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7 aplikací 

jak navrhnout  
a instalovat podlahové 
vytápění s využitím 
systémů Danfoss.

Navrhování teplovodního  
podlahového vytápění
Rady pro dosažení optimálních výsledků

Aplikační průvodce
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V tomto aplikačním průvodci najdete:
•  doporučené skupiny produktů pro konkrétní použití
•  doporučená schémata rozložení trubek pro konkrétní prostory
•  srovnání výhod a nevýhod cementové a anhydritové stěrky

Při výběru správného typu podlahového vytápění nezáleží jen na typu 
instalace. Až si stanovíte, jaké skupiny produktů jsou pro vaši instalaci 
ideální, jednoduše si v našem katalogu zúžíte výběr na konkrétní 
produkty.

SPRÁVNÉ  
PRODUKTY
PRO VAŠI INSTALACI
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SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S INDIVIDUÁLNÍ REGULACÍ  
V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH, NÍZKÁ TEPLOTA PŘÍVODU

SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S INDIVIDUÁLNÍ REGULACÍ 
V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH, VYSOKÁ TEPLOTA PŘÍVODU

KOMBINOVANÝ SYSTÉM S INDIVIDUÁLNÍ REGULACÍ V JEDNOTLIVÝCH 
MÍSTNOSTECH, VYSOKÁ TEPLOTA PŘÍVODU

SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S REFERENČNÍM REGULÁTOREM  
TEPLOTY PROSTORU, NÍZKÁ TEPLOTA PŘÍVODU

KOMBINOVANÝ SYSTÉM S PŘÍMOČINNOU REGULACÍ V JEDNOTLIVÝCH 
MÍSTNOSTECH

SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S INDIVIDUÁLNÍ REGULACÍ  
V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH, NÍZKÁ TEPLOTA PŘÍVODU  
A CHLAZENÍ, DVOUTRUBKOVÝ SYSTÉM.

SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S INDIVIDUÁLNÍ REGULACÍ  
V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH, NÍZKÁ TEPLOTA PŘÍVODU A CHLAZENÍ,  
TŘÍ A ČTYŘTRUBKOVÝ SYSTÉM

MEANDR,  
NEBO SPIRÁLA?

MALÁ OKNA VERSUS  
VELKÁ OKNA 

KOUPELNY A KUCHYNĚ 
SCHÉMATA ROZLOŽENÍ A ROZTEČE

VELKÉ MÍSTNOSTI 
SCHÉMATA ROZLOŽENÍ A ROZTEČE

ANHYDRITOVÁ NEBO CEMENTOVÁ
STĚRKA?
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Aplikační průvodce
sběrači a rozdělovači a regulací

Jak navrhnout
rozložení trubek

Výběr správné
stěrky podlahy
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VYSVĚTLIVKY
SYMBOLŮ
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Vyvažovací ventily

Rozdělovač s regulačními ventily 
pro servopohony

Rozdělovač bez regulačních ventilů  
pro servopohony

Prostorový termostat – drátový

Přímočinný termostatický ventil FHV

Řídicí regulátor

Ekvitermní regulátor ECL

ESM-11 – kabelový snímač na přívodní 

potrubí pro automatické přepínání 

mezi chlazením a ohřevem ve 

dvoutrubkovém systému;  

nebo snímač rosného bodu ve tří  

a čtyřtrubkovém systému

Směšovací uzly

Ventil RA-HC s termopohonem TWA

Prostorový termostat – základní
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Použití:

Systém podlahového vytápění s individuální regulací 
v jednotlivých místnostech, nízká teplota přívodu

Vhodné doplňkové produkty:
• Směšovací uzly nejsou v nízkoteplotních systémech zapotřebí.

*  Termostaty Danfoss Icon™ a BacisPlus2 lze kombinovat s řídicím regulátorem a dosáhnout tak úspory energie při produkci tepla  
a na oběhovém čerpadle.

ü ü ü

Rodinné domy Bytové domy Menší komerční 
budovy

Výhody:

Vhodné produkty:

Regulace Danfoss Link™ Danfoss Icon™ BacisPlus2 FHV

ü (ü)* (ü)* –

Sběrače/Rozdělovače FHF-F FHF SSM-F

ü ü ü

Vyvažovací ventily AB-PM ASV-PV + ASV-BD

ü ü

• Individuální komfort v každé místnosti a úspory energie dosažené prostorovými termostaty.
•  S využitím řídicího regulátoru dosažení úspor energie při produkci tepla a na oběhovém čerpadle.
•  Zajištění správného průtoku do systému vytápění na úrovni bytu/domu pomocí vyvažovacích ventilů  

a nastavení průtoků na rozdělovači.
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Použití:

Systém podlahového vytápění s individuální regulací  
v jednotlivých místnostech, vysoká teplota přívodu

Vhodné doplňkové produkty:
• U vysokoteplotních systémů je třeba použít směšovací uzly.
• V případě požadavku na ekvitermní regulaci teploty přívodu použijte regulátor ECL.
* Termostaty Danfoss Icon™ a BacisPlus2 lze kombinovat s řídicím regulátorem a dosáhnout tak úspory energie při produkci tepla  

a na oběhovém čerpadle.

