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1. ÚVOD
-

V tejto časti projektovej dokumentácie je spracovaný projekt fotovoltaiky.
súčasný inštalovaný príkon objektu nebol zistený
celkový inštalovaný príkon objektu nebol zistený

2. ZATRIEDENIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
Podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z je zatriedenie navrhnutých vyhradených technických zariadení
(VTZ) nasledovné:
Fotovoltaický panel
Menič napätia
Batéria

VTZ elektrické- skupina C
VTZ elektrické- skupina C
VTZ elektrické- skupina C

V zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. je podľa prílohy č.5 potrebné na týchto zariadeniach
vykonávať periodické prehliadky a skúšky.

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE
Navrhovaný systém sa skladá z 108 ks fotovoltaických panelov Viessmann Vitovolt 300, umiestených na
streche novostavby a prekrytia čerpacej stanice. Paneli sú prepojené a zvedené do technickej miestnosti kde sa napoja
na menič elektrického prúdu SYMO. Do systému je pripojená aj batéria AGM Deep Cycle 12V victron control box.
Celkový výpočtový výkon je 31 800kWh/ročne.

TECHNICKÉ PARAMETRE FOTOVOLTAICKÉHO PANELA

4. STANOVY
Úbytok napätia na prípojke
Vyhovuje ustanoveniam STN 33 0121 a STN 33 0120
Stanovenie nových ochranných pásiem
Podľa zákona č. 656/2004 Z.z. je stanovené ochranné pásmo :
- vonkajšie vedenie NN sa nechráni ochrannými pásmami
- kábelové vedenie NN má ochranné pásmo 1 m na obidve strany
Starostlivosť o životné prostredie
prevádzka nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Nie je zdrojom znečistenia ovzdušia,
podzemných vôd, ani ohrozenia živočíchov. V uvažovanej trase NN prípojky je možnosť poškodenia potrubí iných
médií, preto doručujeme zemné práce vykonať ručne.
Požiarna ochrana
Vonkajšie el. vedenia tvoria zvláštny druh stavieb, pre ktoré platí STN 33 3300 a na ktoré sa nevzťahuje
STN 73 0802 o požiarnej bezpečnosti stavebných objektov.
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5. POŽIADAVKY NA NADVÄZUJÚCE PROFESIE
Elektroinštalácia:
- zabezpečiť elektrické prepojenie kolektorov, meniča prúdu a batérie.

6. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Investor pri odovzdaní staveniska dodávateľovi stavby určí trasy zabudovaných inžinierskych sietí, ktoré
prechádzajú v mieste stavby.
Počas výstavby a prevádzky navrhovaného el. vedenia musia byť dodržané platné predpisy na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , najmä STN 33 3300, STN 34 3100 a Vyhl. Č. 374/91 o bezpečnosti práce a
technických zariadení pri stavebných prácach. Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky je nutné podrobiť el.
zariadenie „ Východzej odbornej prehliadke a odbornej skúške „ , podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb. , príl.
č.8, STN 35 1500, STN 33 2000-6. Počas prevádzky sa majú vykonávať pravidelné prehliadky a skúšky / revízie /
elektrických zariadení. Prevádzkovateľ elektrických zariadení musí mať uloženú správu o východiskovej
odbornej prehliadke a odborných skúškach / predtým revízii / s príslušnou technickou dokumentáciou skutočného
vyhotovenia až do zrušenia elektrického zariadenia. Podobne správa o pravidelnej odbornej prehliadke a odborných
skúškach musí byť uložená najmenej do vyhotovenia následnej správy o odbornej prehliadke a odborných skúškach.
Odberateľ elektriny je zodpovedný za riadny stav odberného elektrického zariadenia vrátane elektrospotrebičov a za
dodržiavania predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
Kvalitu dodávky elektriny nemusí dodávateľ dodržať, ak odberateľ elektriny porušuje a prekračuje hranice
negatívneho spätného pôsobenia svojich zariadení na elektrickú sieť, prevádzkuje elektrické zariadenie
s nesymetrickými odbermi alebo zdrojmi a nedodržiava podmienky uzavretej zmluvy. Vlastník elektrickej prípojky
je povinný zabezpečiť jej prevádzku, údržbu a opravy tak, aby nespôsobila ohrozenie života a zdravia, alebo
poškodenie majetku osôb. Akýkoľvek zásah do merania elektrickej energie a jeho obvodov inou osobou, ako
dodávateľom elektriny, je zakázaný. Ak má odberateľ elektriny pochybnosti o správnosti údajov určeného meradla,
alebo zistí na ňom závadu, písomne požiada dodávateľa elektriny o jeho preskúšanie.
Dodávateľ je povinný na základe písomnej žiadosti odberateľa elektriny do 30 dní od jej doručenia overiť
meradlo. V prípade zistenia chyby na určenom meradle uhrádza náklady spojené s jeho preskúšaním a výmenou
dodávateľ elektriny. Ak sa na určenom meradle nezistila chyba , uhrádza náklady spojené s jeho preskúšaním
odberateľ elektriny. Údržby a opravy el. zariadenia môžu vykonávať len pracovníci s požadovanou
kvalifikáciou.
Projekt bol vypracovaný v súlade s platnými predpisovými normami STN.
Júl 2019
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1. ÚVOD
V tejto časti projektovej dokumentácie je spracovaný projekt návrhu zdroja tepla.

2. ZATRIEDENIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
Podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z je zatriedenie navrhnutých vyhradených technických zariadení
(VTZ) nasledovné:
Expanzná tlaková nádoba
Poistný ventil
Plynový kotol
Tepelné čerpadlo

VTZ tlakové - skupina B, písmeno b)
VTZ tlakové - skupina B, písmeno f)
VTZ plynové - skupina B, písmeno h)
VTZ tlakové - skupina B, písmeno a)
VTZ plynové - skupina B, písmeno i)

V zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. je podľa prílohy č.5 potrebné na týchto zariadeniach
vykonávať periodické prehliadky a skúšky.

3. POUŽITÉ ÚDAJE A PODKLADY
- projekt ASR
- technických podkladov výrobcov použitých technologických zariadení
- požiadaviek investora
- podľa platných noriem a vyhlášok:
STN EN 12170 - Vykurovacie systémy v budovách, Postup prípravy dokumentácie o prevádzke, údržbe a používaní,
Vykurovacie systémy, ktoré si vyžiadajú vyškolenú obsluhu
STN EN 12828 - Vykurovacie systémy v budovách, Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov STN EN 7647 Tlakové zariadenia. Bezpečnostné systémy pre nevyhrievané tlakové zariadenia STN EN 13445-1 až 6
Nevyhrievané tlakové nádoby
STN EN 14336 Vykurovacie systémy budov. Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykurovacích systémov
STN 06 0320 - Ohrievanie úžitkovej vody (Navrhovanie a projektovanie) .
ČSN 06 0830 (2006 revidovaná v dôsledku EN12828) Tepelné sústavy v budovách - Zabezpečovacie zariadenia
Vyhláška SÚBP Č. 25/1984 Zb., na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach.
Zákon č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických
požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname zneč. látok, o kategorizácii
zdrojov znečisťovania ovzdušia a požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií zneč. látok.
Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
s technickými zariadeniami.
Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie vlády 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
Stavba sa nachádza v oblasti s danými klimatickými podmienkami :
Miesto :
Oblastná výpočtová teplota :
Počet dní vo vykurovacom období pre to=13oC :
Priemerná teplota vo vykurovacom období :

Trebišov
- 13C
223 dní
+3,7 C

4. SÚČASTNÝ STAV
Ako zdroj je použitý podľa vyhlášky č.324 ´´starý plynový kotol´´, s napojením na vykurovaciu sieť z PPR
potrubia. Pre odovzdávanie, sú použité doskové vykurovacie telesá a podlahové vykurovanie.

