+13,490

+11,290

+8,220

+4,150
+3,450

+0,000

+13,490

+11,290

+0,000

KOTOLŇA

strop 2,33

+11,950

+11,950

+8.220

+4,200

+0,000

+11,290

+8,220

+0,000

+11,290

+0,000

KOTOLŇA

strop 2,33

+12,340

+8.220

+4,200

+0,000
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Výpis prvkov - výrobno-prevádzková hala
2a
1/4

1/4

1770 mm

1/4

Sklopné
4750 mm

• okno 4-krídlové fix/S/fix/fix
• rozmer 4750x1770 mm
• hliníkový resp. platový profil (hĺbka 62-74 mm)
• izolačné dvojsklo Ug = 1,1 W/(m2K)
• pákový ovládač - dĺžka cca 4,5 m
• farba biela / alt. šedá
počet kusov: 7 ks

2b
1/4

1/4

1/4

1770 mm

1/4

• okno 4-krídlové fix/fix/fix/fix
• rozmer 4750x1770 mm
• hliníkový resp. plastový profil (hĺbka 62-74 mm)
• izolačné dvojsklo Ug = 1,1 W/(m2K)
• farba biela / alt. šedá

4750 mm

počet kusov: 7 ks

3
2000 mm

• dvere vchodové 1-krídlové
• rozmer 1200x2000 mm (rozmer otvoru)
• hliníkový resp. plastový profil (hĺbka 62-74 mm)
• výplň plastová biela / alt. šedá
• farba biela /alt. šedá
počet kusov: 1 ks

1200 mm

4150 mm

10
• rolovacia brána
• rozmer 3570x4150 mm
• manuálne otváranie
• výplň lamela zateplená - farba hilník (sivá)
• bez vnútorného boxu
počet kusov: 4 ks
3570 mm

POZNÁMKA:

PRED VÝROBOU VÝPLNÍ OTVOROV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ ROZMERY PRÍSLUŠNÝCH OTVOROV

Výpis prvkov
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SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
Názov stavby:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ADMINISTRATÍVNO-VÝROBNEJ BUDOVY
SPOLOČNOSTI KOVOZBER, S.R.O. SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Miesto stavby:
Radlinského č.28, Spišská Nová Ves, parc.číslo 1314
Okres:
Spišská Nová Ves
Kraj:
Košický samosprávny kraj
Druh investície:
Revitalizácia jestvujúcej stavby
Investor stavby:
KOVOZBER, s.r.o.,
Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves
Zodpovedný projektant:
Ing.Tibor Petrík, a-p-u, Mierová 14, 064 01 Stará Ľubovňa
Druh dokumentácie
Projekt pre vydanie stavebného povolenia

1.Charakter územia stavby
1.1.
Zhodnotenie staveniska
Okolie objektu, ktorý sa bude zatepľovať sa nachádza v priestoroch priemyselného dvora,
ktorý je v prevažnej miere tvorený spevnenými betónovými a asfaltovými plochami. Skládky
stavebného materiálu a ľahké kontajnerové sklady bude možné umiestniť na betónových plochách
v blízkosti juhovýchodnej steny, ktorá sa bude zatepľovať.
Prístup na stavenisko je zo štátnej komunikácie II.triedy č.536. Veľké skládky stavebného
materiálu nie je možné v dotknutom území vytvárať a preto je potrebné koordinovať postup
stavebných prác s prísunom stavebného materiálu plynule, s jeho rezervou na max. tri pracovné dni.
Pri prácach súvisiacich so zateplením nedôjde k styku so zariadeniami technickej
infraštruktúry územia.
1.2.
Údaje o prieskumoch
V súvislosti s navrhovanými prácami neboli na objekte administratívno-výrobnej budovy
zrealizované žiadne prieskumy. Pred zahájením projektových prác bola vykonaná vizuálna obhliadka
objektu.
1.3.
Prehľad mapových a geodetických podkladov
Pre vypracovanie výkresu situácie bol použitý elektronický snímok pozemkovej mapy
z katastrálneho portálu Slovenskej republiky v mierke 1:1000.
1.4.
Príprava územia pre výstavbu
Z dôvodov realizácie zatepľovacích prác na objekte školy nie je potrebná žiadna prekládka
inžinierskych sietí.

Projektantovi nie sú známe žiadne iné obmedzenia, resp. prekládky k dňu spracovania
projektu. V súvislosti so stavebnými prácami sa nevyskytnú žiadne dočasné alebo trvalé
obmedzenia susedných nehnuteľností.
Na pozemku sa nenachádza žiadna zeleň, ktorú je potrebné chrániť, resp. z titulu stavebných
prác odstrániť.

2.
2.1.

Celkové urbanistické, architektonické a stavebné riešenie
Urbanistické a architektonické riešenie
Z urbanistického hľadiska nedôjde k vytvoreniu novej alebo k narušeniu jestvujúcej
urbanistickej štruktúry sídelného útvaru a nedôjde taktiež k narušeniu pamiatkových zón, ochrany
prírody a životného prostredia.
Z architektonického hľadiska je hmota administratívno-výrobnej budovy po zateplení farebne
riešená tak, aby oživila parter a harmonizovala s hmotami okolitej zástavby.

2.2.

Stavebné riešenie - zateplenie obvodového plášťa a stropnej konštrukcie
Administratívno-výrobná budova spoločnosti Kovozber, s.r.o. pozostáva z dvojice
výškovo rozčlenených častí.
Architektonicko-stavebné riešenie vychádza z požiadaviek charakteru, prevádzky
priemyselných stavieb a nárokov na zníženie energetickej náročnosti jestvujúceho objektu. Vlastný
architektonický výraz jestvujúceho objektu je daný použitým druhom stavebných konštrukcií
a požiadavkami danými na prevádzku objektu. Celková hmota jestvujúceho objektu pozostáva
z dvojice výškovo rozčlenených častí.
Vyššiu a objemovo väčšiu hmotu objektu tvorí výrobno-prevádzková hala so žeriavovou
dráhou. Objekt je trojpodlažný, pričom výrobná hala so žeriavovou dráhou prechádza v časti dvoma
a v časti troma podlažiami administratívy objektu. Konštrukčne je objekt riešený ako hala so
železobetónovým skeletom uloženým na železobetónových pätkách. Železobetónový skelet je
doplnený výplňovým murivom z plynosilikátových kvádrov o celkovej hrúbke 250mm. Zastrešenie
objektu je vytvorené zo železobetónových panelov, ktoré sú uložené na priečne ŽB nosníky. Strešná
krytina je tvorená bituménovou povlakovou krytinou z pásov, pod ktorou sa nachádza tepelná
izolácia o hrúbke 80 mm. Stredom strechy je umiestnený svetlík, železnej konštrukcie s výplňou
z drôteného alebo číreho skla. Pôdorysný rozmer svetlíka je 4,69x42 m. Výplne otvorov sú v hale
oceľové rámy zasklenné jednoduchým zasklením, oceľovými nezateplenými dverami a plechovými
rolovacími bránami.
Nižšiu hmotu tvorí administratívna časť, ktorá je dvojpodlažná. Konštrukčne je
administratívna časť riešená ako murovaná s nosným murivom uloženým na pásových betónových
základoch. Nosné murivo je zmiešané z plných tehál, tehál CDm a pórobetónových kvádrov. Nosná
konštrukcia zastrešenia je zo železobetónovej stropnej dosky. Objekt je zateplený, má vymenené
výplne otvorov za hliníkové konštrukcie z izolačným dvojsklom.
Objekt administratívnej časti nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie.

Objekt je umiestnený v priemyselnej oblasti mesta Spišská Nová Ves v areáli spoločnosti
Kovozber, s.r.o. v ktorom sa nachádza viacero priemyselných stavieb. V okolí objektu sa
nenachádzajú žiadne chránené porasty a stavby, prípadne trasy nadzemných vedení.
Obvodové konštrukcie výrobno-prevádzkovej časti (haly) už nespĺňajú požiadavky na
tepelnotechnické vlastnosti konštrukcií a hygienické kritéria kvality podmienok tepelnej
pohody v miestnostiach v zimnom období.
Prevádzka výrobnej časti v zimnom období, ktoré trvá v danej lokalite cca 5 mesiacov,
je náročná na vykurovanie. Vzhľadom k použitým stavebným materiálom sú tepelné straty
objektu veľké a teda aj náklady na prevádzku sú neúnosne vysoké.

Navrhované zateplenie objektu, výmena okien, exteriérových dverí a brán, zateplenie
stropu nad časťou hala, rekonštrukcia ústredného vykurovania a rekonštrukcia vnútorného
osvetlenia haly zlepšia kvalitu vnútorného prostredia po hygienickej stránke a znížia náklady
na prevádzku objektu v zimnom období.
Zateplením objektu dostane budova nový vzhľad, nové farebné riešenie fasády,
ktorým bude zapadať do danej lokality a bude prispôsobené okolitej zástavbe.
Skladba obvodového plášťa: (skladba z interiéru)
- vnútorná omietka
- výplňové murivo z plynosilikátových kvádrov
- vonkajšia omietka

10,00 mm
250,00 mm
25,00 mm

Železobetónový monolitický strop:(skladba z interiéru)
- interiérová maľba biela
2,0 mm
- ŽB stropný panel
250,0 mm
- tepelná izolácia MW panely
80,0 mm
- bituménová krytina z pásov
20,0 mm
Vzhľadom k veku objektu, tepelný odpor obalových konštrukcií je nedostatočný
a nevyhovuje normatívnym hodnotám v zmysle revidovanej STN 73 0540(2012). Ich
dodatočným zateplením a výmenou otvorových konštrukcií sa dosiahne:
- zníženie energetickej náročnosti objektu na vykurovanie
- vylepšenie mikroklímy v interiéri (zníženie sálania zo stien)
- zlepšenie architektonického vzhľadu objektu a zvýšenie estetiky urbanistického
priestoru
-predĺženie životnosti stavby
Návrh zateplenia:
Zateplenie obvodového plášťa je navrhnuté kontaktným zatepľovacím systémom, so
zatepľovacou vrstvou z fasádnych hydrofobizovaných minerálnych dosiek hr. 120mm.
Zateplenie obvodového plášťa v úrovni sokla do výšky 400mm (po zakladací hliníkový
profil zateplenia) je navrhnuté kontaktným zatepľovacím systémom so zatepľovacou vrstvou
z XPS polystyrénu hr. 80mm.
Zateplenie ŽB stropnej konštrukcie nad priestorom haly je navrhnuté z izolačných PIR
panelov hr.100mm. Na izolačné dosky z PIR panelov je navrhnutá vrchná hydroizolačná
vrstva z bituménových pásov.
Zateplenie ostení okien a dverí je navrhnuté hydrofobizovanýmí doskami z minerálnej
vlny hr. 30mm.
Zateplenie parapetov okien je navrhnuté hydrofobizovanýmí klinovýmidoskami
z minerálnej vlny hr. 20mm.

Nové oplechovania okenných parapetov sú navrhnuté z „Al“ plechu hr. 1,0mm,
s bočnými záslepkami.
Výmena jestvujúcich drevených okien za plastové, zasklené izolačným dvojsklom
(Ug=1,0 W.m2/K).
Výmena jestvujúcich drevených a nevyhovujúcich dverí za dvere z „Al“ profilov s
prerušeným tepelným mostom, zasklené izolačným dvojskolom (Ug=1,0 W.m2/K).
Podlahy I.NP sa nebudú zatepľovať.
Podľa revidovanej normy STN 73 0540-2(2012) budú obalové a výplňové konštrukcie
(okrem podlahových konštrukcií) objektu haly spĺňať hodnoty odporúčané od 1.1.2016.
Na skládky stavebného materiálu a umiestnenie prenosných kontajnerov zariadenia
staveniska je možné využiť voľné spevnené plochy na dvore, ktoré sa po ukončení
stavebných prác uvedú do pôvodného stavu. Úpravy pozemku pred zahájením stavebných
prác z hľadiska potrieb stavebných prác nie sú potrebné.
Stavba je napojená na technickú infraštruktúru územia, ktorá stavebnými prácami
nebude negatívne dotknutá.
Bleskozvody
Sú riešené jestvujúcou uzemňovacou sústavou, ktorá sa demontuje a po realizácii
zateplenia sa späť osadí na predĺžené konzoly pred kontaktný zatepľovací systém.
Umiestnenie vodiča pred fasádou je viac ako 100mm!!! Pre správnu funkciu bleskozvodov je
potrebné vykonať revíziu bleskozvodnej sústavy po jej opätovnej montáži.
Pozn.: Rieši samostatná príloha D3 Elektroinštalácia.
2.3.
Hygienické a tepelnotechnické požiadavky
Po realizácii kontaktného zatepľovacieho systému dôjde v priestoroch haly výrobnej
časti objektu k nárastu vnútornej povrchovej teploty obvodových konštrukcií, čím sa
eliminujú podmienky pre vznik pliesní, ktoré vznikajú už pri 80% relatívnej vlhkosti v blízkosti
vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie. Pri pôsobení teploty vzduchu θai=20°C
a relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti φi=50% je minimálna požadovaná povrchová
teplota zvýšená o bezpečnostnú prirážku θai,80=12,6+0,5=13,1°C(Hygienické kritérium).
Hrúbka tepelnej izolácie je navrhnutá tak, aby boli splnené minimálne požiadavky na
energetickú hospodárnosť budov podľa novelizovaného zákona č.555/2005 Z.z.
o energetickej hospodárnosti budov a jeho vykonávajúcej vyhlášky a revidovanej STN 73
0540-2(2012). Kvalita tepelnej ochrany určujúca potrebu tepla na vykurovanie budovy
ovplyvňuje potrebu energie na vykurovanie budovy, ako hodnotené miesto spotreby.
2.3.
Požiadavky na dopravu
Nevyžadujú sa.
2.4.
Úpravy plôch a priestranstiev
Po ukončení prác na zateplení sa poškodené plochy uvedú do pôvodného stavu.
2.5.
Starostlivosť o životné prostredie

Zateplenie objektu haly nebude mať negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného
prostredia.

-

-

Dodávateľ a investor je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri
realizácií stavebných prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného
prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa:
dbať, aby nebola devastované okolité plochy;
dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných tokov a plôch;
pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie;
stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru;
odpadu v zmysle zákona o odpadoch.
Dodávateľ bude na stavenisku rešpektovať:
zákon č. 96/72 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudí;
zákon č. 309/91 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení zákona č.218/92
Zb. a zákona č. 17/92 Zb. o životnom prostredí a zákona č. 127/94 Zb. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie.
2.5.1. Ochrana spodných a povrchových vôd
Navrhovanými prácami nedôjde k nečisteniu spodných a povrchových vôd.
2.5.2. Ochrana ovzdušia
K znečisťovaniu ovzdušia nebude dochádzať. Budú použité moderné technológie spĺňajúce
Normy SR a EÚ na vykurovanie a prevádzku budovy.
2.5.3. Ochrana zelene
Stavebnými prácami v rámci revitalizácii objektu nedôjde k poškodzovaniu verejnej zelene.
2.5.4. Odpadové hospodárstvo

Zateplenie objektu a súvisiace stavebné úpravy budú zdrojom odpadov, ktoré vzniknú
pri revitalizačných prácach.
Prehľad odpadov produkovaných pri zateplení a stavebných úpravách objektu dáva
rámcovú predstavu o odpadovom hospodárstve v tejto fáze prípravy stavby.
Počas zateplenia sa predpokladá vznik rôznych druhov odpadov, pričom spôsob
nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v
oblasti odpadového hospodárstva. Za odpadové hospodárstvo v priebehu zateplenia bude
zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov.
Druhy a charakter je závislý hlavne od konkrétneho umiestnenia stavby a rozsahu
stavebných prác.
Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie: ostatný – O a
nebezpečný – A (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. o kategorizácii odpadov –
Katalóg odpadov), ktorých zatriedenie, množstvá a spôsob likvidácie sú nasledovné:
a.)

17 01 07

Zmes muriva, betónu, obkladačiek a pod.
Kategória odpadu:
Spôsob likvidácie:

b.)

17 02 01

drevo

0,008 t
O-Ostatný odpad
Na skládke TKO
0,25 m3

Kategória odpadu:
Spôsob likvidácie:

O-Ostatný odpad
Použiť ako palivové drevo

c.)

17 06 04

Izolačné materiály (minerálna vlna, PIR)
0,003 t
Kategória odpadu:
O-Ostatný odpad
Spôsob likvidácie:
Recykláciou v závode na výrobu MW

d.)

17 01 07

Lepiaci tmel a sklotextilná mriežka
Kategória odpadu:
Spôsob likvidácie:

e.)

17 04 05

Železo a oceľ (Oplechovania, svetlík)
Kategória odpadu:
Spôsob likvidácie

0,850 t
O-Ostatný odpad
V zberni druhotných surovín

f.)

15 01 01

Obaly z papiera a lepenky
Kategória odpadu:
Spôsob likvidácie

0,008 t
O-Ostatný odpad
V zberni druhotných surovín

g.)

15 01 02

Obaly z plastov
Kategória odpadu:
Spôsob likvidácie

0,008 t
O-Ostatný odpad
V zberni druhotných surovín

h.)

17 02 02

Sklo (svetlík)
Kategória odpadu:
Spôsob likvidácie

1,300 t
O-Ostatný odpad
V zberni druhotných surovín

0,005 t
O-Ostatný odpad
Na riadenej skládke TKO

Na likvidáciu jednotlivých odpadov bude musieť mať investor, resp. dodávateľ uzatvorené
zmluvy s príslušnými organizáciami zaoberajúcimi sa likvidáciou odpadu.
Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených (kontajneroch, smetných
nádobách, bareloch a pod.) a bude zabezpečené ich vhodné zneškodňovanie v pravidelných
intervaloch.
Množstvá odpadov sú odhadované. Po ukončení stavebných prác (najneskôr k zahájeniu
kolaudačného konania) pôvodca odpadov preukáže skutočné množstvá, druhy a spôsoby likvidácie
odpadov.

-

V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadkov
vyplýva povinnosť zabezpečiť nasledovné:
viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich uskladnení,
využití alebo zneškodnení v zmysle § 19 ods. 1 písm. g/ zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zák. č. 91/2016 Z.z. a č. 313/2016 Z.z.);

-

-

-

-

-

dodržiavať ohlasovaciu povinnosť o vzniku, množstve, charaktere a nakladaní s odpadmi
príslušnému orgánu správy v zmysle § 19 ods. 1 písm. h/ zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zák. č. 91/2016 Z.z. a č. 313/2016 Z.z.);
využiť vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie vo vlastnej činnosti (v
prípade možnosti) v zmysle § 19 ods. 1 písm. d/ zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (v znení zák. č. 91/2016 Z.z. a č. 313/2016 Z.z.);
zabezpečiť zneškodnenie odpadov v súlade s § 19 ods. 1 písm. f/ zákona č. 79/2015 Z.z
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zák. č. 91/2016 Z.z. a č.
313/2016 Z.z.);
splniť povinnosť spracovať program odpadového hospodárstva (POH) v zmysle § 6 zákona č.
79/2015 Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zák. č. 91/2016
Z.z. a č. 313/2016 Z.z.);
vypracovať prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov a havarijný plán o
povinnosti v prípade havárie pri manipulácii s nebezpečným odpadom;
pri nakladaní s nebezpečným odpadom vybaviť súhlas na nakladanie s nebezpečným
odpadom vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve.
Ohrozenie životného prostredia pri nakladaní s odpadmi
Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas zatepľovacích prác tejto priemyselnej
budovy nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy
odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené
proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia za predpokladu dodržiavania
prevádzkového poriadku a havarijného plánu vypracovaného pre skladovanie nebezpečných
odpadov.
Pôvodca môže zabezpečiť využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď
samostatne alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie, ktorá
zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení
vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy.
2.5.5. Pracovné prostredie, bezpečnosť pri práci
Pre bezpečnú realizáciu stavby sa vyžaduje dodržiavať bezpečnostné vyhlášky a nariadenia
pre zabezpečenie pracoviska a zabránenie vzniku úrazu na pracovisku.

