÝ MATERIÁL 
Guľový ventil FF  závitový DN 32                1 ks  
Trubka bezošvá čierna    DN 50  1 m 
Trubka bezošvá čierna    DN 32  1 m 
Trubica izolačná     DN50/20            2 m 
Trubica izolačná     DN32/20            1 m 
Radiátorové odvzdušňovacie ventily              46 ks 
 

SÚPISKA MATERIÁLU 

Akcia:   Hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK v objekte Základnej školy M. Gorkého 21 v Trnave 

 

Vetva 3 – Telocvičňa 
 
Termostatické ventily: 
Danfoss RA-N   priamy  DN 10              1 ks 
Danfoss RA-N   rohový  DN 10              1 ks 
Danfoss RA-N   priamy  DN 15              1 ks 
Danfoss RA-N   UK  DN 15            27 ks 
Danfoss RA-N   UK  DN 20              4 ks 
 

Termostatické hlavice: 
Danfoss RA 2920                            12 ks 
Danfoss ručná hlavica                            22 ks 
 

Vyvažovacie ventily: 
Danfoss MSV-BD     DN 40  1 ks 
 

Prepúšťacie ventily: 
Honeywell DU 146 M    DN 32              1 ks 
 

Odbery na snímanie tlaku: 
Vypúšťacie guľové kohúty  ART 348 DN 15  2 ks 
Nátrubok varný 271    DN 15  2 ks 
 

DOPLNKOVÝ MATERIÁL 
Guľový ventil FF  závitový DN 50                2 ks  
Guľový ventil FF  závitový DN 32                3 ks  
Centrická redukcia, čierna   DN80/DN50       4 ks 
Centrická redukcia, čierna   DN50/DN40       2 ks 
Centrická redukcia, čierna   DN32/DN20       4 ks 
Vypúšťacie guľové kohúty ART 348  DN 15  2 ks 
Danfoss AMZ 112    DN 20  2 ks 
Danfoss - príjmacia jednotka RX1    2 ks 
Danfoss – izbový termostat TP 75 RF    2 ks 
Trubka bezošvá čierna    DN 50  2 m 
Trubka bezošvá čierna    DN 40  1 m 
Trubka bezošvá čierna    DN 32  3 m 
Trubka bezošvá čierna    DN 20            40 m 
Trubica izolačná     DN80/30            2 m 
Trubica izolačná     DN50/20            3 m 
Trubica izolačná     DN40/20            1 m 
Trubica izolačná     DN32/20            1 m 
Radiátor Korad K 33/900 – 1200                 4 ks 



Radiátorové odvzdušňovacie ventily              32 ks 
 
 
 
 
 

 

SÚPISKA MATERIÁLU 

Akcia:   Hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK v objekte Základnej školy M. Gorkého 21 v Trnave 

 

Vetva 4 – Učebne 
 
Termostatické ventily: 
Danfoss RA-N   priamy  DN 10            60 ks 
Danfoss RA-N   priamy  DN 15            12 ks 
 

Termostatické hlavice: 
Danfoss RA 2920                            71 ks 
Danfoss RA 2922 s ext. čidlom                             1 ks 
 

Vyvažovacie ventily: 
Danfoss MSV-BD     DN 50  1 ks 
 

Prepúšťacie ventily: 
Honeywell DU 146 M    DN 32              1 ks 
 

Odbery na snímanie tlaku: 
Vypúšťacie guľové kohúty  ART 348 DN 15  2 ks 
Nátrubok varný 271    DN 15  2 ks 
 

DOPLNKOVÝ MATERIÁL 
Guľový ventil FF  závitový DN 32                1 ks  
Trubka bezošvá čierna    DN 50  1 m 
Trubka bezošvá čierna    DN 32  1 m 
Trubica izolačná     DN50/20            2 m 
Trubica izolačná     DN32/20            1 m 
Radiátorové odvzdušňovacie ventily              37 ks 
 
 

Vetva 5 – Pavilóny I, II, III a pergola 
 
Termostatické ventily: 
Herz TS 90 V     DN 15            90 ks - existujúce 
Danfoss RA-N   priamy  DN 10            10 ks 
 

Termostatické hlavice: 
Danfoss RA 2920                            10 ks 
Herz Herzcules                 90 ks - existujúce 
 

Vyvažovacie ventily: 
Danfoss MSV-BD     DN 50  1 ks 
Danfoss MSV-BD     DN 32  1 ks 
Danfoss MSV-BD     DN 25  2 ks 



 

Prepúšťacie ventily: 
Honeywell DU 146 M    DN 32              1 ks 
 

Odbery na snímanie tlaku: 
Vypúšťacie guľové kohúty  ART 348 DN 15  2 ks 
Nátrubok varný 271    DN 15  2 ks 
 
 
DOPLNKOVÝ MATERIÁL 
Guľový ventil FF  závitový DN 32                1 ks  
Centrická redukcia, čierna   DN40/DN32       2 ks 
Centrická redukcia, čierna   DN32/DN25       4 ks 
    
Trubka bezošvá čierna    DN 50  1 m 
Trubka bezošvá čierna    DN 32  2 m 
Trubka bezošvá čierna    DN 25              2 m 
Trubica izolačná     DN50/20            2 m 
Trubica izolačná     DN32/20            1 m 
Radiátorové odvzdušňovacie ventily              10 ks 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