5. NAVRHOVANÝ STAV
Navrhujeme odstrániť pôvodný zdroj a nahradiť ho novým tepelným čerpadlom vzduch/voda a sekundárnym
zdrojom - novým plynovým kondenzačným kotlom, kvôli pripojeniu na pôvodnú sieť, tj. dosiahnutie dostatočného
výkonu pri okrajových tepelných podmienkach.
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6. TEPELNÁ BILANCIA
TEPELNÁ BILANCIA
Celkové tepelné straty
Ročná potreba tepla na vykurovanie
Ročná potreba tepla na ohrev TV

Qc = 25 200 W
Quk = 56,5 MWh
Quk = 8,1 MWh

Tepelná strata objektu na m2
Tepelná strata objektu na m3
Priemerná teplota vo vykurovanom objekte

Q2= 33 W/m2
Q3= 13 W/m3
+ 20,0 C

Tepelné straty boli počítané v programe TechCON. Vo výpočtoch sú bilančne zahrnuté požiadavky na
tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií budov - STN 73 0540 – 2. 2013, tepelná strata bola prepočitavaná
podľa STN EN 12 831.
Uvažované bolo s týmito obvodovými konštrukciami:
Obvodová stena U = 0,18, 0,35; W/(m2.K),
Strecha U = 0,15 W/(m2.K),
Podlaha U = 0,35 W/(m2.K),
Okná v priemere U = 1,4 W/(m2.K)
HLAVNÉ ENERGETICKÉ ÚDAJE
Palivo :
elektrina, zemný plyn
Teplonosné médium :
voda
Systém vykurovania :
nízkotlaký teplovodný uzavretý systém s núteným obehom
Systém odovzdávania tepla :
sálavé ( podlahové kúrenie), konvekčné (radiátory),
Príprava TV :
zásobníkový ohrev – zdroj tepla – tepelné čerpadlo

7. KOTOLŇA A STROJOVŇA
Kotolňa nie je podľa STN 07 0703 (čl. 28) klasifikovaná do žiadnej kategórie lebo ani jeden spotrebič
neprekračuje výkon 50kW. Odberné plynové zariadenie sa navrhuje a realizuje podľa TPP 704 01. Z hľadiska
znečisťovania ovzdušia je podľa vyhlášky č. 706/2002 Z.z. kotolňa zaradená do kategórie – malé zdroje – so súhrnným
menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.
Ako hlavný zdroj je použité tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 200-S, 201.D10 s vonkajšou jednotkou
201.D10 400V. Ako záložný zdroj je použitý navrhovaný plynový kondenzačný kotol, s napojením cez navrhovaný
anuloid. Ako akumulačný zásobník je navrhnutý Viessmann Vitocel 100-E, s objemom 200 litrov. Následne sú
pripojené 2 vetvy s doskovými výmenníkmi.
Prvý, slúži pre napájanie vzduchotechnických jednotiek, tesne pred výmenníkom sa odpája teplovodný okruh
pre jednotku uloženú v interiéry, za výmenníkom (sekundár) sa napája glykolový okruh pre jednotku uloženú
v exteriéri.
Druhý výmenník slúži pre napojenie, dvoch existujúcich čerpadlových skupín so zmiešavaním, a následne
vykurovania systému objektu.
Ohrev teplej vody bude v nepriamo vyhrievanom zásobníku Vitocell 100-B s objemom 300 litrov. Zdrojom
tepla bude tepelné čerpadlo Pred začatím realizácie je nutné vykonať skúšku rúr. Skúška sa vykoná min. na jednej
rúre, resp. podľa požiadaviek na viacerých. Rozvody je potrebné zapojiť s využitím všetkých komponentov podľa
schémy kotolne a pri montáži postupovať podľa výrobcu.
TECHNICKÉ PARAMETRE TEPELNÉHO ČERPADLA
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TECHNICKÉ PARAMETRE AKUMULAČNÉHO ZÁSOBNÍKA

8. DIMENZOVANIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY
Pripájame sa na existujúcu vykurovaciu strieť, cez oddeľovací doskový výmenník a 2 čerpadlové skupiny,
pre doskové vykurovacie telesá a podlahové vykurovanie. Sieť je vytvorená z PPR potrubia.
Do sústavy je dosadený druhý doskový výmenník, pre napájanie VZT jednotiek.
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9. ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM
Ku systému je napojená expanzná nádoba Flexcon C25 s objemom 25 litrov a poistný ventil 1/2" , otvárací
pretlak 3,0 bar. Výfuk sa zvedie cca 200 mm nad podlahu kotolne, voľne kontrolovateľný. Vykurovací kotol je
vybavený poistným obmedzovačom teploty vrátane snímača. max. teplota výstupu je 80°C a max. teplota výstupu
z tepelného čerpadla je 65°C
V zmysle 031/BTP/TII (predtým STN 69 0010 ) budú expanzné nádoby vybavené uzatváracou, vypúšťacou
armatúrou, tlakovacím ventilom a guľovým ventilom, ktorý bude v otvorenej a zabezpečenej polohe proti uzavretiu a
umožní vyprázdnenie nádoby na strane vody.

10. DYMOVODY A KOMÍN
Plynový kotol, spotrebič typu C, má uzavretú spaľovaciu komoru a preto nepotrebuje nasávať vzduch
z priestoru, v ktorom je umiestnený. Odvod spalín z kotla je potrubím DN100/60 vhodný pre odvod spalín
z kondenzačného kotla. Komín bude dodávkou stavby a bude prevedený z materiálov vhodných pre prevádzku
plynových kondenzačných kotlov.