-

Stavenisko a ostatné prekážky označiť výstražnými tabuľami. Bezpečnostné označenie
sa bude vzťahovať na konkrétne práce, činnosti predmety alebo situácie a poskytne pokyny
alebo informácie potrebné na zaistenie BOZP podľa potreby prostredníctvom značiek, ktoré
sú uvedené v NV SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a
zdravotného označenia pri práci.
Pri realizácií stavebných prác je nutné dodržať bezpečnostné predpisy pre jednotlivé
pracovné činnosti.
Zákonník práce č. 311/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov;

-

NV SR č.115/2006 Z.z. – o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na
ochranu zamestnancov pred rizikom expozície hluku (§ 21 – 12);
Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. – o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (§ 2-10, 12-19, 21-24, 26-27);
Vyhláška MV SR č. 227/2006 Z.z. – ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MV SR č. 225/04 Z.z. o
premávke na pozemných komunikáciách;
NV SR č. 247/2006 Z.z. – o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom
pri práci (§ 2-6);
NV SR č. 269/2006 Z.z. – o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci (§ 2-5, príl.
1-4);
NV SR č. 276/2006 Z.z. – o minimálnych požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
(§2-7, príl.1);
NV SR č. 281/2006 Z.z. – o minimálnych bezpeč. a zdrav. požiadavkách pri ručnej manipulácii
s bremenami (§2-6, príl. 1-3);
NV SR č. 339/2006 Z. z. – ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií (§1-8);
NV SR č. 387/2006 Z.z. – o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného
označenia pri práci (§ 2-3, príl. 1-9);
NV SR č. 391/2006 Z.z. – o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
pracovisko (§2-6, príl. 1-3) čistenie okien, svetiel, vykur. Telies;
NV SR č. 392/2006 Z.z. – o minimálnych bezp. a zdravotných požiadavkách pri používaní
pracovných prostriedkov (§ 2-8. príl. 1-2);
NV SR č. 393/2006 Z.z. – o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci vo výbušnom prostredí (§2-8, príl. 1-4);
NV SR č. 395/2006 Z.z. – o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie
osobných ochranných pracovných prostriedkov (§ 1-6, príl. 1-4);
NV SR č. 396/2006 Z.z. – o minimálnych bezp. a zdravotných požiadavkách na stavenisko (§
2-10, príl. 2-3);
Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 59/1982 Z.b. základné požiadavky ba BOZP;
Vyhl. MS č. 77/1965 z.b. stavebné stroje;
Vyhl. MPSVaR 500/2006 Z.z. ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom
úraze.
Pred začatím prác musia byť pracovníci poučení o podmienkach bezpečnej práce,
zaškolení na vykonávanie zverených prác a vybavení potrebnými ochrannými pracovnými
pomôckami.
2.5.6. Osvetlenie, vetranie a vykurovanie priestoru
Rieši samostatná príloha projektu SO-02 Elektroinštalácia a SO-03 Vykurovanie
2.5.7. Pracovné sily a smennosť
Nie je potrebné riešiť.
2.6.
Požiarna ochrana
Rieši samostatná príloha B1 – riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

2.7.

Zabezpečenie televízneho príjmu
Nie je potrebné riešiť.

3.

Zemné práce

Pre realizáciu nového okapového chodníka, bude potrebné zrealizovať výkopové práce v okolí
dotknutej zatepľovanej steny v šírke 600mm a hĺbke cca 250mm

4.

Podzemná voda
Úroveň hladiny podzemnej vody nebude mať vplyv na zatepľovacie práce.

5.

Kanalizácia
Nie predmetom riešenia projektu.

6.

Zásobovanie vodou a TÚV

7.

Nie je predmetom riešenia projektu.
Teplo a palivá
Rieši samostatná príloha projektu SO-03 Vykurovanie.

8.

Elektrická energia
Rieši samostatná príloha projektu SO-02 Elektroinštalácia.

9.

Ostatné energie
Nie je potrebné riešiť.

10.

Vonkajšie osvetlenie
Rieši samostatná príloha projektu SO-02 Elektroinštalácia.

11. Oznamovacie, zabezpečovacie a slaboprúdové rozvody
11.1.
11.2.
11.3.
12.

Oznamovacie zariadenia
Nie je potrebné riešiť.
Zabezpečovacie zariadenia
Nie je potrebné riešiť.
Slaboprúdové rozvody
Vzduchotechnika
Nie je potrebné riešiť.
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1/ Účel stavby:
Predmetom projektového riešenia je zníženie energetickej náročnosti administratívno-výrobnej
budovy spoločnosti KOVOZBER, s.r.o. v Spišskej Novej Vsi na parcele číslo 1314 v katastrálnom území
Spišská Nová Ves. Objekt je trojpodlažný, kde časť strojárenskej haly prechádza cez tri podlažia
administratívnej časti. Objekt je zastrešený plochými strechami s vonkajším spádom v dvoch
úrovniach. Objekt je čiastočne podpivničený. Pôdorys objektu je v tvare obdĺžnika.
Nachádza sa v priemyselnej časti mesta, je súčasťou uceleného areálu spoločnosti s viacerými
budovami a je k nemu prístup z cesty II.triedy č.536 a ďalej cez vnútroareálové obslužné komunikácie
a spevnené plochy.
Objekt – stavba je rozdelený na adinistratívnu časť a časť výrobno-prevádzkovú. Z
konštrukčného hľadiska sa jedná o murovanú stavbu v časti administratíva a betónovú skeletovú
stavbu s výplňou s plynosilikátov v časti výrobnej - hala. Obvodové steny sú zateplené z troch strán
administratívnej časti a taktiež z týchto strán sú vymenené výplne otvorov za hliníkové konštrukcie
s izolačným dvojsklom. Architektonické stvárnenie vychádza z požiadaviek kladených na funkčnosť
a účelnosť priemyselných objektov.
2/ Urbanistisko-architektonické riešenie objektu:
JESTVUJÚCI STAV:
Hlavný objekt sa nachádza v areáli firmy KOVOZBER, s.r.o. ktorý je umiestnený
v severozápadnej časi katastra mesta Spišská Nová Ves. Areál je zo severu ohraničený štátnou cestou
II.triedy č.536 a z južnej strany železničnou traťou. Územie areálu je rovinatého chrakteru.
Architektonicko-stavebné riešenie vychádza z požiadaviek charakteru, prevádzky
priemyselných stavieb a nárokov na zníženie energetickej náročnosti jestvujúceho objektu. Vlastný
architektonický výraz jestvujúceho objektu je daný použitým druhom stavebných konštrukcií

a požiadavkami danými na prevádzku objektu. Celková hmota jestvujúceho objektu pozostáva
z dvojice výškovo rozčlenených častí.
Vyššiu a objemovo väčšiu hmotu objektu tvorí výrobno-prevádzková hala so žeriavovou
dráhou. Objekt je trojpodlažný, pričom výrobná hala so žeriavovou dráhou prechádza v časti dvoma
a v časti troma podlažiami administratívy objektu. Konštrukčne je objekt riešený ako hala so
železobetónovým skeletom uloženým na železobetónových pätkách. Železobetónový skelet je
doplnený výplňovým murivom z plynosilikátových kvádrov o celkovej hrúbke 250mm. Zastrešenie
objektu je vytvorené zo železobetónových panelov, ktoré sú uložené na priečne ŽB nosníky. Strešná
krytina je tvorená bituménovou povlakovou krytinou z pásov, pod ktorou sa nachádza tepelná
izolácia o hrúbke 80 mm. Stredom strechy je umiestnený svetlík, železnej konštrukcie s výplňou
z drôteného alebo číreho skla. Pôdorysný rozmer svetlíka je 4,69x42 m. Výplne otvorov sú v hale
oceľové rámy zasklenné jednoduchým zasklením, oceľovými nezateplenými dverami a plechovými
rolovacími bránami.
Nižšiu hmotu tvorí administratívna časť, ktorá je dvojpodlažná. Konštrukčne je
administratívna časť riešená ako murovaná s nosným murivom uloženým na pásových betónových
základoch. Nosné murivo je zmiešané z plných tehál, tehál CDm a pórobetónových kvádrov. Nosná
konštrukcia zastrešenia je zo železobetónovej stropnej dosky. Objekt je zateplený, má vymenené
výplne otvorov za hliníkové konštrukcie z izolačným dvojsklom.
Objekt administratívnej časti nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie.
BÚRACIE PRÁCE:
Búracie práce budú spojené hlavne s demontážou starých výplní otvorov na fasáde objektu,
demontáže strešného svetlíka a oplechovania atiky strechy nad časťou hala. Demontujú sa oceľové
rebríky, bleskozvod a komínové telesá umiestnené na fasáde objektu.
Pred začatím zatepľovacích prác sa očistí, poprípade oškrabe starý fasádny náter mechanicky
alebo tlakovou vodou. Pri búracích prácach je potrebné dodržiavať podmienky BOZP pri práci.
Po ukončení stavebných prác je potrebné zabezpečiť spätnú montáž demontovaných
oceľových rebríkov, bleskozvodu a komínových telies v súlade s platnými normami a predpismi.
NOVÝ STAV:
Po realizácii potrebných búracích prác sa začne s obnovou – rekonštrukciou jednotlivých častí
objektu a to nasledovne:
• na streche objektu HALA sa zhotoví nová tepelná izolácia z PIR panelov o hrúbke 100 mm
a následne sa uložia dve vrstvy hydroizolačnej vrstvy strechy – spodná a vrchná vrstva. Osadia sa
nové dažďové strešné vpuste a vetracia hlavice. Po celom obvode strechy bude potrebné domurovať
(zvýšiť) atiku objektu o 250 mm z pórobetónových tvárnic. Následne sa zmotnuje nový strešný
oblúkový svetlík z hliníkových profilov s výplňou z polykarbonátových platní o hrúbke 20mm. Atika
objektu sa opatrí oplechovaním klampiarskymi výrobkami z lakoplastovaného plechu.
• po demontáži starých výplní otvorov – okien, sa osadia nové okná štvorkrídlové s troma
pevnými časťami a jedným sklopným krídlom na pákový systém zvedený do výšky cca 2 – 2,5 metra.
Navrhované okná sú hliníkovej konštrukcie s izolačným dvojsklom Uw=1,2 W/m2K pri zasklení
izolačným dvojsklom 4-16-4 s Ug=1,1 W/m2K. Okná sa osadia na hranu vnútorného muriva, tak aby
nebolo potrebné realizovať vnútorný parapet. V prípade potreby sa priestor okolo osadených okien
vyspraví jednovrstvou omietkou a opatrí bielym vnútorným náterom. Vonkajšie parapety sú

navrhnuté ako lakoplastované hr. 0,5 mm vrátane krytiek a príslušenstva. Dvere na juhovýchodnej
strane budú taktiež h hliníkových konštrukcií a plnou výplňou. Po osadení výplní otvorov sa vonkajšie
ostenia zrealizujú pri zatepľovacích prácach na fasáde objektu.
• zateplenie obvodového plášťa – juhovýchodnej a severozápadnej strany objektu je

navrhnuté kontaktným zatepľovacím systémom, so zatepľovacou vrstvou z fasádnych
hydrofobizovaných minerálnych dosiek hr. 120mm. Zateplenie obvodového plášťa v úrovni
sokla do výšky 400mm (po zakladací hliníkový profil zateplenia) je navrhnuté kontaktným
zatepľovacím systémom so zatepľovacou vrstvou z XPS polystyrénu hr. 80mm. Zateplenie
ostení okien a dverí je navrhnuté hydrofobizovanýmí doskami z minerálnej vlny hr. 30mm.
Zateplenieparapetov okien je navrhnuté hydrofobizovanýmí klinovými doskami z minerálnej
vlny hr.20mm. Nové oplechovania okenných parapetov sú navrhnuté z „Al“ plechu hr.
1,0mm, s bočnými záslepkami. Dosky z „XPS“ polystyrénu a dosky z tvrdenej
hydrofobizovanej minerálnej vlny rozmerov 500x1000mm sú na obvodový plášť ukladané do
lôžka z lepiaceho tmelu a zabezpečené plastovými rozperkovými tanierovými kotvami
s nerezovým jadrom, ktoré sa natlčú do vopred vyvŕtaných otvorov. Lepiaci tmel sa musí
nanášať po celom obvode dosiek a dovnútra sa nanesú ešte minimálne tri terče. Upevnenie
minerálnych dosiek kotvami sa môže zrealizovať až po dokonalom zatvrdnutí lepiacej malty,
t.j. min. po 24 hodinách. Počet a rozmiestnenie kotiev je uvedené v časti B2-Statické
posúdenie kotiev zateplenia. Hlavy kotiev majú byť zapustené cca 2mm do polystyrénovej,
resp minerálnej dosky. Pri osadzovaní dosiek je potrebné dbať na vystriedanie styčných špár
a ukladať ich v behúňovej väzbe. Dôležité je preväzovanie nároží a ostení okien a dverí!!! Po
montáži minerálnych dosiek sa zubovými stierkami nanáša lepiaci a výstužný tmel v hr.
vrstvy min. 2mm. Do tmelu sa zároveň vtláča a zahladzuje výstužná sklotextilná mriežka. Pri
kladení mriežky okolo okenného otvoru obalíme mriežkou plochy ostenia, potom nadpražia
a nakoniec na rovinu fasády na roh okenného otvoru položíme pás mriežky cca 300mm dlhý
a 200mm široký pod uhlom 45°. Presah sieťoviny za roh má byť min. 200mm. Na hrany
ostenia používame rohové profily s integrovanou mriežkou. Povrch minerálnych dosiek sa
nebrúsi, ale už pri osadzovaní fixuje do roviny. Na obzvlášť namáhaných miestach ako sú
sokle, nárožia, fasáda I.NP do výšky 1,0m sa doporučuje vytvoriť výstužnú vrstvu buď
z pevnejšej sklotextilnej mriežky, alebo použitím dvojnásobného uloženia bežnej mriežky.
V tomto prípade sa druhá vrstva nanáša na zavädnutú, resp. vyschnutú pôvodnú výstužnú
mriežku. Podklad pod kontaktný zatepľovací systém musí byť suchý, pevný, zbavený nečistôt
a musí byť dostatočne rovinný. Rozdiely väčšie ako 5mm je potrebné pred zahájením
zatepľovacích prác vyspraviť vápennocementovou omietkou. So systémom je možné
pracovať do teploty +5°C. Do jednotlivých komponentov nie je prípustné primiešavanie
akýchkoľvek chemických prísad proti zamrznutiu. Pri spracovávaní je potrebné zabrániť
priamemu pôsobeniu silného vetra, hnaného dažďa a priameho slnečného žiarenia. Tieto
prírodné danosti totiž nepriaznivo vplývajú na rovnorodé vysýchanie jednotlivých vrstiev
systému. Pri stavbe lešenia je potrebné kotvy lešenia osadiť tak, aby boli predsadené pred
budúcu rovinu fasády min 50mm. Lešenie sa od budovy odsadí o 100mm viac ako pri
bežných stavebných prácach, aby bolo možné manipulovať so zatepľovacími doskami
doskami aj v úrovni podlážok (vzdialenosť lešenia od fasády cca 300mm a viac). Špára medzi
zateplením a oplechovaním parapetu by mala byť vyplnená tesniacim špárovým pásikom. Ak
nie možnosť zvýšenia parapetu so zateplením, je potrebné priestor medzi parapetným
plechom a ukončením parapetu vyplniť tepelnoizolačnou omietkou. Ukončenie zateplenia,
stykovanie zateplenia a okennej konštrukcie je možné riešiť viacerými spôsobmi. Výstužná
mriežka sa v ukončení zateplenia zakladá. Oddelenie zateplenia a okna, resp. dverí sa

odporúča vykonať pomocou PVC lišty-tzv. APU lišty. Špára sa potom vyplní podkladovým
profilom a tmelom. Pri výmene okien je vhodné použiť okrajovú omietkovú lištu (PVC
samolepiaci profil kombinovaný s výstužnou mriežkou). Presah výstužnej mriežky medzi
rozdielnymi materiálmi zatepľovacieho systému musí byť po 200mm na obe strany.
V nadpražiach okenných a dverných otvorov je vhodné použiť odkvapovú lištu (lišta
kombinovaná s odkvapovým nosom). Ostenia okenných a dverných otvorov, ako aj nárožia
objektu je potrebné vystužiť rohovou lištou so sklotextilnou mriežkou, ktorá sa zahladí do
lepiaceho tmelu.
Po realizácii zatepľovacích prác na fasáde objektu je potrebné vykonať spätnú montáž
bleskozvodov, vonkajšieho osvetlenia a komínových telies po úprave a predĺžení úchytov.
Okolo spodnej časti fasády sa zrealizuje nový okapový chodník z betónovej dlažby
hr.50mm. V miestach vstupov do haly cez brány sa vytvoria nájazdové rampy z betónu
hr.150mm a vystuženého KARI sieťou na zhutnené lôžko zo štrkodrvy o hrúbke min. 100mm.
Pred kolaudáciu stavby investor zdokladuje:
- certifikáty od materiálov nového opláštenia stavby – strecha, steny
- certifikátom od výplní otvorov
- certifikáty všetkých použitých materiálov a výrobkov, prehlásenie o zhode a pod.
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TECHNICKÁ SPRÁVA
I. PROJEKTOVÉ PODKLADY
Podklady:

- obhliadka miesta
- predpisy a normy STN

Predpisy a normy STN:
 STN 33 2000-4-41 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti.
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
 STN 33 2000-5-51 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických
zariadení. Spoločné pravidlá
 STN 33 2000-5-52 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.
Kapitola 52: Elektrické rozvody
 STN 33 2000-5-54 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba
elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie
 STN 34 3100 - Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
 STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia
 STN EN 62271-201 Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia.
 Časť 201: Izolačne kryté rozvádzače na menovité striedavé napätia nad 1 kV až do 52 kV
vrátane.
 STN EN 62 305-1 - Ochrana pred zásahom bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy
 STN EN 62 305-2 - Ochrana pred zásahom bleskom Časť 2: Manažérstvo rizika.
 STN EN 62 305-3 - Ochrana pred bleskom.3.Časť:Ochrana stavieb a ohrozenie života
 STN EN 62 305-4 - Ochrana pred bleskom.4.Časť:Elektrické a elektronické systémy v stavbách.
 STN 34 1398 Ochrana pred účinkami blesku, Aktívne bleskozvody
 STN 92 0203:2013 Požiarna bezpečnosť stavieb, Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari
 STN EN 62034 Automatické skúšobne systémy núdzových únikových osvetlení napájaných
z batérii
 STN EN 1838 Požiadavky na osvetlenie, Núdzové osvetlenie
 STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie Osvetlenie pracovísk Časť 1: Vnútorné pracoviská
 STN EN 50171 Centrálne napájacie systémy
 a iných toho času platných predpisov vzťahujúcich sa na projektovanie

II. ROZSAH PROJEKTU
Projekt rieši:
- vnútornú elektroinštaláciu – výmenu osvetlenia objektu Kovozber, s.r.o.,
Radlinského 28, Spišská Nová Ves, 052 01 Spišská Nová Ves
Projekt nerieši:
- meranie a reguláciu kotolne , prívod do rozvádzača RK,
a osvetlenie kotolne
- bleskozvod ,
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III. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozvodná sieť:

3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

Ochranné opatrenie:

samočinné odpojenie napájania
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411
prúdové chrániče pre obvody osvetlenia v sprchách

Doplnková ochrana:
Stupeň dodávky:

Zariadenie je zaradené do 3. st. dôležitosti dodávky el. energie.

Prostredie, v ktorom sa nachádza projektovaná elektroinštalácia obsahuje vonkajšie vplyvy podľa
protokolu č. 10/2017 vypravovaného odbornou komisiou.

Inštalovaný výkon:
Celkový výkon:
Inštalovaný výkon:

Pi = 5 kW

Výpočtové zaťaženie:

Pp = Pi . ß = 5000 . 0,9 = 4,5 kW

Koeficient súčasnosti:

ß = 0,9

Realizáciou rekonštrukcie elektroinštalácie dôjde k poklesu inštalovaného výkonu .
Meranie spotreby elektrickej energie:
Fakturačné meranie spotreby elektrickej energie voči dodávateľovi bude existujúce, ktoré je
umiesnené v rozvádzači RH.

IV. CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA PODĽA MIERY OHROZENIA
Projektované elektrické zariadenie je v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. príloha 1, III.
časť zaradené do skupiny B - Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom
alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné – považuje sa za vyhradené technické zariadenie.

V. TECHNICKÉ RIEŠENIE
Všeobecný popis
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši rekonštrukciu elektroinštalácie
vnútorných priestorov-osvetlenie v rozsahu svetlotechnického výpočtu Kovozber, s.r.o., Radlinského
28, Spišská Nová Ves, 052 01 Spišská Nová Ves
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Umelé osvetlenie
Existujúce svietidlá v danom objekte sú už zastarané a ekonomicky neefektívne. Napojené sú
hliníkovými káblami v sústave TN-C. Investor preto plánuje ich výmenu za nové moderné svietidlá.
Intenzita umelého osvetlenia v jednotlivých priestoroch je zvolená v zmysle STN EN 12193. V zmysle
STN EN 12464-1 je požadovaná intenzita osvetlenia 500luxov
Svietidlá v jednotlivých priestoroch sa rozmiestnia podľa podľa návrhu rozmiestnenia svietidiel.
Ovládanie svietidiel bude vypínačmi pri vstupoch do miestnosti, ktoré sa umiestnia do výšky 1,2metra.
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Principiálne schémy zapojenia svetelných okruhov:
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Káblové rozvody
Pôvodné káble AYKY v sústave TN-C sa demontujú a nahradia novými káblami typu: CYKY-J.
Káble budú uložené pod omietkou.
Kabely boli dimenzované na:
Ochrana proti nadprúdom – STN 33 2000-4-43
Dovolené prúdy – STN 33 2000 – 5-52
Ochrana pred úrazom el. prúdom – STN 33 2000-4-41
Rozvádzače
Rozvádzač RS je oceľoplechový rozvádzač s IP40 a po otvorení dverí s IP20. Rozvádzač je
nastenny na stene a umiestnený je hale , ktorý bude slúžiť k napojeniu osvetlenia .Prívod do
rozvádzača bude privedený z rozvádzača RH .

.

VI. NÁVOD NA MONTÁŽ
Práce je potrebné vykonávať po zaistení bezpečnosti vyplývajúcich z platných predpisov
a slovenských technických noriem. Počas montáže je potrebné dodržiavať bezpečnostné
a prevádzkové predpisy, technologické predpisy pre montáž a pokyny výrobcov jednotlivých
výrobkov.
Pracovníci určení na montáž elektrických zariadení musia byť s kvalifikáciou na príslušný druh
činnosti podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti za zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v zmysle STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na
obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.
Všetci pracovníci musia byť okrem toho preukázateľne oboznámení s poskytovaním prvej pomoci pri
úraze, s protipožiarnymi predpismi, s používaním ochranných pomôcok, s postupom pri hlásení závad
na elektrických zariadeniach.
Pracovníci musia počas montáže pri výkone svojej činnosti používať OOPP v zmysle nariadenia vlády
SR č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných
pracovných prostriedkov (OOPP).
Pri montáži
zdravia pri
minimálnych
bezpečnosti

sa musia uplatňovať požiadavky Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády 396/2006 Z. z o
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky 374/1990 o
práce a technických zariadení pri stavebných prácach a Zákonníka práce č.311/2001 Z.z.

Po ukončení montáže sa na zariadení vykoná komplexná skúška a skúšobná prevádzka
v prítomnosti odberateľa.
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V prípade ak podľa vyhlášky č.508/2009 sú montované elektrické zariadenia vyhradené elektrické
zariadenia skupiny A vykoná sa pred uvedením do prevádzky na ňom úradná skúška oprávnenou
právnickou osobou. Opakované úradné skúšky sa na elektrickom zariadení budú vykonávať v
požadovaných pravidelných lehotách.
V prípade ak je elektrické zariadenie skupiny B v zmysle vyhlášky č.508/2009 je na ňom po
ukončení montáže a inštalácie potrebné vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku revíznym
technikom s osvedčením na danú činnosť.

VII. NÁVOD NA OBSLUHU A BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE
Pracovníci pre obsluhu elektrických zariadení musia byť oboznámení s predpismi v rozsahu nimi
vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
Pracovníci bez elektrotechnickej kvalifikácie môžu obsluhovať elektrické zariadenia len v súlade
s ustanoveniami STN 34 3108 - Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní
s elektrickým zariadením laikmi. V elektrických staniciach je potrebné pri obsluhe používať
ochranné a pracovné pomôcky v množstve určenom v STN 38 1981 Ochranné a pracovné pomôcky.

VIII. NÁVOD NA ÚDRŽBU A PREHLIADKY
Všetky elektrické zariadenia a ich príslušenstvo musí byť udržiavané v takom stave, aby ich
prevádzka bola bezpečná a spoľahlivá.
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky v zmysle
STN 33 1500 Revízie elektrických zariadení, STN 33 2000-6 Elektrické inštalácie nízkeho napätia
Časť 6: Revízie a vyhlášky č.508/2009 par. 13.
Lehoty, podľa ktorých sa vykonávajú odborné prehliadky a odborné skúšky určuje príloha č.8
k vyhláške č.508/2009 Z.z. a norma STN 33 1500/Z1
Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred
účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení
Lehota
(roky)

Druh objektu a zariadenia
a) Elektrická inštalácia
1. murovaná obytná a kancelárska budov
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko
3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak
používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú
budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250
osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej
dopravy,
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F1)
5. pojazdný a prevozný prostriedok 2)
6. dočasná elektrická inštalácia3)
b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny)
1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru
2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu
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5
3

2
2
1
0,5
2
2

3. ostatný objekt
c) Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny
1. hladina ochrany I a II
2. hladina ochrany III a IV
3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu

5
2
4
1

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred
účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia
Vonkajšie vplyvy

Druh prostredia

Lehota
(roky)

AA4
AA5
AA1 až AA3
AA6
AB s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80 %
AD3 až AD8
AF3
AF4
AE5 a AE6
AG2, AG3, AH2, AH3
AL2
BE2
BE3
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3
AD2, AN2

základné
normálne
studené
horúce
vlhké
mokré
so zvýšenou koróznou agresivitou
s extrémnou koróznou agresivitou
prašné s nehorľavým prachom
s otrasmi
s biologickými škodcami
pasívne s nebezpečenstvom požiaru
pasívne s nebezpečenstvom výbuchu
vonkajšie
pod prístreškom 4

5
5
3
3
3
1
3
1
3
2
3
2
2
4
4

Lehoty, v ktorých sa bude robiť odborná prehliadka a skúška je kratšia lehota z predchádzajúcich
dvoch tabuliek.
Na bytové priestory sa lehoty pravidelných revízii nevzťahujú a je potrebné pred uvedením do
prevádzky vykonať východiskovú revíziu. Pre obytné budovy je potrebné vykonávať prehliadky
a skúšky elektrickej inštalácie v súlade s STN ES 59009 (33 1620) Prehliadky a skúšky elektrických
inštalácii v obytných budovách. Pravidelné prehliadky je potrebné vykonávať pri zmene vlastníka
a každých 10 rokov.

IX. VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÝCH OHROZENÍ A RIZÍK
Dôsledným uplatňovaním a rešpektovaním predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci je možné znížiť nie však úplne odstrániť všetky riziká poškodenia ľudského zdravia a preto
v zmysle § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 písmeno c zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci sa určujú nasledujúce neodstrániteľne ohrozenia a rizika.
Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a neodstrániteľného ohrozenia podľa zákona č.
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení skorších predpisov
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Faktor
pracovného
procesu
prostredia
El. energia

Neodstrániteľné
nebezpečenstvo
a stav/vlastnosť
poškodzujúca zdravie
Nebezpečné el. napätie a el.
prúdy pre zdravie a život

Neodstrániteľné
ohrozenie

Návrh ochranných opatrení
proti
týmto
nebezpečenstvám
a
ohrozeniam

Elektrický skrat 1–8
vznik požiaru
Dotyk so živou časťou
1 – 6,8
v normálnej prevádzke
Dotyk
s neživou
1-5,7,8
časťou pri poruche

Neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa
súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť. Nebezpečenstvo je
stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť
zdravie. Ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie bude poškodené.
Ochranné opatrenia:
 Poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia.
 Používanie pracovných pomôcok a ochranných pomôcok podľa predpisu.
 Zákazu vstupu nepovoleným osobám.
 Všetky údržbárske práce len s povolením na prácu pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou.
 Práca s otvoreným ohňom len s povolením na prácu.
 Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke – ochrana pred dotykom živých častí
podľa STN 33 2000-4-41 : izolovaním živých častí, zábranami alebo krytím, prekážkami,
umiestnením mimo dosahu.
 Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche – ochrana pred dotykom neživých častí podľa STN
33 2000-4-41 : samočinným odpojením napájania, použitím zariadení triedy ochrany II, nevodivým
okolím.
 Pravidelné revízie a prehliadky el. zariadení vykonávané pracovníkmi s predpísanou
kvalifikáciou.
Vytypované lokality pre dané neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenie
Faktor
pracovného Neodstrániteľné
nebezpečenstvo
procesu
a stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie
prostredia
Nebezpečné el. napätie a el. prúdy
El. energia
pre zdravie a život

Neodstrániteľné
ohrozenie

miesta kde sa vyskytuje
neodstrániteľné
nebezpečenstvo

Elektrický
skrat-vznik Živé el.časti, neživé el.časti,
požiaru
cudzie vodivé časti
Dotyk so živou časťou
v normálnej prevádzke
Dotyk s neživou časťou
pri poruche
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Posúdenie rozsahu rizika
Neodstrániteľné
Pravdepodobnosť
vzniku Stupeň možných následkov na
Por.č. nebezpečenstvo
alebo poškodenia zdravia zamestnanca zdravie v prípade
neodstrániteľné ohrozenie
pri práci v prípade
1.
2.
3.

najlepšom 1)
žiadna

Elektrický skrat-vznik požiaru
Dotyk
so
živou
časťou
žiadna
v normálnej prevádzke
Dotyk s neživou časťou pri
žiadna
poruche

najhoršom 2)
vysoká

najlepšom 3)
žiadny

najhoršom 4)
vysoké

vysoká

žiadny

vysoké

vysoká

žiadny

vysoké

Riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných
následkov na zdraví.
1). najlepší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je : ak sa dodržiava
pracovná disciplína, sú dodržané pracovné a bezpečnostné predpisy, súčasný výskyt len jedného
nebezpečenstva a ohrozenia, väčšia vzdialenosť od výskytu nebezpečenstva a ohrozenia
2). najhorší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je : nedodržanie
pracovnej disciplíny, nedodržanie pracovných a bezpečnostných predpisov, súbeh viacerých
nebezpečenstiev a ohrození.
3). najlepší prípad z hľadiska možných následkov na zdraví je ak pri výskyte daného nebezpečia
alebo ohrozenia je minimálny dopad na zdravie zamestnanca
4). najhorší prípad z hľadiska možných následkov na zdraví je ak pri výskyte daného
nebezpečenstva a ohrozenia sa predpokladá dosiahnutie najhoršieho možného dopadu na zdravie
zamestnanca.

Prešov 11/2017

Vypracoval: Ing. Martin Topor
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KOVOZBER, s.r.o. Spišská Nová Ves
návrh rozmiestnenia umelého osvetlenia
výrobná hala - I.NP
A2
A1 - svietidlo LED 225 W - 14 kusov
A2 - svietidlo LED 69W - 12 kusov

A1

KOVOZBER, s.r.o. Spišská Nová Ves
A2

návrh rozmiestnenia umelého osvetlenia
výrobná hala - I.NP
A1 - svietidlo LED 225 W - 14 kusov
A2 - svietidlo LED 69W - 12 kusov

A1

A1

A2

KOVOZBER, s.r.o. Spišská Nová Ves
návrh rozmiestnenia umelého osvetlenia
výrobná hala - I.NP
A1 - svietidlo LED 225 W - 14 kusov
A2 - svietidlo LED 69W - 12 kusov

A3

KOVOZBER, s.r.o. Spišská Nová Ves
návrh rozmiestnenia umelého osvetlenia
vonkajšie osvetlenie
A3 - svietidlo LED 39 W - 4 kusy

KOVOZBER, s.r.o. Spišská Nová Ves

A3

návrh rozmiestnenia umelého osvetlenia
vonkajšie osvetlenie
A3 - svietidlo LED 39 W - 4 kusy

A3
A3

A3

PROTOKOL O URČENÍ PROSTREDIA A VONKAJŠÍCH VPLYVOV
Vypracoval:

Ing. Martin Topor

Predseda :

Ing. Peter Kopper

- projektant elektro

Členovia :

Ing. Martin Topor

– projektant elektro

Názov objektu: Zníženie energetickej náročnosti administratívno-výrobnej budovy spoločnosti
KOVOZBER
Prílohy :

Príloha A – stručný zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51
Príloha B – tabuľka miestností

Použité normy a predpisy:
STN 33 2000-5-51:2010 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení.
Spoločné pravidlá nízkeho napätia budov.
STN 33 2000-7-701:2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-701: Požiadavky na osobitné
inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou
MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú
technické zariadenia, ktoré sa považujú za výhradné technické zariadenia.

Opis technologického procesu:

Jedná sa o výrobnú halu, ktorá bude slúžiť na výrobu a triedenie kovového šrotu.

Rozhodnutie
Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov a prostredia podľa prílohy B.

Zdôvodnenie

1. Vnútorné priestory

Podľa STN 33 2000-5-51 môžeme považovať tento priestor za III - vnútorné priestory
s regulovanou teplotou podľa NZA.6. K nim budeme uvažovať obvyklé štandardné vonkajšie vplyvy
podľa tabuľky N3.1 uvedenej normy. V kúpeľni sú určené zóny podľa STN 33 2000-7-701 podľa
prílohy C.
2. Vonkajšie priestory
Podľa STN 33 2000-5-51 môžeme považovať tento priestor za VI- vonkajšie priestory (miesta
vystavené priamo vonkajšej klíme) podľa NZA.6. K nim budeme uvažovať obvyklé štandardné
vonkajšie vplyvy podľa tabuľky N3.2 uvedenej normy.

Záver
Nové elektrické zariadenia umiestňované musia byť vo vyhotovení a v krytí podľa požiadaviek
STN 33 2000-5-51:2010. Minimálne IP20 vo vnútorných priestoroch a IP 44 vo vonkajších
priestoroch.
Dátum: 09.03.2017

…………………………
Podpis predsedu komisie

Príloha A (informatívna)
Stru ný zoznam vonkajších vplyvov
A

AB1
AB2
AB3
AB4
AB5
AB6
AB7
AB8
AC1
AC2

-60°C
+5°C
-40°C
+5°C
-25°C
+5°C
-5°C
+40°C
+5°C
+40°C
+5°C
+60°C
-25°C
+55°C
-50°C
+40°C
a)
Vzduch
Teplota
Relatívna
vlhkos
-60°C
+5°C
3%
100 %
-40°C
+5°C
10 %
100 %
-25°C
+5°C
10 %
100 %
-5°C
+40°C
5%
95 %
+5°C
+40°C
5%
85 %
+5°C
+60°C
10 %
100 %
-25°C
+55°C
10 %
100 %
-50°C
+40°C
10 %
100 %
Nadmorská výška
2 000 m
2 000 m

Prostredie

Výskyt vody
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
AD8

Zanedbate ný
Kvapky
Rozprašovanie
Striekanie
Prúd
Vlny
Zaplavenie
Ponorenie
Výskyt cudzích
pevných telies

AE1
AE2
AE3
AE4
AE5
AE6

Zanedbate né
Malé
Ve mi malé
Malá prašnos
Stredná prašnos
Silná prašnos
Korózia

AF1
AF2
AF3
AF4

Využitie

B

Zanedbate ná
Atmosférická
Ob asná
Trvalá

AG1
AG2
AG3

BA1
BA2
BA3
BA4
BA5

Laici
Deti
Postihnutý
Pou ené osoby
Znalé osoby

BB

Elektrický odpor udského tela

Slabé
Stredné
Silné
Vibrácie

AH1
AH2
AH3
AJ

Slabé
Stredné
Silné
Iné mechanické namáhania
Výskyt rastlinstva

AK1
AK2

AM-1-1
AM-1-2
AM-1-3

Kontrolovaná úrove
Normálna úrove
Vysoká úrove
Signálne napätia

AM-2-1
AM-2-2
AM-2-2

Kontrolovaná úrove
Normálna úrove
Vysoká úrove
Zmena amplitúdy napätia

AM-3-1
AM-3-2
AM-4
AM-5

Kontrolovaná úrove
Normálna úrove
Nesymetria napätia
Zmeny frekvencie

AM-6

Indukované nízkofrekven né napätia

AM-7

Jednosmerné prúdy v AC sie ach
Vyžarované magnetické polia

AM-8-1
AM-8-2

Stredná úrove
Vysoká úrove
Elektrické polia

AM-9-1
AM-9-2
AM-9-3
AM-9-4

Prechodové javy mikrosekundovej
až milisekundovej oblasti šíriace sa
vedením v jednom smere
AM-23-1
AM-23-2
AM-23-3

Zanedbate ná úrove
Stredná úrove
Vysoká úrove
Ve mi vysoká úrove

AM-21

Indukované oscila né napätia

AM-22-1
AM-22-2
AM-22-3
AM-22-4

Prechodové javy nanosekundovej
oblasti šíriace sa vedením v jednom
smere
Zanedbate ná úrove
Stredná úrove
Vysoká úrove
Ve mi vysoká úrove