11. SKÚŠKY
Zmontované zariadenie, vykurovacie zariadenie ako celok musí, byť pred uvedením do prevádzky vyskúšané
podľa platných STN a v zmysle pokynov výrobcov jednotlivých technologických zariadení. Postup vykonávania
skúšky vodotesnosti, tlakovej skúšky, prepláchnutia a vyčistenia systému, prevádzkové skúšky, uvedenie systému do
chodu, nastavenie riadiaceho systému a kompletizácia dokumentov sa musí riadiť podľa STN EN 14336. O každej
skúške sa vypracuje protokol, ktorý bude súčasťou odovzdávacieho protokolu stavby.
Skúšky zariadenia
Pred uvedením do prevádzky zmontované zariadenie je nutné prepláchnuť pri otvorených armatúrach a
demontovaných čerpadlách, filtroch a miestnych meracích prístrojoch. Po hrubom prepláchnutí zariadenia pokračuje
preplach obehovými čerpadlami do stavu čistej vody. Vyčistenie a prepláchnutie sústavy je súčasťou dodávky
Prepláchnutie a vyčistenie systému
Pred uvedením do prevádzky zmontované zariadenie je nutné prepláchnuť pri otvorených armatúrach a
demontovaných čerpadlách, filtroch a miestnych meracích prístrojoch. Po hrubom prepláchnutí zariadenia pokračuje
preplach obehovými čerpadlami do stavu čistej vody. Vyčistenie a prepláchnutie sústavy je súčasťou dodávky
Skúška vodotesnosti a tlaková skúška (hydraulická)
Zariadenie sa natlakuje vodou max. do 50 °C na úroveň maximálneho pretlaku +30%, t. j. okruh ústredného
kúrenia na pretlak 400 kPa. Tlaková skúška sa robí až po odpojení kotlov, zásobníka, expanzomatu a poistných
ventilov. Po napustení a odvzdušnení systému a dosiahnutí príslušného pretlaku sa vykoná prehliadka celého
zariadenia (to zn. všetkých spojov, armatúr a pod.), u ktorého sa nesmú prejavovať viditeľné netesnosti. V zariadení
sa udržuje určený pretlak 6 hodín, po ktorých sa vykoná nová prehliadka. Výsledok skúšky sa považuje za úspešný,
ak sa pri tejto prehliadke neobjavia netesnosti.
Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka. Skúška sa vykoná za účasti investora-užívateľa,
dodávateľa a projektanta.
Prevádzkové skúšky
Pri prevádzkových skúškach je nutné vykonať skúšky:
a) dilatačné
b) vykurovacie, funkčné
Ad a) Táto skúška sa vykoná pred zaizolovaním potrubia.
Teplonosná látka sa ohreje na najvyššiu teplotu a potom sa nechá vychladnúť na teplotu okolitého vzduchu. Potom sa
postup ešte raz opakuje. Ak sa zistia po podrobnej prehliadke netesnosti zariadenia, resp. iné závady, je nutné skúšku
po oprave opakovať. Ďalej sa skontroluje upevnenie potrubia, stav kotiev a skrutiek.
Ad b) Kontroluje sa spôsob zapojenia, rovnomerný ohrev rozvodov, otváranie armatúr, ich tesnosť, funkcia meracích
prístrojov, funkcia riadiaceho systému, funkcia regulačných armatúr a projektovaný výkon zdroja. Ďalej sa vyskúša
činnosť zabezpečovacieho zariadenia (1 x poistný ventil). Po vykonaní prevádzkovej skúšky sa vypracuje protokol o
nastavení systému.
zapíše do stavebného denníka a vystaví sa protokol.
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12. POŽIADAVKY NA NADVÄZUJÚCE PROFESIE
Zdravotechnické inštalácie :
- zabezpečiť prívod vody pre dopúšťanie ÚK
Elektroinštalácia:
- zabezpečiť elektrické napojenie plynového kotla, tepelného čerpadla
- kabeláž pre reguláciu : vonkajší snímač, vnútorný snímač, teplotné snímače na potrubia, tlakové snímače
Odberné plynové zariadenie :
- napojiť kotol na rozvod plynu

13. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Pri montážnych prácach a pri prevádzke zariadení je nutné dbať na zaistenie bezpečnosti práce v súlade
s právnymi predpismi, s predpismi a vyhláškami o ochrane zdravia pri práci, predpismi požiarnej ochrany a platnými
normami STN.
Pri realizácii prác je potrebné dodržať zákon č.124/2006 Zb.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku č.147/2013 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení
pri stavebných prácach.
OBSLUHA KOTOLNE
Z hľadiska navrhovaného zariadenia MaR je možné kotolňu prevádzkovať bez trvalej obsluhy tzv.
pochôdzkovou obsluhou.
OCHRANA OVZDUŠIA
Navrhované zdroje tepla nepatria zaradením medzi zdroje znečisťovania ovzdušia, pričom ich
prevádzkovanie nemá negatívny vplyv na životné prostredie.
Júl 2019

Vypracoval: Ing. Martin Tutko
Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

ENAU s.r.o., Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Office: Herlianska 1106, 093 03 Vranov n/T

.........................
podpis

01.08

01.07
01.10
01.06

01.01

01.05

01.04

01.02
01.09

01.03

01.09

01.12

01.11

ING. PAVOL FEDORČÁK, PhD.
mobil: 0949 803 607, e-mail: pavol.fedorcak@enau.sk

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
TECHNICKÁ SPRÁVA

Investor:

Milan Korytko, Orgovánová 1445/13, 078 01
Sečovce

Stavba:

HOTEL

Objekt:

VYKUROVANIE

Miesto:

par.č.: 695/14, kat.ú.: Dargov, okres Trebišov

Vypracoval:

Ing. Martin Tutko, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zodp. projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Dátum:

Júl 2019

1. ÚVOD
V tejto časti projektovej dokumentácie je spracovaný projekt návrhu zdroja tepla.

2. ZATRIEDENIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
Podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z je zatriedenie navrhnutých vyhradených technických zariadení
(VTZ) nasledovné:
Expanzná tlaková nádoba
Poistný ventil
Plynový kotol
Tepelné čerpadlo

VTZ tlakové - skupina B, písmeno b)
VTZ tlakové - skupina B, písmeno f)
VTZ plynové - skupina B, písmeno h)
VTZ tlakové - skupina B, písmeno a)
VTZ plynové - skupina B, písmeno i)

V zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. je podľa prílohy č.5 potrebné na týchto zariadeniach
vykonávať periodické prehliadky a skúšky.

3. POUŽITÉ ÚDAJE A PODKLADY
- projekt ASR
- technických podkladov výrobcov použitých technologických zariadení
- požiadaviek investora
- podľa platných noriem a vyhlášok:
STN EN 12170 - Vykurovacie systémy v budovách, Postup prípravy dokumentácie o prevádzke, údržbe a používaní,
Vykurovacie systémy, ktoré si vyžiadajú vyškolenú obsluhu
STN EN 12828 - Vykurovacie systémy v budovách, Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov STN EN 7647 Tlakové zariadenia. Bezpečnostné systémy pre nevyhrievané tlakové zariadenia STN EN 13445-1 až 6
Nevyhrievané tlakové nádoby
STN EN 14336 Vykurovacie systémy budov. Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykurovacích systémov
STN 06 0320 - Ohrievanie úžitkovej vody (Navrhovanie a projektovanie) .
ČSN 06 0830 (2006 revidovaná v dôsledku EN12828) Tepelné sústavy v budovách - Zabezpečovacie zariadenia
Vyhláška SÚBP Č. 25/1984 Zb., na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach.
Zákon č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických
požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname zneč. látok, o kategorizácii
zdrojov znečisťovania ovzdušia a požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií zneč. látok.
Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
s technickými zariadeniami.
Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie vlády 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
Stavba sa nachádza v oblasti s danými klimatickými podmienkami :
Miesto :
Oblastná výpočtová teplota :
Počet dní vo vykurovacom období pre to=13oC :
Priemerná teplota vo vykurovacom období :

Trebišov
- 13C
223 dní
+3,7 C

4. SÚČASTNÝ STAV
Ako zdroj je použitý podľa vyhlášky č.324 ´´starý plynový kotol´´ a akumulačný zásobník tepla s obobjemom
500 litrov s napojením na vykurovaciu sieť z PPR potrubia. Pre odovzdávanie, sú použité doskové vykurovacie telesá
a podlahové vykurovanie.