AM-24-1
AM-24-2

Žiadny
Zriedkavý
astý
Trvalý
Podmienky úniku v prípade
nebezpe enstva

BD1
BD2
BD3
BD4

Malá hustota osôb / ahký únik
Malá hustota osôb / ob ažný únik
Ve ká hustota osôb / ahký únik
Ve ká hustota osôb / ob ažný únik

Druh stavby
CA

Konštruk né materiály

CB

Stavebná konštrukcia

CA1
CA2

Nehor avé
Hor avé

CB1
CB2
CB3
CB4

Zanedbate né nebezpe enstvo
Šírenie oh a
Pobyh
Pružná alebo nestabilná

Stredná úrove
Vysoká úrove
Vyžarované
vysokofrekven né javy

AM-25-1
AM-25-2
AM-25-3

Zanedbate ná úrove
Stredná úrove
Vysoká úrove

AM-31-1
AM-31-2
AM-31-3
AM-31-4
AM-41-1

Nízka úrove
Stredná úrove
Vysoká úrove
Ve mi vysoká úrove
Ionizácia

Elektrostatické výboje

Slne né žiarenie
AN1
AN2
AN3

Slabé
Stredné
Silné
Seizmické ú inky

AP1
AP2
AP3
AP4

Zanedbate né
Nízky stupe závažnosti
Stredný stupe závažnosti
Nízky stupe závažnosti
Blesky

AQ1
AQ2
AQ3

Zanedbate né
Nepriame ohrozenie
Priame ohrozenie
Pohyb vzduchu

AR1
AR2
AR3

Slabý
Stredný
Silný
Vietor

AS1
AS2
AS3

Dotyk osôb so zemou (s as ami,
ktoré majú potenciál zeme)
BC1
BC2
BC3
BC4

Kontrolovaná úrove
Stredná úrove
Vysoká úrove
Oscila né prechodné javy šíriace sa
vedením

Bez nebezpe enstva
Nebezpe né
Elektromagnetické, elektrostatické
a ionizujúce vplyvy
Harmonické
medziharmonické

Spôsobilos osôb

C

Stavba

Nárazy

Teplota okolia
AA1
AA2
AA3
AA4
AA5
AA6
AA7
AA8

STN 33 2000-5-51

Slabý
Stredný
Silný

Povaha spracúvaných alebo
skladovaných látok
BE1
BE2
BE3
BE4

Bez významného nebezpe enstva
Nebezpe enstvo požiaru
Nebezpe enstvo výbuchu
Nebezpe enstvo kontaminácie

PRÍLOHA B K PROTOKOLU č.010/2017
Kód
Vonkajší vplyv

Vnútorné priestory

Vonkajšie priestory

AA - Teplota okolia
AB - Atmosferické podmienky
AC - Nadmorská výška

AA5
AB5
AC1

VI - vonkajšie
(miesta vystavené priamo
vonkajšej klíme) podľa
NZA.6
AA3, AA4
AB3, AB4
AC1

AD - Výskyt vody

AD1

AD2 - dážď

AE - Výskyt cudzích pevných telies
AF - Výskyt korozívnych alebo
znečisťujúcich látok
AG - Mechanické namáhanie - nárazy

AE1

AE1

AF1

AF1

AG2

AG2

AH2
AK1
AL1

AH2
AK1
AL1

AM1

AM1

AN1
AP1
AQ2
AR1

AN3
AP1
AQ3

Druh priestoru

III - vnútorné priestory s
reguláciu teploty
podľa NZA.6

AH - Vibrácie
AK - Vyskyt rastlín alebo plesní
AL - Vyskyt živočíchov
AM - Elektromagnetické, elektrostatické
alebo ionizujúce pôsobenie
AN - Slnečné žiarenie
AP - Seizmické účinky
AQ - Búrková činnosť
AR - Pohyb vzduchu
AS - Vietor
AT - Snehová pokrývka
AU - Námraza

AS2
AT2
AU2

BA - Schopnosť osôb

BA1

BA1

BB - Odpor tela
BC - Kontakt osôb s potenciálom zeme
BD - Podmienky úniku v prípade
nebezpečenstva
BE- Povaha spracovaných a skladovaných
látok
CA - Stavebné materiály
CB - Konštrukcia budovy

BB2
BC2
BD1

BD1

BE1

BE1

CA1
CB1

CA1
CB1
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PODORYS PRÍZEMIE

2"K"

IT

05 Chodba
3"K"

123

1

Rozdeľovač "K" 3 okruhy

06 Kancelária

87654321

1"K"

Rozdeľovač "I" 8 okruhov
4 okruhy podlahovka
+4okruhy radiátory

Chodba
1"J"

IT

2"J"

DETAIL ROZDEĽOVAČA A ZAPOJENIA ZONOVEJ
REGULÁCIE PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE (RIEŠI PROJEKT MaR)

04 Šatňa
3"J"

Rozdeľovač pre podlahové
vykurovanie s prietokomerom,
DN 25, 2,5 l/min

IT

IT

IT

RR
IT - NAVRHOVANÝ PRIESTOROVÝ PROGRAMOVATEĽNÝ TERMOSTAT
RR - NAVRHOVANÝ ROZVADZAČ REGULÁCIE
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7"J"
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OBJEKT
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SO 03 VYKUROVANIE
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ČÍSLO KÓPIE

USTREDNÉ VYKUROVANIE

ČÍSLO ZÁKAZKY
KLASIFIKÁCIA STAVBY
ČÍSLO VÝKRESU

1

Allplan 2009

PODORYS POSCHODIE
105
Kancelária
3"D"

2"D"
4 "E"

5"E"

IT

IT

102
WC Ženy
1 "F"
8 "F"

7 "F"

6"E"

6 "F"

7"E"

7"B"

6"B"

IT
113
Archív
5"C"

8"E"

114
Archív

115
Sklad

5"C"

3"C"

3"B"

Rozdeľovač "G" 4 okruhy
4 okruhy podlahovka

IT

IT

12345678
IT

Rozdeľovač "E" 8 okruhov

118
Zasadacia miestnosť
1"B"

Rozdeľovač "D" 8 okruhov

116
Chodba
4"C"

119
Chodba
2"B"

IT
7654321
Rozdeľovač "C" 7 okruhov

7654321
IT

4321

129
Chodba
8 "E"

Rozdeľovač "F" 8 okruhov

12345678

4"B"

1"C"

IT

IT

87654321
IT

5"B"

1"C"

112
WC

7"C"

IT

104
Zasadacia miestnosť
1"D"

103
WC Muži
1 "E"

1"C"

IT
IT

108
Chodba
8"D"

117
Kancelária

IT

4"D"

Archív

2"C"

7"D"

101
Kancelária

Archív

5"D"

111
Kancelária

Rozdeľovač "B" 7 okruhov
1"A"
120
WC

Chodba
1 "G"

121
Chodba

IT

3 "E"

110
Kancelária
6"C"

IT

2 "E"

2 "F"

109
Kancelária
7"C"

IT

3 "F"

107
WC Ženy

Chodba

4 "F"

5 "F"

106
WC Muži
6"D"

2"A"

122
Kuchynka
3"A"

Rozdeľovač pre podlahové
vykurovanie s prietokomerom,
DN 25, 2,5 l/min

126
Kancelária

9"A"

Rozdeľovač "A" 7 okruhov

127

IT

IT

IT

RR
IT - NAVRHOVANÝ PRIESTOROVÝ PROGRAMOVATEĽNÝ TERMOSTAT
RR - NAVRHOVANÝ ROZVADZAČ REGULÁCIE
TP - NAVRHOVANÝ TERMOPOHON 24,230V BEZ NAPäTIA OTOVRENÝ

TP

4"A"
123
Fitnes

IT

8"A"

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

IT
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2"G"
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IT
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4 "G"

125
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10"A"
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7"A"
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OBJEKT

KOVOZBER

SO 03 VYKUROVANIE

OBSAH PODORYS 1.NP

V/Š = 297 / 850 (0.25m˛)

ČÍSLO KÓPIE

MIESTO STAVBY

NÁZOV STAVBY

6"A"

ING.ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ
ZIMNÁ 109
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ČASŤ

USTREDNÉ VYKUROVANIE

ČÍSLO ZÁKAZKY
KLASIFIKÁCIA STAVBY
ČÍSLO VÝKRESU

2

Allplan 2009

POZNÁMKY:

- MERANIE A REGULÁCIA NIE JE SÚČASŤOU PROJEKTU !!!
- BLOKOVANIE TEPELNÉHO ČERPADLA V PRÍPADE DOSIAHNUTIA TEPLOTY V KOTLY
ALEBO PLYNOVOM KOTLY NA TUHÉ PALIVO VIAC AKO 65°C
- REGULÁCIU VYKUROVANIE NAVRHUJEM PODĽA VONKAJŠEJ TEPLOTY, EKVITERMICKÁ REGULÁCIA
- TEPLOTA SPIATOČKY TEPELNÉHO ČERPADLA max.55°C
- OBEHOVÉ ČERPADLO KU TEPELNÉMU ČERPADLU Č7 NAPOJIŤ NA ZALOŽNÝ ZDROJ
ABY V PRÍPADE VÝPADKU ELEKTRINY NEDOŠLO K ZAMRZNUTIU TČ!!!
- POTRUBIA V NAJVYŠŚICH MIESTACH OPATRIŤ AUTOMATICKÝMI OVZDUŠŇOVACÍMI VENTILMI

DETAIL ROZDEĽOVAČA A ZAPOJENIA ZONOVEJ
REGULÁCIE PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE (RIEŠI PROJEKT MaR)

Rozdeľovač pre podlahové
vykurovanie s prietokomerom,
DN 25, 2,5 l/min

7654321

8

Rozdeľovač "H" 7 okruhy

5

11

3

LEGENDA
EXISTUJUCI KOTOL NA TUHÉ PALIVO VIESSMANN VITOLOGIC 60kW
1
NAVRHOVANÁ AKUMULAČNÁ NÁDOBA HERZ PSW-R 1000 l
2
EXISTUJÚCI KONDENZAČNÝ PLYNOVÝ KOTOL VIESSMANN VITOCROSSALL 3000-80kW
3
NAVRHOVANÉ PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO ROBUR A7/W35-41,3kW
4
EXISTUJÚCA
NÁDOBA EXPANZOMAT 200 l
5
EXISTUJÚCI ROZDEĽOVAČ ZBERAČ DN 80
6
EXISTUJÚCI MALÝ ZMAKČOVACÍ FILTER MZF 7-SOBWATER
7
EXISTUJÚCA SOLÁRNA EXPANZNÁ NÁDOBA VIESSMANN 33l
8
EXISTUJÚCI ABSORPČNÝ ODPLYŇOVAČ
9
EXISTUJÚCA SOLÁRNA ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR DIVICON TYP P 20 S Č UPS 25-80
10
11
EXISTUJÚCI SOLÁRNY ZASOBNIKOVÝ OHRIEVAČ TÚV VIESSMANN VITOCELL B 100-500l
12
EXISTUJÚCE PLOCHÉ SOLÁRNÉ KOLEKTORY VIESSMANN VITOSOL 300-30H
13
NAVRHOVANÉ PLOCHÉ SOLÁRNE KOLEKTORY HERZ CS150AF 10ks
NAVRHOVANÁ SOLÁRNA ČERPADLOVÁ SKUPINA HERZ
14
NAVRHOVANÁ SOLÁRNA EXPANZNÁ NÁDOBA HERZ 35l
15
NAVRHOVANÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO C300l
16
EXISTUJÚCE OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA 2 L 32-60
Č1
EXISTUJÚCE
OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UPS
Č2-6
NAVRHOVANÉ OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS
Č7
PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIE VETVA 75°C
VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVANIE VETVA 65°C

11

PRÍVODNÉ POTRUBIE SOLÁR
VRATNÉ POTRUBIE SOLÁR

S1
S1
1

2"H"

15
14

2

2

PRÍVODNÉ POTRUBIE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA 38°C
VRATNÉ POTRUBIE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA 23°C
E

16
PV
SK
VK
F
GK
TV
Č
MAG

201
Kancelária
3"H"

4 "H"

IT

6 "H"

6

10

IT

5 "H"

IT

IT - NAVRHOVANÝ PRIESTOROVÝ PROGRAMOVATEĽNÝ TERMOSTAT
RR - NAVRHOVANÝ ROZVADZAČ REGULÁCIE
TP - NAVRHOVANÝ TERMOPOHON 24,230V BEZ NAPäTIA OTOVRENÝ

TP

304
Schody
1 "H"

202
Izba

IT

RR

PODORYS 2.NP

IT

IT

203
8 "H" WC
7 "H"

EXPANZNÉ POTRUBIE
POTRUBIE CIRKULÁCIA TÚV
POTRUBIE TÚV
POTRUBIE STUDENEJ VODY
- POISTNY VENTIL
- SPATNÁ KLAPKA
- KOHUT PLNIACI NA VYPUŠŤACÍ
- FILTER
- GUĽOVÝ KOHÚT
- TERMOSTATICKÝ VENTIL
- OBEHOVÉ ČERPADLO
- MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA

UV
TRV
SVT
BA

- UZATVARACÍ VENTIL
- TROJCESTNÝ VENTIL
- SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY
- OCHRANNÁ ARMATÚRA REFLEX K MAG

SV
TRV
TZ
RTD

- SOLENOIDOVÝ VENTIL
- TROJCESTNÝ VENTIL
- TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL
- REGULÁTOR TLAKOVEJ DIFERENCIE

VYPRACOVAL:

VYPRACOVAL:
ING. MARTIN DZIAK

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
ING. ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ

AUTOR NÁVRHU

ING.

PROJEKTANT
STAVBY

ING.

ČÍSLO KÓPIE

STUPEŇ : PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
FORMÁT

x A4

MIESTO STAVBY

SPIŠSKOVÁ NOVÁ VES PARCELA ČÍSLO C KN 1314

DÁTUM

10/2017

INVESTOR

KOVOZBER, s.r.o., Radlinského 28, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01 MIERKA

1:100

NÁZOV STAVBY
OBJEKT

KOVOZBER

SO 03 VYKUROVANIE

OBSAH PODORYS 2.NP-NS
ČASŤ

V/Š = 420 / 840 (0.35m˛)

ING.ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ
ZIMNÁ 109
064 01 STARÁ ĽUBOVŇA
tel.: 0905 138 522
e-mail: volarikova@gascentrum.sk
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ČÍSLO ZÁKAZKY
KLASIFIKÁCIA STAVBY
ČÍSLO VÝKRESU
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POZNÁMKY:

- MERANIE A REGULÁCIA NIE JE SÚČASŤOU PROJEKTU !!!
- BLOKOVANIE TEPELNÉHO ČERPADLA V PRÍPADE DOSIAHNUTIA TEPLOTY V KOTLY
ALEBO PLYNOVOM KOTLY NA TUHÉ PALIVO VIAC AKO 65°C
- REGULÁCIU VYKUROVANIE NAVRHUJEM PODĽA VONKAJŠEJ TEPLOTY, EKVITERMICKÁ REGULÁCIA

PODORYS STRECHY

- TEPLOTA SPIATOČKY TEPELNÉHO ČERPADLA max.55°C
- OBEHOVÉ ČERPADLO KU TEPELNÉMU ČERPADLU Č7 NAPOJIŤ NA ZALOŽNÝ ZDROJ
ABY V PRÍPADE VÝPADKU ELEKTRINY NEDOŠLO K ZAMRZNUTIU TČ!!!
- POTRUBIA V NAJVYŠŚICH MIESTACH OPATRIŤ AUTOMATICKÝMI OVZDUŠŇOVACÍMI VENTILMI

S

NAVRHOVANÉ
PLYNOVÉ POTRUBIE
DN25

DN25iz

PRÍVODNÉ POTRUBIE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA 38°C
VRATNÉ POTRUBIE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA 23°C

EXISTUJÚCE KOLEKTOROVÉ
POLE

E

4

12

ODVOD SPALÍN Z TČ

12

13

PV
SK
VK
F
GK
TV
Č
MAG

12

13

12

13

12

13
NAVRHOVANÉ KOLEKTOROVÉ
POLE

PRÍVODNÉ POTRUBIE SOLÁR
VRATNÉ POTRUBIE SOLÁR

DN40iz

Cu 28x1,5iz

13

PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIE VETVA 75°C
VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVANIE VETVA 65°C

HRANA min. ODSTUPOVEJ
VZDIALENOSTI

S1

S1

LEGENDA
EXISTUJUCI KOTOL NA TUHÉ PALIVO VIESSMANN VITOLOGIC 60kW
1
NAVRHOVANÁ AKUMULAČNÁ NÁDOBA HERZ PSW-R 1000 l
2
EXISTUJÚCI KONDENZAČNÝ PLYNOVÝ KOTOL VIESSMANN VITOCROSSALL 3000-80kW
3
NAVRHOVANÉ PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO ROBUR A7/W35-41,3kW
4
EXISTUJÚCA
NÁDOBA EXPANZOMAT 200 l
5
EXISTUJÚCI ROZDEĽOVAČ ZBERAČ DN 80
6
EXISTUJÚCI MALÝ ZMAKČOVACÍ FILTER MZF 7-SOBWATER
7
EXISTUJÚCA SOLÁRNA EXPANZNÁ NÁDOBA VIESSMANN 33l
8
EXISTUJÚCI ABSORPČNÝ ODPLYŇOVAČ
9
EXISTUJÚCA SOLÁRNA ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR DIVICON TYP P 20 S Č UPS 25-80
10
11
EXISTUJÚCI SOLÁRNY ZASOBNIKOVÝ OHRIEVAČ TÚV VIESSMANN VITOCELL B 100-500l
12
EXISTUJÚCE PLOCHÉ SOLÁRNÉ KOLEKTORY VIESSMANN VITOSOL 300-30H
13
NAVRHOVANÉ PLOCHÉ SOLÁRNE KOLEKTORY HERZ CS150AF 10ks
NAVRHOVANÁ SOLÁRNA ČERPADLOVÁ SKUPINA HERZ
14
NAVRHOVANÁ SOLÁRNA EXPANZNÁ NÁDOBA HERZ 35l
15
NAVRHOVANÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO C300l
16
EXISTUJÚCE OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA 2 L 32-60
Č1
EXISTUJÚCE
OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UPS
Č2-6
NAVRHOVANÉ OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS
Č7

12

13

12

13

12

13

12

13
13

12

EXPANZNÉ POTRUBIE
POTRUBIE CIRKULÁCIA TÚV
POTRUBIE TÚV
POTRUBIE STUDENEJ VODY
- POISTNY VENTIL
- SPATNÁ KLAPKA
- KOHUT PLNIACI NA VYPUŠŤACÍ
- FILTER
- GUĽOVÝ KOHÚT
- TERMOSTATICKÝ VENTIL
- OBEHOVÉ ČERPADLO
- MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA

UV
TRV
SVT
BA

- UZATVARACÍ VENTIL
- TROJCESTNÝ VENTIL
- SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY
- OCHRANNÁ ARMATÚRA REFLEX K MAG

SV
TRV
TZ
RTD

- SOLENOIDOVÝ VENTIL
- TROJCESTNÝ VENTIL
- TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL
- REGULÁTOR TLAKOVEJ DIFERENCIE

VYPRACOVAL:

VYPRACOVAL:
ING. MARTIN DZIAK

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
ING. ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ

AUTOR NÁVRHU

ING.

PROJEKTANT
STAVBY

ING.

ČÍSLO KÓPIE

STUPEŇ : PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
FORMÁT

x A4

MIESTO STAVBY

SPIŠSKOVÁ NOVÁ VES PARCELA ČÍSLO C KN 1314

DÁTUM

10/2017

INVESTOR

KOVOZBER, s.r.o., Radlinského 28, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01 MIERKA
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NÁZOV STAVBY
OBJEKT

KOVOZBER

SO 03 VYKUROVANIE

OBSAH PODORYS STRECHY-NS
ČASŤ

V/Š = 420 / 840 (0.35m˛)

ING.ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ
ZIMNÁ 109
064 01 STARÁ ĽUBOVŇA
tel.: 0905 138 522
e-mail: volarikova@gascentrum.sk

USTREDNÉ VYKUROVANIE

ČÍSLO ZÁKAZKY
KLASIFIKÁCIA STAVBY
ČÍSLO VÝKRESU
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LEGENDA
EXISTUJUCI KOTOL NA TUHÉ PALIVO VIESSMANN VITOLOGIC 60kW
1
EXISTUJÚCA AKUMULAČNÁ NÁDOBA 1000 l
2
EXISTUJÚCI KONDENZAČNÝ PLYNOVÝ KOTOL VIESSMANN VITOCROSSALL 3000-80kW
3
EXISTUJÚCI NIZKOTEPLOTÝNÝ KOTOL VIESSAMNN VITOGAS 100-60kW (DEMONTOVAŤ)
4
EXISTUJÚCA NÁDOBA EXPANZOMAT 200 l
5
6
EXISTUJÚCI ROZDEĽOVAČ ZBERAČ DN 80
7
EXISTUJÚCI MALÝ ZMAKČOVACÍ FILTER MZF 7-SOBWATER
8
EXISTUJÚCA SOLÁRNA EXPANZNÁ NÁDOBA VIESSMANN 33 l
EXISTUJÚCI ABSORPČNÝ ODPLYŇOVAČ
9
EXISTUJÚCA SOLÁRNA ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR DIVICON TYP P 20 S Č UPS 25-80
10
11
EXISTUJÚCI SOLÁRNY ZASOBNIKOVÝ OHRIEVAČ TÚV VIESSMANN VITOCELL B 100-500l
12
EXISTUJÚCE PLOCHÉ SOLÁRNÉ KOLEKTORY VIESSMANN VITOSOL 300-30H
13
EXISTUJÚCI TROJCESTNÝ MOTORICKÝ ROZDEĽOVACÍ VENTIL DN25
EXISTUJÚCI
TROJCESTNÝ MOTORICKÝ ROZDEĽOVACÍ VENTIL DN32
14
EXISTUJÚCI TROJCESTNÝ MOTORICKÝ ROZDEĽOVACÍ VENTIL DN50
15
EXISTUJÚCA EXPANZNÁ NÁDOBA
16
EXISTUJÚCE OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA 2 L 32-60
Č1
EXISTUJÚCE
OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UPS
Č2-6

Č5

9

GK25
GK25

VK15

DN 25iz
GK25
AO15 GK25

GK25

AO15

GK25

13

DN 25iz

PV20 6bar
GK20
GK20

10

GK25

RTD15
GK32

SK50

Č4

F50

SK50
RTD25

Č3

TZ 32
GK50

Č

GK50
GK50

GK25
SK25
GK50

Č2

VK15

Č

GK25

GU80

GK25

GU25

GK25

6

2xPV25

VK15

VK15

B

E

AB

5

E

14

AB

TRV32

15

Č6

2

3

B
TRV50

PV15 1,8bar

GU25
SK25
E

T M

1000 l

4

GU32
GU65

GU80

VK15

60kW

80kW

E

Č1

VK20

VK20

GU65
VK15

PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIE VETVA 75°C
VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVANIE VETVA 65°C

E

GU32
SK32

E

A

B A

E

DN 32iz

SK32
E

TRV50
A
AB

15

8

GK20

F25

GK50

VK15

VK15
GK25

TZ 20
GK32

F32

F50

1

PRÍVODNÉ POTRUBIE SOLÁR
VRATNÉ POTRUBIE SOLÁR

VK15

16

PRÍVODNÉ POTRUBIE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA 38°C
VRATNÉ POTRUBIE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA 23°C
UV40

SK32

DN 25iz
GK50

GK50

GK32

SV2

VK15 VK15

VK15

DN 50iz

60kW
VK20

Č

GK25

DN 32iz

DN 50iz

VK15
VK15

ODPAD

11

11
GK25

7

VK15 VK15

UV40

GK15

VK15

F40
Č

GK15 SV1

UV40

GK15

UV40

12

65,2kW

UV40

DN 15iz
PRÍVOD NEUPRAVENEJ VODY

VETVY BYT VYKUROVANIE
75/65°C

SOLÁRNE KOLEKTORY
10ks

KONVEKČNÉ VYKUROVANIE
Q=42 kW
75/65°C

AO15

PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
42/32°C

PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
42/32°C

SCHÉMA ZAPOJENIA EXISTUJÚCEJ KOTOLNE

E

PV
SK
VK
F
GK
TV
Č
MAG

EXPANZNÉ POTRUBIE
POTRUBIE CIRKULÁCIA TÚV
POTRUBIE TÚV
POTRUBIE STUDENEJ VODY
- POISTNY VENTIL
- SPATNÁ KLAPKA
- KOHUT PLNIACI NA VYPUŠŤACÍ
- FILTER
- GUĽOVÝ KOHÚT
- TERMOSTATICKÝ VENTIL
- OBEHOVÉ ČERPADLO
- MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA

UV
TRV
SVT
BA

- UZATVARACÍ VENTIL
- TROJCESTNÝ VENTIL
- SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY
- OCHRANNÁ ARMATÚRA REFLEX K MAG

SV
TRV
TZ
RTD

- SOLENOIDOVÝ VENTIL
- TROJCESTNÝ VENTIL
- TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL
- REGULÁTOR TLAKOVEJ DIFERENCIE

VYPRACOVAL:

VYPRACOVAL:
ING. MARTIN DZIAK

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
ING. ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ

AUTOR NÁVRHU

ING.

PROJEKTANT
STAVBY

ING.

ING.ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ
ZIMNÁ 109
064 01 STARÁ ĽUBOVŇA
tel.: 0905 138 522
e-mail: volarikova@gascentrum.sk

STUPEŇ : PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
FORMÁT

MIESTO STAVBY

SPIŠSKOVÁ NOVÁ VES PARCELA ČÍSLO C KN 1314

INVESTOR

KOVOZBER, s.r.o., Radlinského 28, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01 MIERKA

NÁZOV STAVBY
OBJEKT

KOVOZBER

SO 03 VYKUROVANIE

OBSAH EXISTUJÚCA SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE
ČASŤ

V/Š = 297 / 700 (0.21m˛)

ČÍSLO KÓPIE

USTREDNÉ VYKUROVANIE
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10/2017
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NAVRHOVANÁ SCÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE
SOLÁRNE KOLEKTORY CS 150 AF
10ks
AO15

GK25

SK32

Č6

9

GK25
GK25

GK25

AO15 GK25

VK15

AO15

GK25

13

GK20

10

TZ 20
GU32

GK32

RTD15

SK50

Č4

F50
RTD25

TZ 32

VETVY BYT VYKUROVANIE
75/65°C
VK15

SK50

Č3

VK15

GK25

F50
Č

GK50

SK25

Č2

GK50

F25
Č

GK25

15

14

GK25

2

GK25
VK15

GK 25

E

DN 25iz

GK50
GK50

GK32 GK50

6

DN 25iz

PV20 6bar
GK20

Č5

GU32

DN 25iz
GK25

SK32

F32

VK15

GK50

GK50

GK32

GU32

VK15

VK15

PSW-R 1000

Cu 28x1,5iz

DN 32iz

UV40
SK40

5

Č7

MAG 200l

F40
UV40

2

80kW

PSW-R 1000

VK15

8

GK20
VK15

MAG 33 l

1

PV15 1,8bar
T M

GK25

DN40iz

DN40iz
DN80iz

DN80iz
VK15

PRÍVODNÉ POTRUBIE SOLÁR
VRATNÉ POTRUBIE SOLÁR
PRÍVODNÉ POTRUBIE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA 42°C
VRATNÉ POTRUBIE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA 32°C

Č7

GU80 F80

GU80

PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIE VETVA 75°C
VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVANIE VETVA 65°C

GU80

VK15

VK15
GK25

E

GU80

DN80iz

TZ 40

Č1

E

60kW

VK20

Č

SV2

VK15
DN 50iz

VK20

GK25

7

11

11

DN 50iz

DN 32iz

GK15

VK15

VK15

3

MAG 8 litrov

ODPAD

VK15

E
E

PV15 3bar

41,3kW

SK32

GU25

2xPV25

UV40

DN 32iz

Cu 28x1,5iz

PV 1" 10bar

UV40

F40
Č

GK15 SV1

4

ODPAD

GK15

KONVEKČNÉ VYKUROVANIE
Q=42 kW
75/65°C

12

65,2kW

PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
42/32°C

DN 15iz
PRÍVOD NEUPRAVENEJ VODY

PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
42/32°C

SOLÁRNE KOLEKTORY
10ks

VETVA OHREV TÚV

AO15

GU80

13

AO15

UV40

0,3 %
0,3 %

LEGENDA
EXISTUJUCI KOTOL NA TUHÉ PALIVO VIESSMANN VITOLOGIC 60kW
1
NAVRHOVANÁ
AKUMULAČNÁ NÁDOBA HERZ PSW-R 1000 l
2
EXISTUJÚCI KONDENZAČNÝ PLYNOVÝ KOTOL VIESSMANN VITOCROSSALL 3000-80kW
3
NAVRHOVANÉ PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO ROBUR A7/W35-41,3kW
4
EXISTUJÚCA NÁDOBA EXPANZOMAT 200 l
5
6
EXISTUJÚCI ROZDEĽOVAČ ZBERAČ DN 80
7
EXISTUJÚCI MALÝ ZMAKČOVACÍ FILTER MZF 7-SOBWATER
8
EXISTUJÚCA SOLÁRNA EXPANZNÁ NÁDOBA VIESSMANN 33 l
EXISTUJÚCI ABSORPČNÝ ODPLYŇOVAČ
9
EXISTUJÚCA SOLÁRNA ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR DIVICON TYP P 20 S Č UPS 25-80
10
11
EXISTUJÚCI SOLÁRNY ZASOBNIKOVÝ OHRIEVAČ TÚV VIESSMANN VITOCELL B 100-500l
12
EXISTUJÚCE PLOCHÉ SOLÁRNÉ KOLEKTORY VIESSMANN VITOSOL 300-30H
13
NAVRHOVANÉ PLOCHÉ SOLÁRNE KOLEKTORY HERZ CS150AF 10ks
NAVRHOVANÁ SOLÁRNA ČERPADLOVÁ SKUPINA HERZ
14
NAVRHOVANÁ SOLÁRNA EXPANZNÁ NÁDOBA 35l
15
NAVRHOVANÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO C300l
16
NAVRHOVANÉ OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA 1 25-80
Č1
EXISTUJÚCE
OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UPS
Č2-6
NAVRHOVANÉ
OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA 1 32-80
Č7

VK15

16

E

PV
SK
VK
F
GK
TV
Č
MAG

EXPANZNÉ POTRUBIE
POTRUBIE CIRKULÁCIA TÚV
POTRUBIE TÚV
POTRUBIE STUDENEJ VODY
- POISTNY VENTIL
- SPATNÁ KLAPKA
- KOHUT PLNIACI NA VYPUŠŤACÍ
- FILTER
- GUĽOVÝ KOHÚT
- TERMOSTATICKÝ VENTIL
- OBEHOVÉ ČERPADLO
- MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA

UV
TRV
SVT
BA

- UZATVARACÍ VENTIL
- TROJCESTNÝ VENTIL
- SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY
- OCHRANNÁ ARMATÚRA REFLEX K MAG

SV
TRV
TZ
RTD

- SOLENOIDOVÝ VENTIL
- TROJCESTNÝ VENTIL
- TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL
- REGULÁTOR TLAKOVEJ DIFERENCIE

VYPRACOVAL:

VYPRACOVAL:
ING. MARTIN DZIAK

POZNÁMKY:

- MERANIE A REGULÁCIA NIE JE SÚČASŤOU PROJEKTU !!!
- BLOKOVANIE TEPELNÉHO ČERPADLA V PRÍPADE DOSIAHNUTIA TEPLOTY V KOTLY
ALEBO PLYNOVOM KOTLY NA TUHÉ PALIVO VIAC AKO 65°C
- REGULÁCIU VYKUROVANIE NAVRHUJEM PODĽA VONKAJŠEJ TEPLOTY, EKVITERMICKÁ REGULÁCIA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
ING. ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ

AUTOR NÁVRHU

ING.

PROJEKTANT
STAVBY

ING.

STUPEŇ : PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
FORMÁT

SPIŠSKOVÁ NOVÁ VES PARCELA ČÍSLO C KN 1314

INVESTOR

KOVOZBER, s.r.o., Radlinského 28, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01 MIERKA

NÁZOV STAVBY

- OBEHOVÉ ČERPADLO KU TEPELNÉMU ČERPADLU Č7 NAPOJIŤ NA ZALOŽNÝ ZDROJ
ABY V PRÍPADE VÝPADKU ELEKTRINY NEDOŠLO K ZAMRZNUTIU TČ!!!

OBJEKT

KOVOZBER

SO 03 VYKUROVANIE

OBSAH NAVRHOVANÁ SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE
ČASŤ

V/Š = 297 / 720 (0.21m˛)

ČÍSLO KÓPIE

MIESTO STAVBY

- TEPLOTA SPIATOČKY TEPELNÉHO ČERPADLA max.55°C

- POTRUBIA V NAJVYŠŚICH MIESTACH OPATRIŤ AUTOMATICKÝMI OVZDUŠŇOVACÍMI VENTILMI

ING.ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ
ZIMNÁ 109
064 01 STARÁ ĽUBOVŇA
tel.: 0905 138 522
e-mail: volarikova@gascentrum.sk

USTREDNÉ VYKUROVANIE

DÁTUM

x A4
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KLASIFIKÁCIA STAVBY
ČÍSLO VÝKRESU
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AXONOMETRICKÁ SCHÉMA
M 1:50

0,3m DN25

2,7
m

DN

25

0,9m DN25

EXISTUJÚCE ODVZDUŠNENIE DN20
VYVEDENÉ NAD STRECHU
Manometer 0-4kPa
160 mm

2

strecha

G.V. 25

G.V. 25

G.V. 20
BOD PRIPOJENA
NAVRHOVANÉHO POTRUBIA
(MIESTO ODPOJENIA NIZKOTEPLOTNÉHO
PLYNOVÉHO KOTLA VIESSMANN)

DN50

EXISTUJÚCE AKUMULAČNÉ
POTRUBIE PLYNU

G.V. 32
Manometer 0-4kPa
160 mm

G.V. 50

1

2.NP

EXISTUJÚCI NTL
PRÍVOD PLYNU

LEGENDA :
EXISTUJÚCI KONDENZAČNÝ PLYNOVÝ KOTOL VIESSMANN VITOCROSSALL 3000-80kW
1
NAVRHOVANÉ PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO ROBUR A7/W35-41,3kW
2
HUP
RTP
GV
M

HLAVNÝ UZÁVER PLYNU
REGULÁTOR PLYNU
GUĽOVÝ VENTIL
MANOMETER 0,4kPa 160mm
EXISTUJÚCE OCEĽOVÉ PLYNOVÉ POTRUBIE
NAVRHOVANÉ OCEĽOVÉ PLYNOVÉ POTRUBIE

VYPRACOVAL:

VYPRACOVAL:
ING. MARTIN DZIAK

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
ING. ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ

AUTOR NÁVRHU

ING.

PROJEKTANT
STAVBY

ING.

ING.ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ
ZIMNÁ 109
064 01 STARÁ ĽUBOVŇA
tel.: 0905 138 522
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ODVOD SPALÍN Z TČ

4

LEGENDA
EXISTUJUCI KOTOL NA TUHÉ PALIVO VIESSMANN VITOLOGIC 60kW
1
NAVRHOVANÁ AKUMULAČNÁ NÁDOBA HERZ PSW-R 1000 l
2
EXISTUJÚCI KONDENZAČNÝ PLYNOVÝ KOTOL VIESSMANN VITOCROSSALL 3000-80kW
3
NAVRHOVANÉ PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO ROBUR A7/W35-41,3kW
4
EXISTUJÚCA
NÁDOBA EXPANZOMAT 200 l
5
EXISTUJÚCI ROZDEĽOVAČ ZBERAČ DN 80
6
EXISTUJÚCI MALÝ ZMAKČOVACÍ FILTER MZF 7-SOBWATER
7
EXISTUJÚCA SOLÁRNA EXPANZNÁ NÁDOBA VIESSMANN 33l
8
EXISTUJÚCI ABSORPČNÝ ODPLYŇOVAČ
9
EXISTUJÚCA SOLÁRNA ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR DIVICON TYP P 20 S Č UPS 25-80
10
11
EXISTUJÚCI SOLÁRNY ZASOBNIKOVÝ OHRIEVAČ TÚV VIESSMANN VITOCELL B 100-500l
12
EXISTUJÚCE PLOCHÉ SOLÁRNÉ KOLEKTORY VIESSMANN VITOSOL 300-30H
13
NAVRHOVANÉ PLOCHÉ SOLÁRNE KOLEKTORY HERZ CS150AF 10ks
NAVRHOVANÁ SOLÁRNA ČERPADLOVÁ SKUPINA HERZ
14
NAVRHOVANÁ SOLÁRNA EXPANZNÁ NÁDOBA HERZ 35l
15
NAVRHOVANÁ
EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO C300l
16
EXISTUJÚCE OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA 2 L 32-60
Č1
EXISTUJÚCE
OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UPS
Č2-6
NAVRHOVANÉ OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS
Č7
PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIE VETVA 75°C
VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVANIE VETVA 65°C

PRÍVODNÉ POTRUBIE SOLÁR
VRATNÉ POTRUBIE SOLÁR
PRÍVODNÉ POTRUBIE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA 38°C
VRATNÉ POTRUBIE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA 23°C
E

PV
SK
VK
F
GK
TV
Č
MAG

EXPANZNÉ POTRUBIE
POTRUBIE CIRKULÁCIA TÚV
POTRUBIE TÚV
POTRUBIE STUDENEJ VODY
- POISTNY VENTIL
- SPATNÁ KLAPKA
- KOHUT PLNIACI NA VYPUŠŤACÍ
- FILTER
- GUĽOVÝ KOHÚT
- TERMOSTATICKÝ VENTIL
- OBEHOVÉ ČERPADLO
- MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA

UV
TRV
SVT
BA

- UZATVARACÍ VENTIL
- TROJCESTNÝ VENTIL
- SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY
- OCHRANNÁ ARMATÚRA REFLEX K MAG

SV
TRV
TZ
RTD

- SOLENOIDOVÝ VENTIL
- TROJCESTNÝ VENTIL
- TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL
- REGULÁTOR TLAKOVEJ DIFERENCIE
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SO 03 VYKUROVANIE
KOVOZBER Spišská Nová Ves, C KN 1314
KOVOZBER, s.r.o., Radlinského 28, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01
USTREDNÉ VYKUROVANIE
Projekt pre stavebné povolenie

VŠEOBECNE
Predmetom projektu je rekonštrukcia kotolne, inštalácia obnoviteľných zdrojov energie,
zónová regulácia podlahového vykurovania. Zariadenia a riešenia sú navrhnuté na základe
energetického auditu kvôli zníženiu energetickej náročnosti budovy.
PODKLADY
Ako podklady k vypracovaniu projektovej dokumentácie boli použité :
- Vyhláška č. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
- Vyhláška č. 95/2004 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovujú technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri
inštalácií a prevádzkovaní palivových spotrebičov a zariadení ústredného
vykurovania a pri výstavbe
- Zákon 137/2010 Z.z Zákon o ovzduší
- Vyhláška č. 410/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
- Vyhláška č. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR, Úradu bezpečnosti práce Slovenskej
republiky radu bezpečnosti , ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška č. 25/1984
Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce
v nízkotlakových kotolniach.
- STN EN 12098 – Regulácia vykurovacích systémov.
- STN EN 12171 - Vykurovacie systémy v budovách. Postup prípravy dokumentácie
o prevádzke, údržbe a používaní. Vykurovacie systémy, ktoré si nevyžadujú
vyškolenú obsluhu.
- STN EN 12828 – Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných
vykurovacích systémov.
- STN EN 12831 – Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu
projektovaného tepelného príkonu.
- STN EN 14336 – Vykurovacie systémy v budovách. Montáž a odovzdávanie
vodných vykurovacích systémov.
- STN EN 15316 – Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu
energetických požiadaviek systému a účinnosti systému.
- STN 06 0830 – Zabezpečovacie zariadenie pre ústredné vykurovanie a ohrievanie
úžitkovej vody.
- STN 13 4309-1 až 4 – Priemyselné armatúry. Poistné ventily. Časť 1 až 4.
- Technické podmienky výrobcov a dodávateľov navrhnutých strojov a zariadení.