5. NAVRHOVANÝ STAV
Navrhujeme odstrániť pôvodný zdroj, akumulačný zásobník a nahradiť ho novým tepelným čerpadlom
vzduch/voda s akumulačným zásobníkom a sekundárnym zdrojom - novým plynovým kondenzačným kotlom, kvôli
pripojeniu na pôvodnú sieť, tj. dosiahnutie dostatočného výkonu pri okrajových tepelných podmienkach.

ENAU s.r.o., Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Office: Herlianska 1106, 093 03 Vranov n/T

6. TEPELNÁ BILANCIA
TEPELNÁ BILANCIA
Celkové tepelné straty
Ročná potreba tepla na vykurovanie
Ročná potreba tepla na ohrev TV

Qc = 33 500 W
Quk = 56,5 MWh
Quk = 8,1 MWh

Tepelná strata objektu na m2
Tepelná strata objektu na m3
Priemerná teplota vo vykurovanom objekte

Q2= 28 W/m2
Q3= 10 W/m3
+ 20,0 C

Tepelné straty boli počítané v programe TechCON. Vo výpočtoch sú bilančne zahrnuté požiadavky na
tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií budov - STN 73 0540 – 2. 2013, tepelná strata bola prepočitavaná
podľa STN EN 12 831.
Uvažované bolo s týmito obvodovými konštrukciami:
Obvodová stena U = 0,20, 0,35; W/(m2.K),
Strecha U = 0,15 W/(m2.K),
Podlaha U = 0,35 W/(m2.K),
Okná v priemere U = 1,4 W/(m2.K)
HLAVNÉ ENERGETICKÉ ÚDAJE
Palivo :
elektrina, zemný plyn
Teplonosné médium :
voda
Systém vykurovania :
nízkotlaký teplovodný uzavretý systém s núteným obehom
Systém odovzdávania tepla :
sálavé ( podlahové kúrenie), konvekčné (radiátory),
Príprava TV :
zásobníkový ohrev – zdroj tepla – tepelné čerpadlo/ plynový kotol

7. KOTOLŇA A STROJOVŇA
Kotolňa nie je podľa STN 07 0703 (čl. 28) klasifikovaná do žiadnej kategórie lebo ani jeden spotrebič
neprekračuje výkon 50kW. Odberné plynové zariadenie sa navrhuje a realizuje podľa TPP 704 01. Z hľadiska
znečisťovania ovzdušia je podľa vyhlášky č. 706/2002 Z.z. kotolňa zaradená do kategórie – malé zdroje – so súhrnným
menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.
Ako hlavný zdroj je použité tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 300-A, 29,3kW. Ako záložný zdroj je
použitý navrhovaný plynový kondenzačný kotol, s napojením cez navrhovaný anuloid. Ako akumulačný zásobník je
navrhnutý Viessmann Vitocel 100-E, s objemom 950 litrov. Následne je cez navrhovaný doskový výmenník
Viessmann Vitotrans PWT pripojený existujúci rozdeľovač pre čerpadlové skupiny. Exitujúce sú, 4 čerpadlové
skupiny - 2xpre vykurovanie, vzduchotechniku a ohrev TV.
Ohrev teplej vody bude v nepriamo vyhrievanom zásobníku cez samostatnú čerpadlovú skupinu. Zdrojom
tepla bude tepelné čerpadlo/plynový kotol. Pred začatím realizácie je nutné vykonať skúšku rúr. Skúška sa vykoná
min. na jednej rúre, resp. podľa požiadaviek na viacerých. Rozvody je potrebné zapojiť s využitím všetkých
komponentov podľa schémy kotolne a pri montáži postupovať podľa výrobcu.
TECHNICKÉ PARAMETRE TEPELNÉHO ČERPADLA

ENAU s.r.o., Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Office: Herlianska 1106, 093 03 Vranov n/T

TECHNICKÉ PARAMETRE AKUMULAČNÉHO ZÁSOBNÍKA

8. DIMENZOVANIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY
Pripájame sa na existujúcu vykurovaciu strieť, cez oddeľovací doskový výmenník. Sieť je vytvorená z PPR
potrubia.

ENAU s.r.o., Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Office: Herlianska 1106, 093 03 Vranov n/T

9. ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM
Ku systému je napojená expanzná nádoba Flexcon C25 s objemom 25 litrov a poistný ventil 1/2" , otvárací
pretlak 3,0 bar. Výfuk sa zvedie cca 200 mm nad podlahu kotolne, voľne kontrolovateľný. Vykurovací kotol je
vybavený poistným obmedzovačom teploty vrátane snímača. max. teplota výstupu je 80°C a max. teplota výstupu
z tepelného čerpadla je 65°C
V zmysle 031/BTP/TII (predtým STN 69 0010 ) budú expanzné nádoby vybavené uzatváracou, vypúšťacou
armatúrou, tlakovacím ventilom a guľovým ventilom, ktorý bude v otvorenej a zabezpečenej polohe proti uzavretiu a
umožní vyprázdnenie nádoby na strane vody.

10. DYMOVODY A KOMÍN
Plynový kotol, spotrebič typu C, má uzavretú spaľovaciu komoru a preto nepotrebuje nasávať vzduch
z priestoru, v ktorom je umiestnený. Odvod spalín z kotla je potrubím DN100/60 vhodný pre odvod spalín
z kondenzačného kotla. Komín bude dodávkou stavby a bude prevedený z materiálov vhodných pre prevádzku
plynových kondenzačných kotlov.