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
Hlavné energetické údaje
a/ Palivo
zemný plyn naftový o výhrevnosti 33,5 MJ/m3
drevo 14,62 MJ/kg,
b/ Teplo nosné médium
teplá voda 75/65° C, 42/32°C
c/ Systém vykurovania
teplovodný nízkotlaký dvoj rúrkový s núteným obehom vody
d/ Vonkajšia teplota
- 15 oC
e/ Počet vykurovacích dní
245
f/ Príprava teplej vody
2x Solárny bivalentný zásobníkový ohrievač
VIESSMANN VITOCELL B 100-500l
TEPELNÁ BILANCIA
Radiátorové vykurovanie
Podlahové vykurovanie
Príprava TÚV
Celkový potrebný výkon

65 900 W
42 100 W
31 500 W
139 500 W

EXISTUJÚCE ZDROJE TEPLA
Kotol na tuhé palivo umiestnený na prízemí 1.15

VIESSMANN VITOLIG 60kW
Nízkoteplotný kotol umiestnený v kotolni 3.06.
Celkový tepelný výkon zdroja 60kW. Tepelný príkon zdroja 51 kW.

VIESSAMNN VITOGAS 100-60kW (DEMONTOVAŤ)
Kondenzačný kotol umiestnený v kotolni 3.06

VIESSMANN VITOCROSSALL 300-80kW
Celkový tepelný výkon zdroja 27-82 kW. Tepelný príkon zdroja 76-86,4kW.
VYKUROVACÍ SYSTÉM EXISTUJÚCI STAV POPIS
Systém vykurovania je navrhnutý teplovodný s núteným obehom vykurovacej vody
pomocou obehových čerpadiel umiestnených na vykurovacích vetvách 4 okruhového
rozdeľovača a zberača DN80 s teplotným spádom 75/65°C pre konvekčné vykurovanie a 43/33°C
pre podlahové vykurovanie.
Z kotla na tuhé palivo VIESSMANN VITOLOGIC je vykurovacia voda vedená
obehovým čerpadlom cez existujúcu akumulačnú nádrž s objemom 1000l k vratnému potrubiu
kondenzačného kotla VIESSMANN VITOCROSSALL 3000-80kW a cez tento kotol vedená k
rozdeľovaču a zberaču vykurovania s vykurovacími vetvami.
Kotol VIESSAMNN VITOGAS 100 je napojený na vykurovací systém na vratné potrubie
kondenzačného kotla VIESSMANN VITOCROSSALL 3000-80kW a cez tento kotol vedená k
rozdeľovaču a zberaču vykurovania s vykurovacími vetvami.
Ohrev TÚV v 2 solárnych bivalentných zásobníkových ohrievačoch VIESSMANN
VITOCELL B 100-500l je zabezpečený prednostne čerpadlom a trojcestným rozdeľovacím
ventilom z nízkoteplotného kotla a 10 plochými solárnymi kolektormi VIESSMANN VITOSOL
300-30H cez solárnu čerpadlovú skupinu DIVICON TYP P 20 s čerpadlom grundfos UPS 25-80.
Na rozdeľovač a zberač vykurovania sú napojené vetvy podlahového vykurovania s

teplotným spádom 42/32°C a výkonom 65,9 kW vykurovacie vetvy konvekčného vykurovania
pre s teplotným spádom 75/65°C a výkonom 42,1kW.
MERANIE A REGULÁCIA - EXISTUJÚCI STAV
Reguláciu vykurovacieho systému a vykurovacích vetiev je cez ekvitermický regulátor
v spolupráci so snímačom vonkajšej teploty. Snímač vonkajšej teploty je inštalovaný na
vonkajšiu stenu budovy orientovanú na sever.
Regulácia konvekčného vykurovania je zabezpečená termostatickými ventilmi na
vykurovací telesách.
Regulácia podlahového vykurovania nie je riešená.
NAVRHOVANÉ ZDROJE TEPLA
Plynové tepelné čerpadlo

ABSORPČNÉ PLYNOVÉ ČERPADLO ROBUR PRO GAHP-A HT 51
A7/W35-41,7kW - učinnosť 165%
Celkový tepelný výkon zdroja A7/W35-41,7kW. Tepelný príkon zdroja 68,81kW.
Solárne kolektory

PLOCHÉ SOLÁRNE KOLEKTORY HERZ CS150AF 10ks-10kW
Celkový tepelný výkon zdroja 10,5 kW. Tepelný príkon zdroja 6,93kW.
VYKUROVACÍ SYSTÉM NAVRHOVANÝ STAV POPIS
Systém vykurovania je navrhnutý teplovodný s núteným obehom vykurovacej vody
pomocou obehových čerpadiel umiestnených na vykurovacích vetvách 5 okruhového
rozdeľovača a zberača DN80 s teplotným spádom 75/65°C pre konvekčné vykurovanie a 43/33°C
pre podlahové vykurovanie.
Z kotla na tuhé palivo VIESSMANN VITOLOGIC je vykurovacia voda vedená
obehovým čerpadlom do prívodného potrubia od kondenzačného kotla VIESSMANN
VITOCROSSALL 3000-80kW a prívodného potrubia navrhovaného tepelného čerpadla ROBUR
PRO GAHP-A HT 51 (paralelné zapojenie) a cez navrhované akumulačne nádrže HERZ PSW-R
s objemom 1000l vedená k rozdeľovaču a zberaču vykurovania s vykurovacími vetvami.
Navrhované akumulačne nádrže HERZ PSW-R s objemom 1000l sú ohrievané aj
navrhovaným kolektorovým poľom so solárnymi kolektormi Herz cs150af 10ks cez solárnu
čerpadlovú skupinu Herz.
Ohrev TÚV 2 solárnych bivalentných zásobníkových ohrievačoch VIESSMANN
VITOCELL B 100-500l bude zabezpečený prednostne čerpadlom na navrhovanej vykurovacej
vetve dopojenej do existujúceho rozdeľovača a zberača a existujúcimi 10 plochými solárnymi
kolektormi VIESSMANN VITOSOL 300-30H cez solárnu čerpadlovú skupinu DIVICON TYP P
20 s čerpadlom grundfos UPS 25-80. Na rozdeľovač a zberač vykurovania sú napojené vetvy
podlahového vykurovania s teplotným spádom 42/32°C a výkonom 65,9 kW vykurovacie vetvy
konvekčného vykurovania pre s teplotným spádom 75/65°C a výkonom 42,1kW a navrhovaný
vykurovacia vetva ohrev TÚV 75/65°C s výkonom 31,5kW.

MERANIE A REGULÁCIA - NAVRHOVANÝ STAV
Reguláciu vykurovacieho systému a vykurovacích vetiev zabezpečí ekvitermický
regulátor rieši MaR v spolupráci so snímačom vonkajšej teploty. Snímač vonkajšej teploty bude
inštalovaný na vonkajšiu stenu budovy orientovanú na sever.
Regulácia konvekčného vykurovania je zabezpečená termostatickými ventilmi na
vykurovací telesách.
Regulácia podlahového vykurovania je navrhovaná zónovo podľa v závislosti od
priestorovej teploty v spolupráci s priestorovými termostatmi a elektro pohonmi umiestenými na
vykurovacích vetvách podlahového vykurovania na rozdeľovači.
Regulácia zabezpečí blokovanie tepelného čerpadla v prípade dosiahnutia teploty v kotly alebo
plynovom kotly na tuhé palivo viac ako 65°C. Teplota spiatočky tepelného čerpadla max.55°C
Regulácia zabezpečí prednostný ohrev zásobníka TÚV .
Obehové čerpadlo ku tepelnému čerpadlu Č7 napojiť na záložný zdroj aby v prípade výpadku
elektriny nedošlo k zamrznutiu TČ!!!
Meranie a regulácia nie je súčasťou projektu vykurovania!!!
ISTENIE VYKUROVACIEHO SYSTÉMU
Istenie plynového kotla zabezpečí existujúca membránová expanzná nádoba Flamco C 200
l a 2X poistný ventil 2x 1" s otváracím pretlakom 3bar. Istenie vykurovacieho systému a
navrhovaných akumulačných zásobníkov HERZ zabezpečí navrhovaná membránová expanzná
nádoba Flamco C 300 litrov (podľa STN EN 12828 výpočty viď príloha). Istenie plynového
čerpadla zabezpečí navrhovaná membránová expanzná nádoba Flamco C 8 litrov a poistný ventil
1/2" s otváracím pretlakom 3bar (výpočty viď príloha).
Podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.
508/2009 Z. z. z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými
a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené
technické zariadenia v znení neskorších predpisov je navrhnutá tlaková nádoba zaradená do
skupiny B/b/1 Technické zariadenie tlakové, ktoré neobsahuje nebezpečné plyny, pary
a kvapaliny s teplotou vyššou ako je ich bod varu pri tlaku 0,05MPa s objemom nad 1 liter
a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5(50).
EXISTUJÚCE VYKUROVACIE TELESA
Vykurovacie telesá sú oceľové panelové typ KORAD o stavebnej výške
600,900 mm v prevedení jednoduché, s konvertorovými plechmi aj bez nich v prevedení
Kompakt. Telesá sú umiestnené v miestach najväčšieho ochladzovania miestnosti, t.j. pod
oknami, pri obvodových murivách. Vykurovacie telesá sú na konzoly a uchytia držiakmi.
EXISTUJÚCE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
Podlahové vykurovanie je zo systému Universa. Vykurovacie rúrky sú polyetylénové
rúrky s kyslíkovou bariérou pre podlahové vykurovanie HERZ FH PEX/AL/PEX 17x2,5
Podlahové vykurovanie bude napájané z rozdeľovača pre podlahové vykurovanie HERZ DN25 s

prietokomermi umiestneného v skrinke zasekaného pod omietku umiestnený v skrinke.
Regulácia podlahového vykurovania je navrhovaná zónovo podľa v závislosti od
priestorovej teploty v spolupráci s priestorovými termostatmi a elektro pohonmi umiestenými na
vykurovacích vetvách podlahového vykurovania na rozdeľovači.
ROZVODY POTRUBIA
Rozvody voľne vedené od kotla k rozdeľovaču a zberaču v kotolni budú zmontované z
oceľových rúr. Solárne rozvody sú navrhované z medi. Ostatné rozvody kotolne budú
zmontované z plasthinikových rúr HERZ HT PEX/AL/PEX 0,4/0,5 AL kotúč a tyč. Armatúry sa
použijú pre PN 0,6 a 1,6 MPa. Uloženie potrubných rozvodov bude zabezpečené VZT uchytené
pomocou strmeňov, závesov, objímok, na konzolách osadených v stene. Zavesenie potrubia bude
na objímkach každé dva metre od seba
Potrubie vedené v priestoroch objektu je nutné izolovať. Ako izoláciu navrhujem
TUBOLIT DG.
Tubolit DG je polyetylénová izolácia so štruktúrou uzavretých buniek určená pre
kúrenárske a sanitárne rozvody. Vysoko ohybný materiál s vynikajúcou odolnosťou proti
poškodeniu a roztrhnutiu. Vďaka nízkej tepelnej vodivosti znižuje Tubolit DG energetické straty
– až o 80%. Chráni potrubie proti agresívnym stavebným materiálom a zabraňuje kondenzácii na
rozvodoch studenej vody. Maximálna povrchová teplota potrubia + 102 °C,
stupeň horľavosti C3 (ľahko horľavý), redukcia hluku až o 30 dB(A), hustota v rozmedzí 22 -38
kg/m3.
ODVOD SPALÍN TČ
Odvod spalín má tepelné čerpadlo zabezpečené v dodávke plastovým odvodom spalín 80m s proti
dažďovou hlavicou.
ZDRAVOTECHNIKA
Kondenzát z navrhovaného tepelného čerpadla navrhujem odviesť do kanalizácie.
Vypúšťanie na strechu by mohlo viesť k poškodeniu strešnej krytiny. Odvod kondenzátu opatriť
proti mrazovou ochranou elektrickým odporovým drôtom.
PLYNOINŠTALÁCIA
Navrhované plynové tepelné čerpadlo bude napájané z existujúceho plynového potrubia, ktoré
slúžilo na dodávku plynu pre odinštalovaný nízkoteplotný kotol Viessmann Vitogas. Oceľové
potrubie bude vedené cez stropnú konštrukciu na strechu k TČ.
VYKUROVACIA VODA
Napúšťanie do systému existujúce. Na napúšťanie sa použije pitná voda. Plniaca voda so
stupňom tvrdosti ako 20 °dH sa odporúča zmäkčiť. Požadované pH vody je 6,5 – 7,5.
Pred čerpadlami navrhujem inštalovať čistiaci filter. Ako aditívum k plniacej vode
navrhujem POLY A od firmy IVAR ako ochrana proti korózií a zanášaniu tepelných zariadení.

PREPLACH SYSTÉMU
Po ukončení montážnych prác bude potrubie prepláchnuté a celé zariadenie sa odskúša na
skúšku tesnosti a prevádzkovú podľa STN EN 14336.
Skúška tesnosti sa robí tak, že sa zariadenie naplní vodou na tlak vody 300 kPa a celé
zariadenie sa potom prehliadne. Na zariadení sa nesmú objaviť netesnosti. V zariadení sa udržuje
tlak po dobu 6 hodín, potom sa urobí nová prehliadka. Skúška je úspešná, ak sa
neobjavia netesnosti a neprejaví sa pokles tlaku. Voda ku skúške nesmie byť teplejšia viac než 50
st. C. Prevádzková skúška sa delí na dilatačnú a vykurovaciu.
Dilatačná sa robí pred zhotovením izolácií. Pri tejto skúške sa voda ohreje na teplotu 90 st. C
a nechá sa voľne vychladnúť. Potom sa postup ešte raz opakuje. Ak sa pri tejto skúške
neobjavia netesnosti, skúška je úspešná. Skúška sa robí za účasti investora.
Vykurovacia skúška sa robí za účelom zistenia správnej funkcie nastavenia a zoradenia
zariadenia. Pri tejto skúške je potrebné kontrolovať správnosť funkcie armatúr, dosiahnutie
technických parametrov a pod.. Počas vykurovacej skúšky sa zaškolí obsluha zariadenia .
Vykurovacia skúška sa urobí za účasti investora, užívateľa, dodávateľa a projektanta. Výsledok
skúšky sa zapíše do stavebného denníka.
VYKUROVACIA SKÚŠKA
Všetky montážne práce musia byť prevádzané v súlade s právnymi predpismi, s predpismi
a vyhláškami o ochrane zdravia pri práci, predpismi požiarnej ochrany a platnými normami STN.
Je nutné investorom stavby zaistiť odborné zaškolenie pracovníkov dodávateľa z bezpečnosti
práce, ochrany zdravia a požiarnych predpisov. Dodávateľ je povinný oboznámiť určených
pracovníkov s rizikami pri montážnych prácach. O uvedenom je nutné previesť písomný záznam
pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Pri uvedení kotolne do prevádzky a prevádzke kotolne je
nutné dodržiavať Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických
a plynových technických zariadení a odbornej spôsobilosti. Sprievodná technická dokumentácia
tlakových, elektrických a plynových technických zariadení musí spĺňať požiadavky vyhlášky SR
č. 508/2009 Z.z. Technické zariadenia môžu byť v prevádzke len vtedy, ak vyhovujú
podmienkam, ktorých
splnením neohrozujú život a zdravie osôb, ani materiálne hodnoty. Tieto podmienky určujú
bezpečnostno-technické požiadavky a sprievodná technická dokumentácia.
OCHRANA ZDRAVIA A BEZPEČNOSŤ
Pri montáži a skúškach zariadení je nutné dôsledne dodržiavať predpisy o ochrane zdravia a
bezpečnosti práce platné pre montážnych pracovníkov v súlade s miestnymi podmienkami na
staveniska. Montáž potrubia a strojného zariadenia musí vykonať oprávnená organizácia
s oprávnením podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z § 4 (Oprávnenia).