11. SKÚŠKY
Zmontované zariadenie, vykurovacie zariadenie ako celok musí, byť pred uvedením do prevádzky vyskúšané
podľa platných STN a v zmysle pokynov výrobcov jednotlivých technologických zariadení. Postup vykonávania
skúšky vodotesnosti, tlakovej skúšky, prepláchnutia a vyčistenia systému, prevádzkové skúšky, uvedenie systému do
chodu, nastavenie riadiaceho systému a kompletizácia dokumentov sa musí riadiť podľa STN EN 14336. O každej
skúške sa vypracuje protokol, ktorý bude súčasťou odovzdávacieho protokolu stavby.
Skúšky zariadenia
Pred uvedením do prevádzky zmontované zariadenie je nutné prepláchnuť pri otvorených armatúrach a
demontovaných čerpadlách, filtroch a miestnych meracích prístrojoch. Po hrubom prepláchnutí zariadenia pokračuje
preplach obehovými čerpadlami do stavu čistej vody. Vyčistenie a prepláchnutie sústavy je súčasťou dodávky
Prepláchnutie a vyčistenie systému
Pred uvedením do prevádzky zmontované zariadenie je nutné prepláchnuť pri otvorených armatúrach a
demontovaných čerpadlách, filtroch a miestnych meracích prístrojoch. Po hrubom prepláchnutí zariadenia pokračuje
preplach obehovými čerpadlami do stavu čistej vody. Vyčistenie a prepláchnutie sústavy je súčasťou dodávky
Skúška vodotesnosti a tlaková skúška (hydraulická)
Zariadenie sa natlakuje vodou max. do 50 °C na úroveň maximálneho pretlaku +30%, t. j. okruh ústredného
kúrenia na pretlak 400 kPa. Tlaková skúška sa robí až po odpojení kotlov, zásobníka, expanzomatu a poistných
ventilov. Po napustení a odvzdušnení systému a dosiahnutí príslušného pretlaku sa vykoná prehliadka celého
zariadenia (to zn. všetkých spojov, armatúr a pod.), u ktorého sa nesmú prejavovať viditeľné netesnosti. V zariadení
sa udržuje určený pretlak 6 hodín, po ktorých sa vykoná nová prehliadka. Výsledok skúšky sa považuje za úspešný,
ak sa pri tejto prehliadke neobjavia netesnosti.
Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka. Skúška sa vykoná za účasti investora-užívateľa,
dodávateľa a projektanta.
Prevádzkové skúšky
Pri prevádzkových skúškach je nutné vykonať skúšky:
a) dilatačné
b) vykurovacie, funkčné
Ad a) Táto skúška sa vykoná pred zaizolovaním potrubia.
Teplonosná látka sa ohreje na najvyššiu teplotu a potom sa nechá vychladnúť na teplotu okolitého vzduchu. Potom sa
postup ešte raz opakuje. Ak sa zistia po podrobnej prehliadke netesnosti zariadenia, resp. iné závady, je nutné skúšku
po oprave opakovať. Ďalej sa skontroluje upevnenie potrubia, stav kotiev a skrutiek.
Ad b) Kontroluje sa spôsob zapojenia, rovnomerný ohrev rozvodov, otváranie armatúr, ich tesnosť, funkcia meracích
prístrojov, funkcia riadiaceho systému, funkcia regulačných armatúr a projektovaný výkon zdroja. Ďalej sa vyskúša
činnosť zabezpečovacieho zariadenia (1 x poistný ventil). Po vykonaní prevádzkovej skúšky sa vypracuje protokol o
nastavení systému.
zapíše do stavebného denníka a vystaví sa protokol.

ENAU s.r.o., Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Office: Herlianska 1106, 093 03 Vranov n/T

12. POŽIADAVKY NA NADVÄZUJÚCE PROFESIE
Zdravotechnické inštalácie :
- zabezpečiť prívod vody pre dopúšťanie ÚK
Elektroinštalácia:
- zabezpečiť elektrické napojenie plynového kotla, tepelného čerpadla
- kabeláž pre reguláciu : vonkajší snímač, vnútorný snímač, teplotné snímače na potrubia, tlakové snímače
Odberné plynové zariadenie :
- napojiť kotol na rozvod plynu

13. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Pri montážnych prácach a pri prevádzke zariadení je nutné dbať na zaistenie bezpečnosti práce v súlade
s právnymi predpismi, s predpismi a vyhláškami o ochrane zdravia pri práci, predpismi požiarnej ochrany a platnými
normami STN.
Pri realizácii prác je potrebné dodržať zákon č.124/2006 Zb.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku č.147/2013 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení
pri stavebných prácach.
OBSLUHA KOTOLNE
Z hľadiska navrhovaného zariadenia MaR je možné kotolňu prevádzkovať bez trvalej obsluhy tzv.
pochôdzkovou obsluhou.
OCHRANA OVZDUŠIA
Navrhované zdroje tepla nepatria zaradením medzi zdroje znečisťovania ovzdušia, pričom ich
prevádzkovanie nemá negatívny vplyv na životné prostredie.
Júl 2019
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1. ÚVOD
V tejto časti projektovej dokumentácie je spracovaný projekt návrhu zdroja tepla.

2. ZATRIEDENIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
Podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z je zatriedenie navrhnutých vyhradených technických zariadení
(VTZ) nasledovné:
Expanzná tlaková nádoba
Poistný ventil
Plynový kotol
Tepelné čerpadlo

VTZ tlakové - skupina B, písmeno b)
VTZ tlakové - skupina B, písmeno f)
VTZ plynové - skupina B, písmeno h)
VTZ tlakové - skupina B, písmeno a)
VTZ plynové - skupina B, písmeno i)

V zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. je podľa prílohy č.5 potrebné na týchto zariadeniach
vykonávať periodické prehliadky a skúšky.

3. POUŽITÉ ÚDAJE A PODKLADY
- projekt ASR
- technických podkladov výrobcov použitých technologických zariadení
- požiadaviek investora
- podľa platných noriem a vyhlášok:
STN EN 12170 - Vykurovacie systémy v budovách, Postup prípravy dokumentácie o prevádzke, údržbe a používaní,
Vykurovacie systémy, ktoré si vyžiadajú vyškolenú obsluhu
STN EN 12828 - Vykurovacie systémy v budovách, Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov STN EN 7647 Tlakové zariadenia. Bezpečnostné systémy pre nevyhrievané tlakové zariadenia STN EN 13445-1 až 6
Nevyhrievané tlakové nádoby
STN EN 14336 Vykurovacie systémy budov. Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykurovacích systémov
STN 06 0320 - Ohrievanie úžitkovej vody (Navrhovanie a projektovanie) .
ČSN 06 0830 (2006 revidovaná v dôsledku EN12828) Tepelné sústavy v budovách - Zabezpečovacie zariadenia
Vyhláška SÚBP Č. 25/1984 Zb., na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach.
Zákon č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických
požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname zneč. látok, o kategorizácii
zdrojov znečisťovania ovzdušia a požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií zneč. látok.
Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
s technickými zariadeniami.
Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie vlády 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
Stavba sa nachádza v oblasti s danými klimatickými podmienkami :
Miesto :
Oblastná výpočtová teplota :
Počet dní vo vykurovacom období pre to=13oC :
Priemerná teplota vo vykurovacom období :

Trebišov
- 13C
223 dní
+3,7 C

4. SÚČASTNÝ STAV
Ako zdroj je použitý podľa vyhlášky č.324 ´´starý plynový kotol´´ a akumulačný zásobník tepla s obobjemom
500 litrov s napojením na vykurovaciu sieť z PPR potrubia. Pre odovzdávanie, sú použité doskové vykurovacie telesá
a podlahové vykurovanie.

5. NAVRHOVANÝ STAV
Navrhujeme odstrániť pôvodný zdroj, akumulačný zásobník a nahradiť ho novým tepelným čerpadlom
vzduch/voda s akumulačným zásobníkom a sekundárnym zdrojom - novým plynovým kondenzačným kotlom, kvôli
pripojeniu na pôvodnú sieť, tj. dosiahnutie dostatočného výkonu pri okrajových tepelných podmienkach.