KATEGORIZÁCIA ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA
Podľa zákona 137/2010 Z.z Zákon o ovzduší a vyhlášky Vyhláška č. 410/2012 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší je stavba kategorizovaná ako malý zdroj znečisťovania
Rozptyl emisií je riešený v súlade s vyhláškou č. č. 410/2012 Z. z.
KATEGORIZÁCIA KOTOLNE
Riešená plynová kotolňa s celkovým menovitým tepelným výkonom 123,7kW a celkovým
navrhovaným príkonom 155,21kW. Navrhovaný tepelný príkon budovy a ohrev vody 101 kW.
Kotolňa je zaradená podľa STN 07 0703 čl. 28 do kotolní III. kategórie – Kotolne so súčtom
menovitých výkonov kotlov nad 50 kW do súčtu menovitých tepelných výkonov kotlov do
0,5MW.
Kotolňa je umiestnená v samostatnej miestnosti s protipožiarnymi dverami opatrenými
samozatváracím zariadením, pričom dvere sa otvárajú smerom von a sú opatrené tabuľkami :
- "Plynová kotolňa".
- "Zákaz vstupu nepovolaným osobám"
- "Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom"
Centrálne meranie spotreby plynu je v samostatnej plastovej skrinke na fasáde objektu spolu s
doregulovaním zariadením plynomerom s príslušnými uzatváracími armatúrami na STL.
VETRANIE KOTOLNE
Vetranie kotolne je navrhnuté podľa STN 070703, čl.29, pre kotolne III. Kategórie
ZÁVER
Projekt ústredného vykurovania bol spracovaný podľa platných STN a EN.
Ostatné údaje sú zrejme z výkresovej časti projektovej dokumentácie.
Zmeny je možné vykonať iba so súhlasom investora a projektanta.
V Starej Ľubovni, 10/2017
Vypracoval Ing. Martin Dziak

Výpočet velkosti tlakovej expanznej nádoby
stojatej podľa STN EN 12828 pre akumulačné zásobníky

Parametre vykurovacej sústavy
2000 l

Objem vykurovacej sústavy

Vsystem

:

Návrhový začiatočný pretlak v systéme
(Statický tlak + rezerva 0,3bar)

Po

:

1,2 bar

Otvárací pretlak poistného ventila

Potv

:

3 bar

Konečný návrhový pretlak v systéme
(Maximálny pracovný pretlak v teplom stave Pe = 0,9 * Potv )

Pe

:

2,7 bar

Maximálna návrhová teplota prívodu

Qmax

:

95 °C

Zväčšenie objemu vody pri maximálnej návrhovej teplote

e

:

3,930 %

Vodná rezerva

Vwr

:

10,0 l

Zväčšenie objemu vykurovacej sústavy
Ve = e* ( Vsystem/100)

Ve

=

78,60 l

Minimálny celkový objem expanznej nádoby
Vexp.min = (Ve + Vwr)*((Pe+1)/(Pe-Po))

Vexp.min =

218,55 l

min :

10,0 l

Rozloženie objemu Vexp.min na počet nádob

1 ks

Objem jednej nádoby

218,5467 l

Návrh expanzného zariadenia
Typ expanznej nádoby
Celkový objem nádoby
Max. konštrukčný tlak
Plniaci pretlak plynu z výroby

1ks Flexcon C 300
300 l
6 bar
1,5 bar

Minimálny plniaci tlak systému
Vn * (Po+1)
Pa.min >= ----------------- - 1
Vn - Vwr

Pa.min

>=

1,2759 bar

Pa.max

<=

1,5683 bar

Maximálny plniaci tlak systému
(Pe+1)
Pa.max <= ------------------------ - 1
Ve* (Pe+1)
1+ ----------------Vn*(Po+1)

Výpočet dimenzie expanzného potrubia podľa STN EN 12828

Ф=

Výkon

150 kW

Prívodné potrubie

dp=15+1.4x√Ф (mm)

dp=

32,14643 mm

Vratné potrubie

dv=15+1.0x√Ф (mm)

dv=

27,24745 mm

Výpočet velkosti tlakovej expanznej nádoby
stojatej podľa STN EN 12828 pre TČ

Parametre vykurovacej sústavy
Objem vykurovacej sústavy

Vsystem

:

4l

Návrhový začiatočný pretlak v systéme
(Statický tlak + rezerva 0,3bar)

Po

:

1,2 bar

Otvárací pretlak poistného ventila

Potv

:

3 bar

Konečný návrhový pretlak v systéme
(Maximálny pracovný pretlak v teplom stave Pe = 0,9 * Potv )

Pe

:

2,7 bar

Maximálna návrhová teplota prívodu

Qmax

:

65 °C

Zväčšenie objemu vody pri maximálnej návrhovej teplote

e

:

1,960 %

Vodná rezerva

Vwr

:

3,0 l

Zväčšenie objemu vykurovacej sústavy
Ve = e* ( Vsystem/100)

Ve

=

0,08 l

Minimálny celkový objem expanznej nádoby
Vexp.min = (Ve + Vwr)*((Pe+1)/(Pe-Po))

Vexp.min =

7,59 l

min :

0,0 l

Rozloženie objemu Vexp.min na počet nádob

1 ks

Objem jednej nádoby

7,593387 l

Návrh expanzného zariadenia
Typ expanznej nádoby
Celkový objem nádoby
Max. konštrukčný tlak
Plniaci pretlak plynu z výroby

1ks Flexcon C 8
8l
3 bar
3 bar

Minimálny plniaci tlak systému
Vn * (Po+1)
Pa.min >= ----------------- - 1
Vn - Vwr

Pa.min

>=

2,5200 bar

Pa.max

<=

2,6400 bar

Maximálny plniaci tlak systému
(Pe+1)
Pa.max <= ------------------------ - 1
Ve* (Pe+1)
1+ ----------------Vn*(Po+1)

Výpočet dimenzie expanzného potrubia podľa STN EN 12828

Ф=

Výkon

41,3 kW

Prívodné potrubie

dp=15+1.4x√Ф (mm)

dp=

23,99711 mm

Vratné potrubie

dv=15+1.0x√Ф (mm)

dv=

21,42651 mm

Výpočet poistného ventila pre TČ podľa STN 13 4309)

P

- výkon zdroja

zadávací údaj

[kW]

41

po - otvárací tlak pretlakový
3,0
0,30 [MPa]
p - otvárací tlak absolútny
0,40 MPa
tomu odpovedá
r =
2133,7 kJ/kg
d - vypočítaný prietokový priemer
[mm]
2
A0 - najmenší prietočný prierez poistného ventilu v [mm ]
Ge - ekvivalentné množstvo sýtej pary

bar

Qz - zaručený výtok poistného ventilu
Qzc - celkový zaručený výtok poistných ventilov
STN 06 0830
41

P
Ge

=

= 0,02 kg/s

=

=

69,68

kg/h

2 133,7

r

Typ ventilu
Prescor A100 1/2"-1/2" (3bar)

8,00
1,00

Počet ventilov
1 ventil

d0

=

αw

=

A0

12,0

mm

=

0,468
π * d 02 / 4

= 3,14 * 12 * 12 / 4 =

p1

=

1,1 * p 0 + 0,1

= 1,1 * 0,3 + 0,1 =

Qz

=

5,25 * A0 * αw * p1

= 5,25 * 113,1 * 0,468 * 0,43

Qzc =

1 * 119,49 =

119,49

2

113,10

mm

0,43

MPa
=

119,49

kg/h

kg/h

Qzc > Ge

Navrhnuté Flamco poistné ventily vyhovujú pre dané parametre v zmysle STN 13 4309, rovnica (5)
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TECHNICKÁ SPRÁVA
I. PROJEKTOVÉ PODKLADY
Podklady:

- podklady kúrenia
- predpisy a normy STN
- požiadavky investora

Predpisy a normy STN:
Projekt časť elektro je spracovaný v zmysle vydaných STN noriem pre elektrotechniku, najmä:
STN 33 2000-4-41 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti.
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
STN 33 2000-4-473 - Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť.
Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na
ochranu proti nadprúdom
STN 33 2000-5-51 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení.
Spoločné pravidlá
STN 33 2000-5-52 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.
Kapitola 52: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-523 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.
Oddiel 523: Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov
STN 33 2000-5-54 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických
zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie
STN 34 3100 - Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
STN 38 0810 - Použitie ochrán pred prepätím v silnoprúdových zariadeniach
STN 92 0203 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari
STN 33 2310 Predpisy pre elektrické zariadenia v rôznych prostrediach.
STN 34 2300 Predpisy pre vnútorné oznamovacie vedenia.
STN 33 2000 Elektrické inštalácie budov
- Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a bezpečnosti technických zariadení,
- Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na
požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb,
- Vyhláška MV SR č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej
požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenie jej pravidelnej
kontroly,

II.
II. ROZSAH PROJEKTU
Projekt rieši:

- meranie a reguláciu kotolne a rozvádzač RK

Projekt nerieši:
nerieši:

- elektroinštaláciu ostatných častí objektu
- Napojenie rozvádzača RK je existujúce
- Umelé osvetlenie
-1-
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- Predpisi pre komplexné skúšky
- Prevádzkové predpisy

III.
III. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozvodná sieť:

3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S
Napájanie rozvádzača RK.
Ochranné opatrenie:
Ochrana pred priamym dotykom podľa STN 33 2000-4-41:2007
V normálnej prevádzke – izolovaním živých častí, krytmi
Pri poruche – samočinným odpojením napájania podľa STN 33 2000-41-41 čl.411
Rozvodná sieť:

2 DC 24V, SELV
Rozvody MaR
Ochrana živých a neživých častí podľa STN 33 2000-4-41
Malým napätím SELV podľa STN 33 2000-4-41 čl.414
Stupeň dodávky:

Zariadenie je zaradené do 3. st. dôležitosti dodávky el. energie.

Prostredie, v ktorom sa nachádza projektovaná elektroinštalácia obsahuje vonkajšie vplyvy podľa
protokolu č. 45201
452017
2017 vypravovaného odbornou komisiou.

IV.
IV. CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA PODĽA MIERY OHROZENIA
Projektované elektrické zariadenie je v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. príloha 1, III.
časť zaradené do skupiny B - Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom
alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné – považuje sa za vyhradené technické zariadenie.

V. TECHNICKÉ RIEŠENIE
Táto projektová dokumentácia slúži pre vydanie stavebného povolenia a nie pre realizáciu stavby.
Pre realizáciu stavby bude slúžiť ďalší stupeň projektovej dokumentácie a to vykonávací projekt.
projekt.
Všeobecný popis MaR
Koncepcia
Predmetom projektu je meranie a regulácia kotolne firmy KOVOZBER s.r.o. v Spišskej Novej
Vsi.
Pre ekonomické a bezpečné riadenie požadovaných zariadení je navrhnutý voľne programovateľný
riadiaci systém DOMAT. Jadrom riadiaceho systému je procesná stanica so štandardným rozhraním
Ethernet, COM porty, USB, audio. V podstanici beží operačný systém Windows CE,Windows XP
Embedded, Linux i pod vlastným operačným systémom. V rozvádzači RK, budú umiestnené vstupné
a výstupné moduly Domat Control Systém, ktoré predstavujú štandardné rozhranie medzi riadiacim
systémom a technológiou. Jednotky sú využite pre riadenie a reguláciu riadených technologických
zariadení.
Na komunikáciu s obsluhou bude v rozvádzači RK umiestnený LCD panel.
Navrhnutý riadiaci systém spĺňa požiadavku otvorenosti pre perspektívne doplnenia a zmeny, resp.
rozšírenie riadiacich a informačných funkcií systému.
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Reguláciu vykurovacieho systému a vykurovacích vetiev zabezpečí ekvitermický
regulátor DOMAT v spolupráci so snímačom vonkajšej teploty. Snímač vonkajšej teploty bude
inštalovaný na vonkajšiu stenu budovy orientovanú na sever.
Regulácia konvekčného vykurovania je zabezpečená termostatickými ventilmi na vykurovací
telesách.
Regulácia podlahového vykurovania je navrhovaná zónovo podľa v závislosti od priestorovej
teploty v spolupráci s priestorovými snímačmi teploty umiestnených v jednotlivých miedtnostiach a
elektropohonmi umiestenými na vykurovacích vetvách podlahového vykurovania na rozdeľovači.
Voda na vykurovanie je privedená na hlavný rozdeľovač, odkiaľ je v 5 okruhoch, z toho dva
zmiešavacie okruhy.
Na výstupe každej regulovanej vetvy UK je priložný snímač teploty. Regulácia teploty
v zmiešavacích okruhoch je regulovaná pomocou trojcestného regulačného ventilu so servopohonom.
Pre okruhy podlahového vykurovania sú navrhnuté zmiešavacie okruhy s čerpadlam (dodávka
profesie kúrenia). V týchto vykurovacích okruhoch bude teplota riadená v závislosti na vonkajšej
teplote a požadovanej teploty kúrenia. Ekvitermická závislosť vykurovacej vody na vonkajšej
teplote je uvedená na nasledujúcom obrázku:

Tset
[ °C ]

SUPLLY WATER
TEMPERATURE

Tset4=80
Tset3=70

Tset2=60

Tset1=40

Tout4-15

Tout3=-5

Tout2=5

Tout1=15

Tout [ °C ]

Jednotlivé hodnoty premenných budú nastavené podľa prevádzkových vlastnosti budovy.
Vonkajšia teplota je snímaná na severnej strane budovy
Zásady ovládania, blokovania a signalizácie
Všetky motory čerpadiel a ventilátorov riešených týmto projektom sú v prevádzkovom režime
ovládané automaticky pomocou signálov z regulátorov riadiaceho systému. Regulátor je umiestnený
v rozvádzači RK. Voľba režimu automaticky alebo ručne s nulovou polohou je riešená pomocou
prepínačov „Ruč – 0 – Aut“, ktoré sú umiestnené na dverách rozvádzača RK. Ručná prevádzka je
určená pre revízie, opravy a skúšky zariadení, alebo pri poruche riadiaceho systému.
Chod čerpadiel je signalizovaný zelenými signálkami umiestnenými na dverách rozvádzačov. Všetky
poruchy ako aj monitorované stavy sú signalizované na LCD.
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Regulácia zabezpečí blokovanie tepelného čerpadla v prípade dosiahnutia teploty v kotly alebo
plynovom kotly na tuhé palivo viac ako 65°C. Teplota spiatočky tepelného čerpadla max.55°C
Regulácia zabezbečí prednostný ohrev zásobníka TÚV .
Obehové čerpadlo ku tepelnému čerpadlu Č7 napojiť na založný zdroj aby v prípade výpadku
elektriny nedošlo k zamrznutiu TČ!!!
Kábelové rozvody
Rozvody budú rozdelené podľa napäťovej sústavy (mn a nn) a možného rušenia. Kábeláž je
prevedená celoplastovými káblami CYKY-J, JYSTY a FTP Cat5e LSOH. Káble budú umiestnené
v trubke VRM na omietke v kotolni a k jednotlivým snímačom teploty v miestnostiach a k
rozdelovačom budú káble vedené v podhľade na príchytkách a pod omietkou v trúbkach FXP.
Kabely budú dimenzované na: Ochrana proti nadprúdom – STN 33 2000-4-43,
Dovolené prúdy – STN 33 2000 – 5-523
Ochrana pred úrazom el. prúdom – STN 33 2000-4-41
Hlavné a doplnkové pospájanie
Na vyrovnanie potenciálu celého objektu je navrhnutá uzemňovacia pripojnica (HUP), ktorá sa
uzemní drôtom FeZn8 na ekvipotenciálnu prípojnicu objektu. Na HUP sa pripoja všetky vstupujúce
potrubia do budovy (vody, plynu, ...) vodičom CYA-J 6Z/Ž, riešené v časti elektro.
V kotolni sa prevedie doplnkové pospájanie vodičom CYA-J 6Z/Ž. Doplnkové pospájanie sa
prevedie medzi všetkými kovovými predmetmi trvalo umiestenými v kotolni

VI.
VI. NÁVOD NA MONTÁŽ
MONTÁŽ
Práce je potrebné vykonávať po zaistení bezpečnosti vyplývajúcich z platných predpisov
a slovenských technických noriem. Počas montáže je potrebné dodržiavať bezpečnostné
a prevádzkové predpisy, technologické predpisy pre montáž a pokyny výrobcov jednotlivých
výrobkov.
Pracovníci určení na montáž elektrických zariadení musia byť s kvalifikáciou na príslušný druh
činnosti podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti za zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v zmysle STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na
obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.
Všetci pracovníci musia byť okrem toho preukázateľne oboznámení s poskytovaním prvej pomoci pri
úraze, s protipožiarnymi predpismi, s používaním ochranných pomôcok, s postupom pri hlásení závad
na elektrických zariadeniach.
Pracovníci musia počas montáže pri výkone svojej činnosti používať OOPP v zmysle nariadenia vlády
SR č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných
pracovných prostriedkov (OOPP).
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Pri montáži sa musia uplatňovať požiadavky Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády 396/2006 Z. z o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky 374/1990 o
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a Zákonníka práce č.311/2001 Z.z.
Po ukončení montáže sa na zariadení vykoná komplexná skúška a skúšobná prevádzka
v prítomnosti odberateľa.
V prípade ak podľa vyhlášky č.508/2009 sú montované elektrické zariadenia vyhradené elektrické
zariadenia skupiny A vykoná sa pred uvedením do prevádzky na ňom úradná skúška oprávnenou
právnickou osobou. Opakované úradné skúšky sa na elektrickom zariadení budú vykonávať v
požadovaných pravidelných lehotách.
V prípade ak je elektrické zariadenie skupiny B v zmysle vyhlášky č.508/2009 je na ňom po
ukončení montáže a inštalácie potrebné vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku revíznym
technikom s osvedčením na danú činnosť.

VII.
VII. NÁVOD NA OBSLUHU A BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE
Pracovníci pre obsluhu elektrických zariadení musia byť oboznámení s predpismi v rozsahu nimi
vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
Pracovníci bez elektrotechnickej kvalifikácie môžu obsluhovať elektrické zariadenia len v súlade
s ustanoveniami STN 34 3108 - Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní
s elektrickým zariadením laikmi. V elektrických staniciach je potrebné pri obsluhe používať
ochranné a pracovné pomôcky v množstve určenom v STN 38 1981 Ochranné a pracovné pomôcky.

VIII.
VIII. NÁVOD NA ÚDRŽBU A PREHLIADKY
Všetky elektrické zariadenia a ich príslušenstvo musí byť udržiavané v takom stave, aby ich
prevádzka bola bezpečná a spoľahlivá.
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky v zmysle
STN 33 1500 Revízie elektrických zariadení, STN 33 2000-6 Elektrické inštalácie nízkeho napätia
Časť 6: Revízie a vyhlášky č.508/2009 par. 13.
Lehoty, podľa ktorých sa vykonávajú odborné prehliadky a odborné skúšky určuje príloha č.8
k vyhláške č.508/2009 Z.z. a norma STN 33 1500/Z1
Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred
účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení
Lehota
(roky)

Druh objektu a zariadenia
a) Elektrická inštalácia
1. murovaná obytná a kancelárska budov
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko
3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak
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používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú
budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250
osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej
dopravy,
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F1)
5. pojazdný a prevozný prostriedok 2)
6. dočasná elektrická inštalácia3)
b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny)
1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru
2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu
3. ostatný objekt
c) Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny
1. hladina ochrany I a II
2. hladina ochrany III a IV
3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu

2
2
1
0,5
2
2
5
2
4
1

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred
účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia
Vonkajšie vplyvy

Druh prostredia

AA4
AA5
AA1 až AA3
AA6
AB s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80 %
AD3 až AD8
AF3
AF4
AE5 a AE6
AG2, AG3, AH2, AH3
AL2
BE2
BE3
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3
AD2, AN2

základné
normálne
studené
horúce
vlhké
mokré
so zvýšenou koróznou agresivitou
s extrémnou koróznou agresivitou
prašné s nehorľavým prachom
s otrasmi
s biologickými škodcami
pasívne s nebezpečenstvom požiaru
pasívne s nebezpečenstvom výbuchu
vonkajšie
pod prístreškom 4

Lehota
(roky)

5
5
3
3
3
1
3
1
3
2
3
2
2
4
4

Lehoty, v ktorých sa bude robiť odborná prehliadka a skúška je kratšia lehota z predchádzajúcich
dvoch tabuliek.
Na bytové priestory sa lehoty pravidelných revízii nevzťahujú a je potrebné pred uvedením do
prevádzky vykonať východiskovú revíziu. Pre obytné budovy je potrebné vykonávať prehliadky
a skúšky elektrickej inštalácie v súlade s STN ES 59009 (33 1620) Prehliadky a skúšky elektrických
inštalácii v obytných budovách. Pravidelné prehliadky je potrebné vykonávať pri zmene vlastníka
a každých 10 rokov.
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IX.
IX. VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÝCH OHROZENÍ A RIZÍK
Dôsledným uplatňovaním a rešpektovaním predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci je možné znížiť nie však úplne odstrániť všetky riziká poškodenia ľudského zdravia a preto
v zmysle § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 písmeno c zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci sa určujú nasledujúce neodstrániteľne ohrozenia a rizika.
Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a neodstrániteľného ohrozenia podľa zákona č.
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení skorších predpisov
Faktor
pracovného
procesu a
prostredia

El. energia

Neodstrániteľné
nebezpečenstvo
stav/vlastnosť
poškodzujúca zdravie
Nebezpečné el. napätie a el.
prúdy pre zdravie a život

Neodstrániteľné
ohrozenie

Návrh ochranných opatrení
proti týmto
nebezpečenstvám a
ohrozeniam

Elektrický skrat 1–8
vznik požiaru
Dotyk so živou časťou
1 – 6,8
v normálnej prevádzke
Dotyk s neživou
1-5,7,8
časťou pri poruche

Neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa
súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť. Nebezpečenstvo je
stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť
zdravie. Ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie bude poškodené.
Ochranné opatrenia:
• Poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia.
• Používanie pracovných pomôcok a ochranných pomôcok podľa predpisu.
• Zákazu vstupu nepovoleným osobám.
• Všetky údržbárske práce len s povolením na prácu pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou.
• Práca s otvoreným ohňom len s povolením na prácu.
• Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke – ochrana pred dotykom živých častí
podľa STN 33 2000-4-41 : izolovaním živých častí, zábranami alebo krytím, prekážkami,
umiestnením mimo dosahu.
• Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche – ochrana pred dotykom neživých častí podľa STN
33 2000-4-41 : samočinným odpojením napájania, použitím zariadení triedy ochrany II, nevodivým
okolím.
• Pravidelné revízie a prehliadky el. zariadení vykonávané pracovníkmi s predpísanou
kvalifikáciou.
Vytypované lokality pre dané neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenie
Faktor
pracovného
procesu a
prostredia

Neodstrániteľné nebezpečenstvo
Neodstrániteľné
stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie ohrozenie

miesta kde sa vyskytuje
neodstrániteľné
eľné
neodstránit
nebezpečenstvo

El. energia

Nebezpečné el. napätie a el. prúdy
pre zdravie a život

Živé el.časti, neživé el.časti,
cudzie vodivé časti

Elektrický skrat-vznik
požiaru
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Dotyk so živou časťou
v normálnej prevádzke
Dotyk s neživou časťou
pri poruche

Posúdenie rozsahu rizika
Neodstrániteľné
Por.č. nebezpečenstvo alebo
neodstrániteľné ohrozenie
1.

2.
3.

Elektrický skrat-vznik požiaru
Dotyk so živou časťou
v normálnej prevádzke
Dotyk s neživou časťou pri
poruche

Pravdepodobnosť vzniku
Stupeň možných následkov na
poškodenia zdravia zamestnanca zdravie v prípade
pri práci v prípade
najlepšom 1)
žiadna

najhoršom 2)
vysoká

najlepšom 3)
žiadny

najhoršom 4)
vysoké

žiadna

vysoká

žiadny

vysoké

žiadna

vysoká

žiadny

vysoké

Riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných
následkov na zdraví.
1). najlepší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je : ak sa dodržiava
pracovná disciplína, sú dodržané pracovné a bezpečnostné predpisy, súčasný výskyt len jedného
nebezpečenstva a ohrozenia, väčšia vzdialenosť od výskytu nebezpečenstva a ohrozenia
2). najhorší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je : nedodržanie
pracovnej disciplíny, nedodržanie pracovných a bezpečnostných predpisov, súbeh viacerých
nebezpečenstiev a ohrození.
3). najlepší prípad z hľadiska možných následkov na zdraví je ak pri výskyte daného nebezpečia
alebo ohrozenia je minimálny dopad na zdravie zamestnanca
4). najhorší prípad z hľadiska možných následkov na zdraví je ak pri výskyte daného
nebezpečenstva a ohrozenia sa predpokladá dosiahnutie najhoršieho možného dopadu na zdravie
zamestnanca.

V Bertotovciach 11/2017

Vypracoval: Ing.Martin Topor
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Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 45
452017
2017
V Bertotovciach: 11. 2017
Protokol o určení vonkajších vplyvov bol vypracovaný v zmysle STN 33 2000-5-51.
Zloženie komisie:
Predseda komisie : Ing. Martin Topor – projektant elektro
Členovia komisie : Ing. Peter Kopper – projektant elektro
Investor:

KOVOZBER, s.r.o., Radlinského 28, Spišská Nová Ves 052 01

Názov stavby:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnoadministratívno-výrobnej budovy
spoločnosti KOVOZBER.

Objekt/časť:

SO 04 MaR

Podklady použité na vypracovanie protokolu :
- pôdorysné výkresy
- obhliadka
Popis technologického zariadenia :
Kotolňa bude slúžiť na dodávku tepla pre jednotlivé administratívne priestory budovy
KOVOZBERU v Spišskej Novej Vsi. Objekt je murovanej konštrukcie s plochou strechou.
Rozhodnutie komisie :
Na základe predložených podkladov a uvedených príloh a na základe platných STN
STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení.
Spoločné pravidlá, dospela komisia pri určovaní prostredí v objekte k záverom uvedeným
v priloženej tabuľke B, kde je v zmysle STN stanovené prostredie.
Zdôvodnenie :
Komisia rozhodla v zmysle STN 33 2000-5-51 a príslušných súvisiacich STN.
Komisia brala do úvahy charakter výstavby a prevádzky tak, ako to predpokladá projekt stavby.

1. Kotolňa.
Podľa STN 33 2000-5-51 môžeme považovať tento priestor za III-vnútorné priestory
s regulovanou teplotou podľa NZA.6. K nim budeme uvažovať obvyklé štandardné vonkajšie vplyvy
podľa tabuľky N3.1 uvedenej normy.
Príloha A – stručný zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51
Záver
Nové elektrické zariadenia umiestňované musia byť vo vyhotovení a v krytí podľa
požiadaviek STN 33 2000-5-51:2007. Minimálne IP20 vo vnútorných priestoroch, IP44 vo vonkajších
priestoroch.
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Tabuľa B

Vonkajší vplyv

Druh priestoru
AA - Teplota okolia
AB - Atmosferické podmienky
AC - Nadmorská výška

Vnútorné priestory

III - vnútorné priestory s
reguláciou teploty
podľa NZA.6
AA5
AB5
AC1

AD - Výskyt vody

AD1

AE - Výskyt cudzích pevných telies
AF - Výskyt korozívnych alebo
znečisťujúcich látok
AG - Mechanické namáhanie - nárazy
AH - Vibrácie
AK - Vyskyt rastlín alebo plesní
AL - Vyskyt živočíchov
AM - Elektromagnetické, elektrostatické
alebo ionizujúce pôsobenie
AN - Slnečné žiarenie
AP - Seizmické účinky
AQ - Búrková činnosť
AR - Pohyb vzduchu
AS - Vietor
AT - Snehová pokrývka
AU - Námraza
BA - Schopnosť osôb
BB - Odpor tela
BC - Kontakt osôb s potenciálom zeme
BD - Podmienky úniku v prípade
nebezpečenstva
BEBE Povaha spracovaných a
skladovaných látok
CA - Stavebné materiály
CB - Konštrukcia budovy

AE1
AF1
AG2
AH2
AK1
AL1
AM1
AN1
AP1
AQ2
AR1

BA1
BB2
BC2
BD1
BE1
CA1
CB1

....................................................
predseda komisie
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Technická správa

Zoznam príloh :
Technická správa + detaily zateplenia
01 – Situácia PBS
02 – Pôdorys 1.N.P.
03 – Pôdorys 2.N.P.
04 – Rez
05 – Pôdorys 2.N.P. - kotolňa
06 – Pôdorys strechy

1.

Stavebné riešenie
Projekt pre ohlásenie stavby rieši „Zníženie energetickej náročnosti administratívno-výrobnej budovy
spoločnosti KOVOZBER, s.r.o. Spišská Nová Ves. Jedná sa o stavbu realizovanú pred rokom 2000, aktuálny projekt
PBS, ktorý poskytol investor, bol vypracovaný v r. 2003 podľa vtedy platnej vyhlášky 288/2000 a súvisiacich STN 92
0201-1 až 4.
Stavba je murovaná so žel. betónovým stropom, má v administratívnej časti 4 nadzemné podlažia, výrobná
hala je 1-podlažná s výškou 3 admin. podlaží. Predpokladaná požiarna výška administratívnej časti je 10,8 m.
Predmetom projektu je zateplenie dvoch stien – severozápadnej a juhovýchodnej podľa pôdorysov navrhnuté je zateplenie minerálnou vlnou hr. 120 mm s imietkou – ETICS A2-s1, d0. Sokel na JV strane do výšky
400 mm nad terén sa zateplí XPS –Styrodurom hr. 80 mm s omietkou – ETICS B-s1, d0. Ostatné steny sú už
zateplené.
Aj strecha tejto časti sa zateplí PIR panelmi hr. 100 mm s hydroizolačnou krytinou. Tým sa zvýši strešná
rovina, preto sa atika domuruje betónovými tvárnicami v. 250 mm. Ako to ďalej vyplýva z riešenia odstupových
vzdialeností, časť strešného plášťa v požiarne nebezpečnom priestore tepelného čerpadla vyznačený v pôdoryse
strechy PBS, bude musieť spĺňať kritériun C roof, t4.
Predmetom projektu je aj výmena otvorových konštrukcií na JV strane haly, okná, vráta.
Vymení sa aj pôvodný strešný svetlík nad halou – pôvodný bol na oceľovej konštrukcii so zasklením sklom
s drôtenou vložkou, nový bude na hliníkovej konštrukcii zasklený polykarbonátom hr. 20 mm.
Predmetom projektu je aj výmena jedneho pôvodného plynového kotla umiestneného v kotolni, kde je aj
ďalší kotol výkonu 80 kW, ktorý zostane - za tepelné čerpadlo plynové výkonu 41 kW, ktoré bude umiestnené na
zateplenej streche a doplnené slnečnými kolektormi umiestnenými tiež na streche, kde už sú aj existujúce slnečné
kolektory. Zariadenia súvisiace s tepelným čerpadlom a novými kolektormi, budú umiestnené v predsieni pri kotolni
– zásobníky na vodu, expanz, akumulačné nádoby na vodu, vodovodné potrubia a čerpadlá. Dôjde aj k výmene
niektorých ventilov, ale potrubia pre podlahové vykurovanie zostanú pôvodné – nebudú nové prestupy cez
konštrukcie.
Vymenia sa osvetľovacie telesá v hale za úspornejšie.
2.

Použité normy a predpisy:

Vyhl. 94/2004 o technických požiadavkach na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
Vyhl. 121/2002 a 591/2005 o požiarnej prevencii
STN 92 201-1 až 4 - Pož. bezp. stavieb - spoločné ustanovenia
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STN EN 13501-1 - Klasifikácia požiar. charakteristík stav. výrobkov a prvkov - skúšky reakcie na oheň
STN 73 2901 – Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných systémov (ETICS)
3.

Požiarne riziko

Vzhľadom na to, že aktuálny projekt PBS bol vypracovaný po roku 2000, je aj toto riešenie vypracované
podľa vyhl. 94/2004 a súvisiacich STN. Zateplenie sa posudzuje podľa čl. 5.14 STN 92 0201-2. Podľa tohto článku by
mohli byť obidve zatepľované steny zateplené izolantom s triedou reakcie na oheň E – polystyrén, ale neavrhnutý je
izolant s triedou reakcie na oheň A -minerálna vlna okrem sokla.
Podľa pôvodného projektu PBS kotolňa tvorí samostatný PÚ N4.01 zaradený do I. stupňa PB. Zariadenia,
súvisiace s tepelným čerpadlom a slnečnými kolektormi sa nevošli do kotolne, preto sa umiestnili vedľa kotolne do
miestnosti nazvanej predsieň. Jedná sa o zásobníky, expanzné , akumulačné nádoby na vodu – nezvyšujú požiarne
riziko. Predsieň nie je chránenou ani čiastočne chránenou únikovou cestou, je súčasťou 4-podlažného požiarneho
úseku.
4.

Požiarna odolnosť stav. konštrukcií

Riešenie detailov, prekrývanie výstužnej sieťky zateplenia musí byť realizované podľa technologického
predpisu a podľa usmernenia Prezídia HaZZ SR č. p. PHZ-699/OPP-2004 v súlade s § 40b/, ods. 2, písm. c/ vyhl.
MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov alebo použitím APU lišty v detailoch okolo otvorov. – viď
detaily v prílohe.
Bleskozvodové zvody budú vedené mimo kontaktného tepelnoizolačného systému na konzolách vyložených
od povrchu zatepleného polystyrénom viac ako 100 mm. Bleskozvod na streche bude tiež osadený na betónových
podstavcoch tak, aby bol od horľavej krytiny vzdialený viac ako 100 mm.
Všetky nové prestupy cez požiarne steny a strop kotolne a strešný plášť musia byť utesnené certifikovanými
požiarnymi upchávkami s požiarnou odolnosťou 30 minút, ako bola požiadavka na konštrukcie v zmysle pôvodného
projektu PBS.
Odvod spalín od plynového tepelného čerpadla je súčasťou dodávky certifikovaného tepelného čerpadla.
Komín od jestvujúceho kotla vedený po fasáde, sa pri realizácii zatepelia zdemontuje a následne osadí
späť. Vzhľadom na zateplenia A2-s1, d0 nie je predpísaná vzdialenosť komína od zateplenia.
Ako je to uvedené v odseku “Odstupové vzdialenosti“ strešný plášť v požiarne nebezpečnom priestore
tepelného plynového čerpadla musí vyhovovať kritériu podľa STN 92 0201-2, čl. 5.6.2, a to Croof, t4. Tento priestor
je vyznačený v pôdoryse strechy PBS.
5.

Odstupové vzdialenosti

Pri zhotovovaní zateplenia sa posudujú aj odstupové vzdialenosti. Pri navrhnutí izolantu s triedou reakcie na
oheň A nie je potrebné posúdiť odstupové vzdialenosti podľa čl. 5.2.2 STN 92 0201-4 z hľadiska padania horiacich
častí, ak je obvodový plášť nehorľavý (zateplený minerálnou vlnou), okrem sokla, od ktorého pri výške 400 mm x
0,36 vzniká požiarne nebezpečný priestor 144 mm, čo je zanedbateľné.
Sokel JZ steny zateplený XPS hr. 80 mm sa podľa čl. 4.1.3 STN 92 0201-4 považuje a čiastočne požiarne
otvorenú plochu, ktorá je schopná uvoľniť viac ako 100 MJ/m2 tepla. Pri výhrevnosti polystyrénu 40 MJ/m2 a
hmotnosti XPS 33 kg/m3 - trieda reakcie na oheň E s obj. hmotnosťou 33 kg/m3 má hmotnosť 2,64 kg/m2 - uvoľní
105,6 MJ/m2 tepla, čo je viac než 100 MJ/m2, preto túto povrchovú úpravu sokla považujeme za čiastočne požiarne
otvorenú plochu, ktorá sa započítava koeficientom k10 podľa tab. č. 2 STN 92 0201-4. Táto obvodová stena
prislúcha podľa poskytnutého projektu PBS požiarnemu úseku N2.01, ktorý má pv = 18 kg/m2. Pre toto pv je koef.
k 10 = 0,94, v pôvodnom projekte PBS bol na túto stranu vypočítaný požiarne nebezpečný priestor pre 24 %
požiarne otvorených plôch 0, podľa výkresu JV pohľadu – nový stav - má tento PÚ odstup. vzdialenosť stanovenú
v zmysle vzorca v čl. 4.2.2 STN 92 0201-4 „Spo = Spo1 + k10 x Spo2“ nasledovne :
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SO = 183,8 + 0,.94 + 10,64 = 48 % požiarne otvorených plôch – odstupová vzdialenosť je 6,8 m.
Plynové tepelné čerpadlo na streche je otvorené technologické zariadenie, ktoré podľa § 80, ods. 4 vyhl.
94/2004 má pv viac ako 7,5 kg/m2, preto okolo neho vzniká požiarne nebezpečný priestor 6,5 m na všetky strany.
V tomto požiarne nebezpečnom priestore sa nachádza strecha a existujúce aj časť nových solárnych kolektorov.
Solárne panely na streche sú technologickým zariadením, ktoré má pv menšie ako 7,5 kg/m2 – sú zhotovené zo
skla, medi, ocele a izolované nehorľavou izoláciou – len nehorľavé materiály, preto môžu byť umiestnené v požiarne
nebezpečnom priestore, zároveň od nich požiarne nebezpečný priestor nevzniká..
Podľa čl. 5.6.2 STN 92 0201-2 strešný plášť v požiarne nebezpečnom priestore musí vyhovovať kritériu C
roof, t4 – tento priestor je vyznačený v pôdoryse strechy PBS.
6.

Požiarne rebríky

Počas realizácie zateplenia budú rebríky demontované a následne opäť osadené na konzolách predĺžených
o hrúbku zateplenia.

Lipt. Mikuláš 11/2017
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ZÁSADY RIEŠENIA DETAILOV KONTAKTNÝCH ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV
alternatíva
ukončujúci profil
schéma výstužnej mriežky
v ukončení systému s použitím
ukončujúceho profilu
výstužná mriežka
prekrývanie
min. 100mm

pôvodná
konštrukcia

schéma výstužnej mriežky
v ukončení systému bez použitia
ukončujúceho profilu

tepelná izolácia (EPS alt. MVD)

perforovaná soklová lišta pre MVD,
plný profil pre EPS

alternatíva
výstužná mriežka

Začiatok a ukončenie zatepľovacieho systému

schéma výstužnej mriežky
v začiatku systému bez
použitia soklovej lišty

Obr. 1

ZÁSADY RIEŠENIA DETAILOV KONTAKTNÝCH ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV

a) vonkajší roh (kút)

pôvodná
konštrukcia

výstužná mriežka
tepelná izolácia (EPS alt. MVD)

prekrývanie
min. 150mm

prekrývanie
min. 150mm

b) v ploche

pôvodná
konštrukcia

tepelná izolácia (EPS alt. MVD)
výstužná mriežka

prekrývanie
min. 100mm

Prekrývanie výstužnej mriežky v zatepľovacom systéme

Obr. 2

ZÁSADY RIEŠENIA DETAILOV KONTAKTNÝCH ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV

a) nadpražie (ostenie) okna

skladba výstužnej mriežky
v nadpraží a ostení
EPS

pôvodná
konštrukcia
150
EPS

EPS
alebo
MVD

okenná
konštrukcia

MVD
Prekrývanie a založenie
výstužnej mriežky min. 100 mm!

EPS alt. MVD
odkvapový profil
okenná
konštrukcia
skladba výstužnej mriežky
pri parapete

pôvodná
konštrukcia

EPS
alt.
MVD

b) parapet okna

Detaily zatepľovacieho systému pri okne

Obr. 3

ZÁSADY RIEŠENIA DETAILOV KONTAKTNÝCH ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV

MVD
prekrývanie
min. 200mm
pôvodná
konštrukcia
EPS

Prekrývanie a založenie výstužnej mriežky
v ploche bez kombinácie min. 100 mm!

Prekrývanie výstužnej mriežky pri kombinácii tepelnej izolácie v ploche

Obr. 4