ENAU s.r.o., Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Office: Herlianska 1106, 093 03 Vranov n/T

6. TEPELNÁ BILANCIA
TEPELNÁ BILANCIA
Celkové tepelné straty
Ročná potreba tepla na vykurovanie
Ročná potreba tepla na ohrev TV

Qc = 33 500 W
Quk = 56,5 MWh
Quk = 8,1 MWh

Tepelná strata objektu na m2
Tepelná strata objektu na m3
Priemerná teplota vo vykurovanom objekte

Q2= 28 W/m2
Q3= 10 W/m3
+ 20,0 C

Tepelné straty boli počítané v programe TechCON. Vo výpočtoch sú bilančne zahrnuté požiadavky na
tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií budov - STN 73 0540 – 2. 2013, tepelná strata bola prepočitavaná
podľa STN EN 12 831.
Uvažované bolo s týmito obvodovými konštrukciami:
Obvodová stena U = 0,20, 0,35; W/(m2.K),
Strecha U = 0,15 W/(m2.K),
Podlaha U = 0,35 W/(m2.K),
Okná v priemere U = 1,4 W/(m2.K)
HLAVNÉ ENERGETICKÉ ÚDAJE
Palivo :
elektrina, zemný plyn
Teplonosné médium :
voda
Systém vykurovania :
nízkotlaký teplovodný uzavretý systém s núteným obehom
Systém odovzdávania tepla :
sálavé ( podlahové kúrenie), konvekčné (radiátory),
Príprava TV :
zásobníkový ohrev – zdroj tepla – tepelné čerpadlo/ plynový kotol

7. KOTOLŇA A STROJOVŇA
Kotolňa nie je podľa STN 07 0703 (čl. 28) klasifikovaná do žiadnej kategórie lebo ani jeden spotrebič
neprekračuje výkon 50kW. Odberné plynové zariadenie sa navrhuje a realizuje podľa TPP 704 01. Z hľadiska
znečisťovania ovzdušia je podľa vyhlášky č. 706/2002 Z.z. kotolňa zaradená do kategórie – malé zdroje – so súhrnným
menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.
Ako hlavný zdroj je použité tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 300-A, 29,3kW. Ako záložný zdroj je
použitý navrhovaný plynový kondenzačný kotol, s napojením cez navrhovaný anuloid. Ako akumulačný zásobník je
navrhnutý Viessmann Vitocel 100-E, s objemom 950 litrov. Následne je cez navrhovaný doskový výmenník
Viessmann Vitotrans PWT pripojený existujúci rozdeľovač pre čerpadlové skupiny. Exitujúce sú, 4 čerpadlové
skupiny - 2xpre vykurovanie, vzduchotechniku a ohrev TV.
Ohrev teplej vody bude v nepriamo vyhrievanom zásobníku cez samostatnú čerpadlovú skupinu. Zdrojom
tepla bude tepelné čerpadlo/plynový kotol. Pred začatím realizácie je nutné vykonať skúšku rúr. Skúška sa vykoná
min. na jednej rúre, resp. podľa požiadaviek na viacerých. Rozvody je potrebné zapojiť s využitím všetkých
komponentov podľa schémy kotolne a pri montáži postupovať podľa výrobcu.
TECHNICKÉ PARAMETRE TEPELNÉHO ČERPADLA
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8. DIMENZOVANIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY
Pripájame sa na existujúcu vykurovaciu strieť, cez oddeľovací doskový výmenník. Sieť je vytvorená z PPR
potrubia.
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9. ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM
Ku systému je napojená expanzná nádoba Flexcon C25 s objemom 25 litrov a poistný ventil 1/2" , otvárací
pretlak 3,0 bar. Výfuk sa zvedie cca 200 mm nad podlahu kotolne, voľne kontrolovateľný. Vykurovací kotol je
vybavený poistným obmedzovačom teploty vrátane snímača. max. teplota výstupu je 80°C a max. teplota výstupu
z tepelného čerpadla je 65°C
V zmysle 031/BTP/TII (predtým STN 69 0010 ) budú expanzné nádoby vybavené uzatváracou, vypúšťacou
armatúrou, tlakovacím ventilom a guľovým ventilom, ktorý bude v otvorenej a zabezpečenej polohe proti uzavretiu a
umožní vyprázdnenie nádoby na strane vody.

10. DYMOVODY A KOMÍN
Plynový kotol, spotrebič typu C, má uzavretú spaľovaciu komoru a preto nepotrebuje nasávať vzduch
z priestoru, v ktorom je umiestnený. Odvod spalín z kotla je potrubím DN100/60 vhodný pre odvod spalín
z kondenzačného kotla. Komín bude dodávkou stavby a bude prevedený z materiálov vhodných pre prevádzku
plynových kondenzačných kotlov.

11. SKÚŠKY
Zmontované zariadenie, vykurovacie zariadenie ako celok musí, byť pred uvedením do prevádzky vyskúšané
podľa platných STN a v zmysle pokynov výrobcov jednotlivých technologických zariadení. Postup vykonávania
skúšky vodotesnosti, tlakovej skúšky, prepláchnutia a vyčistenia systému, prevádzkové skúšky, uvedenie systému do
chodu, nastavenie riadiaceho systému a kompletizácia dokumentov sa musí riadiť podľa STN EN 14336. O každej
skúške sa vypracuje protokol, ktorý bude súčasťou odovzdávacieho protokolu stavby.
Skúšky zariadenia
Pred uvedením do prevádzky zmontované zariadenie je nutné prepláchnuť pri otvorených armatúrach a
demontovaných čerpadlách, filtroch a miestnych meracích prístrojoch. Po hrubom prepláchnutí zariadenia pokračuje
preplach obehovými čerpadlami do stavu čistej vody. Vyčistenie a prepláchnutie sústavy je súčasťou dodávky
Prepláchnutie a vyčistenie systému
Pred uvedením do prevádzky zmontované zariadenie je nutné prepláchnuť pri otvorených armatúrach a
demontovaných čerpadlách, filtroch a miestnych meracích prístrojoch. Po hrubom prepláchnutí zariadenia pokračuje
preplach obehovými čerpadlami do stavu čistej vody. Vyčistenie a prepláchnutie sústavy je súčasťou dodávky
Skúška vodotesnosti a tlaková skúška (hydraulická)
Zariadenie sa natlakuje vodou max. do 50 °C na úroveň maximálneho pretlaku +30%, t. j. okruh ústredného
kúrenia na pretlak 400 kPa. Tlaková skúška sa robí až po odpojení kotlov, zásobníka, expanzomatu a poistných
ventilov. Po napustení a odvzdušnení systému a dosiahnutí príslušného pretlaku sa vykoná prehliadka celého
zariadenia (to zn. všetkých spojov, armatúr a pod.), u ktorého sa nesmú prejavovať viditeľné netesnosti. V zariadení
sa udržuje určený pretlak 6 hodín, po ktorých sa vykoná nová prehliadka. Výsledok skúšky sa považuje za úspešný,
ak sa pri tejto prehliadke neobjavia netesnosti.
Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka. Skúška sa vykoná za účasti investora-užívateľa,
dodávateľa a projektanta.
Prevádzkové skúšky
Pri prevádzkových skúškach je nutné vykonať skúšky:
a) dilatačné
b) vykurovacie, funkčné
Ad a) Táto skúška sa vykoná pred zaizolovaním potrubia.
Teplonosná látka sa ohreje na najvyššiu teplotu a potom sa nechá vychladnúť na teplotu okolitého vzduchu. Potom sa
postup ešte raz opakuje. Ak sa zistia po podrobnej prehliadke netesnosti zariadenia, resp. iné závady, je nutné skúšku
po oprave opakovať. Ďalej sa skontroluje upevnenie potrubia, stav kotiev a skrutiek.
Ad b) Kontroluje sa spôsob zapojenia, rovnomerný ohrev rozvodov, otváranie armatúr, ich tesnosť, funkcia meracích
prístrojov, funkcia riadiaceho systému, funkcia regulačných armatúr a projektovaný výkon zdroja. Ďalej sa vyskúša
činnosť zabezpečovacieho zariadenia (1 x poistný ventil). Po vykonaní prevádzkovej skúšky sa vypracuje protokol o
nastavení systému.
zapíše do stavebného denníka a vystaví sa protokol.
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12. POŽIADAVKY NA NADVÄZUJÚCE PROFESIE
Zdravotechnické inštalácie :
- zabezpečiť prívod vody pre dopúšťanie ÚK
Elektroinštalácia:
- zabezpečiť elektrické napojenie plynového kotla, tepelného čerpadla
- kabeláž pre reguláciu : vonkajší snímač, vnútorný snímač, teplotné snímače na potrubia, tlakové snímače
Odberné plynové zariadenie :
- napojiť kotol na rozvod plynu

13. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Pri montážnych prácach a pri prevádzke zariadení je nutné dbať na zaistenie bezpečnosti práce v súlade
s právnymi predpismi, s predpismi a vyhláškami o ochrane zdravia pri práci, predpismi požiarnej ochrany a platnými
normami STN.
Pri realizácii prác je potrebné dodržať zákon č.124/2006 Zb.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku č.147/2013 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení
pri stavebných prácach.
OBSLUHA KOTOLNE
Z hľadiska navrhovaného zariadenia MaR je možné kotolňu prevádzkovať bez trvalej obsluhy tzv.
pochôdzkovou obsluhou.
OCHRANA OVZDUŠIA
Navrhované zdroje tepla nepatria zaradením medzi zdroje znečisťovania ovzdušia, pričom ich
prevádzkovanie nemá negatívny vplyv na životné prostredie.
Júl 2019

Vypracoval: Ing. Martin Tutko
Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
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1. ÚVOD
V tejto časti projektovej dokumentácie je spracovaný projekt návrhu zdroja tepla.

2. ZATRIEDENIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
Podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z je zatriedenie navrhnutých vyhradených technických zariadení
(VTZ) nasledovné:
Expanzná tlaková nádoba
Poistný ventil
Plynový kotol
Tepelné čerpadlo

VTZ tlakové - skupina B, písmeno b)
VTZ tlakové - skupina B, písmeno f)
VTZ plynové - skupina B, písmeno h)
VTZ tlakové - skupina B, písmeno a)
VTZ plynové - skupina B, písmeno i)

V zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. je podľa prílohy č.5 potrebné na týchto zariadeniach
vykonávať periodické prehliadky a skúšky.

3. POUŽITÉ ÚDAJE A PODKLADY
- projekt ASR
- technických podkladov výrobcov použitých technologických zariadení
- požiadaviek investora
- podľa platných noriem a vyhlášok:
STN EN 12170 - Vykurovacie systémy v budovách, Postup prípravy dokumentácie o prevádzke, údržbe a používaní,
Vykurovacie systémy, ktoré si vyžiadajú vyškolenú obsluhu
STN EN 12828 - Vykurovacie systémy v budovách, Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov STN EN 7647 Tlakové zariadenia. Bezpečnostné systémy pre nevyhrievané tlakové zariadenia STN EN 13445-1 až 6
Nevyhrievané tlakové nádoby
STN EN 14336 Vykurovacie systémy budov. Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykurovacích systémov
STN 06 0320 - Ohrievanie úžitkovej vody (Navrhovanie a projektovanie) .
ČSN 06 0830 (2006 revidovaná v dôsledku EN12828) Tepelné sústavy v budovách - Zabezpečovacie zariadenia
Vyhláška SÚBP Č. 25/1984 Zb., na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach.
Zákon č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických
požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname zneč. látok, o kategorizácii
zdrojov znečisťovania ovzdušia a požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií zneč. látok.
Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
s technickými zariadeniami.
Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie vlády 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
Stavba sa nachádza v oblasti s danými klimatickými podmienkami :
Miesto :
Oblastná výpočtová teplota :
Počet dní vo vykurovacom období pre to=13oC :
Priemerná teplota vo vykurovacom období :

Trebišov
- 13C
223 dní
+3,7 C

4. SÚČASTNÝ STAV
Ako zdroj je použitý podľa vyhlášky č.324 ´´starý plynový kotol´´ s napojením na teplovod, pre objekty
chatiek a sály.

5. NAVRHOVANÝ STAV
Navrhujeme odstrániť pôvodný zdroj, akumulačný zásobník a nahradiť ho novým tepelným čerpadlom
vzduch/voda s akumulačným zásobníkom a sekundárnym zdrojom - novým plynovým kondenzačným kotlom, kvôli
pripojeniu na pôvodnú sieť, tj. dosiahnutie dostatočného výkonu pri okrajových tepelných podmienkach. Pre prípravu
TV v apartmánoch, bude slúžiť samostatný bivalentný zásobník s pripojením na navrhovanú site a ako sekundárny
zdroj bude použité exitujúce tepelné čerpadlo vzduch/voda.
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6. TEPELNÁ BILANCIA
TEPELNÁ BILANCIA
Celkové tepelné straty
Ročná potreba tepla na vykurovanie
Ročná potreba tepla na ohrev TV

Qc = 61 200 W
Quk = 132,7 MWh
Quk = 78,8 MWh

Tepelné straty boli počítané v programe TechCON. Vo výpočtoch sú bilančne zahrnuté požiadavky na
tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií budov - STN 73 0540 – 2. 2013, tepelná strata bola prepočítaná
podľa STN EN 12 831.
Uvažované bolo s týmito obvodovými konštrukciami:
Obvodová stena U = 0,20, 0,35; W/(m2.K),
Strecha U = 0,15 W/(m2.K),
Podlaha U = 0,35 W/(m2.K),
Okná v priemere U = 1,4 W/(m2.K)
HLAVNÉ ENERGETICKÉ ÚDAJE
Palivo :
elektrina, zemný plyn
Teplonosné médium :
voda
Systém vykurovania :
nízkotlaký teplovodný uzavretý systém s núteným obehom
Systém odovzdávania tepla :
sálavé ( podlahové kúrenie), konvekčné (radiátory),
Príprava TV :
zásobníkový ohrev – zdroj tepla – tepelné čerpadlo

7. KOTOLŇA A STROJOVŇA
Kotolňa nie je podľa STN 07 0703 (čl. 28) klasifikovaná do žiadnej kategórie lebo ani jeden spotrebič
neprekračuje výkon 50kW. Odberné plynové zariadenie sa navrhuje a realizuje podľa TPP 704 01. Z hľadiska
znečisťovania ovzdušia je podľa vyhlášky č. 706/2002 Z.z. kotolňa zaradená do kategórie – malé zdroje – so súhrnným
menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.
Ako hlavný zdroj je použité tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 300-A, 29,3kW. Ako záložný zdroj je
použitý exitujúci plynový 2x kondenzačný kotol 35kW, s napojením cez navrhovaný anuloid. Tepelné čerpadlo je
pripojené cez navrhovaný doskový výmenník Viessmann Vitotrans PWT na navrhnovaný akumulačný zásobník
Viessmann Vitocel 100-E, s objemom 950 litrov, pripojený existujúci rozdeľovač pre čerpadlové skupiny.
Ohrev teplej vody bude v 2x existujúcom nepriamo vyhrievanom zásobníku snapojeným za doskovým
výmenníkom. Zdrojom tepla bude tepelné čerpadlo. Pred začatím realizácie je nutné vykonať skúšku rúr. Skúška sa
vykoná min. na jednej rúre, resp. podľa požiadaviek na viacerých. Rozvody je potrebné zapojiť s využitím všetkých
komponentov podľa schémy kotolne a pri montáži postupovať podľa výrobcu.
TECHNICKÉ PARAMETRE TEPELNÉHO ČERPADLA
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8. DIMENZOVANIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY
Použité sú dve čerpadlové skupiny, prvá napája vykurovanie v 2.NP chatiek.
Druhá, napája teplovod vedený k zemine. Z ktorého sa napája 1.NP pre chatky a následne objekt apartmánov a sály.
Cez anuloid a oddeľovací výmenník pre VZT.

9. ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM
Ku systému je napojená expanzná nádoba Flexcon C25 s objemom 25 litrov a poistný ventil 1/2" , otvárací
pretlak 3,0 bar. Výfuk sa zvedie cca 200 mm nad podlahu kotolne, voľne kontrolovateľný. Vykurovací kotol je
vybavený poistným obmedzovačom teploty vrátane snímača. max. teplota výstupu je 80°C a max. teplota výstupu
z tepelného čerpadla je 65°C
V zmysle 031/BTP/TII (predtým STN 69 0010 ) budú expanzné nádoby vybavené uzatváracou, vypúšťacou
armatúrou, tlakovacím ventilom a guľovým ventilom, ktorý bude v otvorenej a zabezpečenej polohe proti uzavretiu a
umožní vyprázdnenie nádoby na strane vody.
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10. DYMOVODY A KOMÍN
Plynový kotol, spotrebič typu C, má uzavretú spaľovaciu komoru a preto nepotrebuje nasávať vzduch
z priestoru, v ktorom je umiestnený. Odvod spalín z kotla je potrubím DN100/60 vhodný pre odvod spalín
z kondenzačného kotla. Komín bude dodávkou stavby a bude prevedený z materiálov vhodných pre prevádzku
plynových kondenzačných kotlov.

11. SKÚŠKY
Zmontované zariadenie, vykurovacie zariadenie ako celok musí, byť pred uvedením do prevádzky vyskúšané
podľa platných STN a v zmysle pokynov výrobcov jednotlivých technologických zariadení. Postup vykonávania
skúšky vodotesnosti, tlakovej skúšky, prepláchnutia a vyčistenia systému, prevádzkové skúšky, uvedenie systému do
chodu, nastavenie riadiaceho systému a kompletizácia dokumentov sa musí riadiť podľa STN EN 14336. O každej
skúške sa vypracuje protokol, ktorý bude súčasťou odovzdávacieho protokolu stavby.
Skúšky zariadenia
Pred uvedením do prevádzky zmontované zariadenie je nutné prepláchnuť pri otvorených armatúrach a
demontovaných čerpadlách, filtroch a miestnych meracích prístrojoch. Po hrubom prepláchnutí zariadenia pokračuje
preplach obehovými čerpadlami do stavu čistej vody. Vyčistenie a prepláchnutie sústavy je súčasťou dodávky
Prepláchnutie a vyčistenie systému
Pred uvedením do prevádzky zmontované zariadenie je nutné prepláchnuť pri otvorených armatúrach a
demontovaných čerpadlách, filtroch a miestnych meracích prístrojoch. Po hrubom prepláchnutí zariadenia pokračuje
preplach obehovými čerpadlami do stavu čistej vody. Vyčistenie a prepláchnutie sústavy je súčasťou dodávky
Skúška vodotesnosti a tlaková skúška (hydraulická)
Zariadenie sa natlakuje vodou max. do 50 °C na úroveň maximálneho pretlaku +30%, t. j. okruh ústredného
kúrenia na pretlak 400 kPa. Tlaková skúška sa robí až po odpojení kotlov, zásobníka, expanzomatu a poistných
ventilov. Po napustení a odvzdušnení systému a dosiahnutí príslušného pretlaku sa vykoná prehliadka celého
zariadenia (to zn. všetkých spojov, armatúr a pod.), u ktorého sa nesmú prejavovať viditeľné netesnosti. V zariadení
sa udržuje určený pretlak 6 hodín, po ktorých sa vykoná nová prehliadka. Výsledok skúšky sa považuje za úspešný,
ak sa pri tejto prehliadke neobjavia netesnosti.
Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka. Skúška sa vykoná za účasti investora-užívateľa,
dodávateľa a projektanta.
Prevádzkové skúšky
Pri prevádzkových skúškach je nutné vykonať skúšky:
a) dilatačné
b) vykurovacie, funkčné
Ad a) Táto skúška sa vykoná pred zaizolovaním potrubia.
Teplonosná látka sa ohreje na najvyššiu teplotu a potom sa nechá vychladnúť na teplotu okolitého vzduchu. Potom sa
postup ešte raz opakuje. Ak sa zistia po podrobnej prehliadke netesnosti zariadenia, resp. iné závady, je nutné skúšku
po oprave opakovať. Ďalej sa skontroluje upevnenie potrubia, stav kotiev a skrutiek.
Ad b) Kontroluje sa spôsob zapojenia, rovnomerný ohrev rozvodov, otváranie armatúr, ich tesnosť, funkcia meracích
prístrojov, funkcia riadiaceho systému, funkcia regulačných armatúr a projektovaný výkon zdroja. Ďalej sa vyskúša
činnosť zabezpečovacieho zariadenia (1 x poistný ventil). Po vykonaní prevádzkovej skúšky sa vypracuje protokol o
nastavení systému.
zapíše do stavebného denníka a vystaví sa protokol.

12. POŽIADAVKY NA NADVÄZUJÚCE PROFESIE
Zdravotechnické inštalácie :
- zabezpečiť prívod vody pre dopúšťanie ÚK
Elektroinštalácia:
- zabezpečiť elektrické napojenie plynového kotla, tepelného čerpadla
- kabeláž pre reguláciu : vonkajší snímač, vnútorný snímač, teplotné snímače na potrubia, tlakové snímače
Odberné plynové zariadenie :
- napojiť kotol na rozvod plynu

ENAU s.r.o., Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Office: Herlianska 1106, 093 03 Vranov n/T

13. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Pri montážnych prácach a pri prevádzke zariadení je nutné dbať na zaistenie bezpečnosti práce v súlade
s právnymi predpismi, s predpismi a vyhláškami o ochrane zdravia pri práci, predpismi požiarnej ochrany a platnými
normami STN.
Pri realizácii prác je potrebné dodržať zákon č.124/2006 Zb.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku č.147/2013 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení
pri stavebných prácach.
OBSLUHA KOTOLNE
Z hľadiska navrhovaného zariadenia MaR je možné kotolňu prevádzkovať bez trvalej obsluhy tzv.
pochôdzkovou obsluhou.
OCHRANA OVZDUŠIA
Navrhované zdroje tepla nepatria zaradením medzi zdroje znečisťovania ovzdušia, pričom ich
prevádzkovanie nemá negatívny vplyv na životné prostredie.
Júl 2019

Vypracoval: Ing. Martin Tutko
Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
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