ü (ü) (ü)

Rodinné domy Bytové domy Menší komerční 
budovy

Výhody:

Vhodné produkty:

Regulace Danfoss Link™ Danfoss Icon™ BacisPlus2 FHV

ü (ü)* (ü)* –

Sběrače/Rozdělovače FHF-F FHF SSM-F

ü ü ü

Vyvažovací ventily AB-PM ASV-PV + ASV-BD

ü ü

2 3

• Individuální komfort v každé místnosti a úspory energie dosažené prostorovými termostaty.
•  S využitím řídicího regulátoru dosažení úspor energie při produkci tepla a na oběhovém čerpadle.
•  Zajištění správného průtoku do systému vytápění na úrovni bytu/domu pomocí vyvažovacích ventilů  

a nastavení průtoků na rozdělovači.
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Vhodné produkty:

Regulace Danfoss Link™ Danfoss Icon™ BacisPlus2 FHV

ü (ü)* (ü)* –

Sběrače/Rozdělovače FHF-F FHF SSM-F

ü ü ü

Vyvažovací ventily AB-PM ASV-PV + ASV-BD

ü ü

Použití:

Kombinovaný systém s individuální regulací  
v jednotlivých místnostech, vysoka teplota přívodu

Vhodné doplňkové produkty:
• Směšovací uzly jsou vhodné pro kombinované systémy, ve kterých je třeba zajistit rozdílnou teplotu přívodu do různých částí systému 

– například vysokou teplotu do radiátorů a nízkou do podlahového vytápění.
• V případě požadavku na ekvitermní regulaci teploty přívodu použijte regulátor ECL.
* Termostaty Danfoss Icon™ a BacisPlus2 lze kombinovat s řídicím regulátorem a dosáhnout tak úspory energie při produkci tepla a na 

oběhovém čerpadle.

ü ü ü

Rodinné domy Bytové domy Menší komerční 
budovy

Výhody: • Individuální komfort v každé místnosti a úspory energie dosažené prostorovými termostaty.
•  S využitím řídicího regulátoru dosažení úspor energie při produkci tepla a na oběhovém čerpadle.
•  Zajištění správného průtoku do systému vytápění na úrovni bytu/domu pomocí vyvažovacích ventilů  

a nastavení průtoků na rozdělovači.

2 3
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Použití:

Systém podlahového vytápění s referenčním regulá-
torem teploty prostoru, nízká teplota přívodu

Vhodné doplňkové produkty:

* Sběrače/Rozdělovače FHF, FHF-F a SSM-F vám umožní snazší nastavení průtoku.

ü ü ü

Rodinné domy Bytové domy Menší komerční 
budovy

Vhodné produkty:

Regulace Danfoss Link™ Danfoss Icon™ BacisPlus2 FHV

– ü ü –

Sběrače/Rozdělovače FHF-F FHF SSM-F

(ü)* (ü)* (ü)*

Vyvažovací ventily AB-PM ASV-PV + ASV-BD RA-HC

ü ü ü

Výhody: • Zajištění správného průtoku do systému vytápění na úrovni bytu/domu pomocí vyvažovacích ventilů  
a nastavení průtoků na rozdělovači.
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Použití:

Kombinovaný systém s přímočinnou regulací  
v jednotlivých místnostech

Vhodné doplňkové produkty:
• Pro instalaci v bytových domech by měl být použit vyvažovací ventil AB-QM.

ü ü

Rodinné domy Bytové domy

Výhody: • Individuální komfort v každé místnosti a úspory energie dosažené přímočinným regulátorem  
v jednotlivých místnostech.

Vhodné produkty:

Regulace Danfoss Link™ Danfoss Icon™ BacisPlus2 FHV

– – – ü

Sběrače/Rozdělovače FHF-F FHF SSM-F

– – –

Vyvažovací ventily AB-PM ASV-PV + ASV-BD

ü ü

FHV-A

FHV-R
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Použití:

Systém podlahového vytápění s individuální regulací 
v jednotlivých místnostech nízká teplota přívodu  
a chlazení, dvoutrubkový systém

ü ü ü

Rodinné domy Bytové domy Menší komerční 
budovy

Výhody: • Individuální komfort v každé místnosti a úspory energie dosažené prostorovými termostaty.
•  S využitím řídicího regulátoru dosažení úspor energie při produkci tepla a na oběhovém čerpadle.
•  Zajištění správného průtoku do systému vytápění na úrovni bytu/domu pomocí vyvažovacích ventilů a nastavení 

průtoků na rozdělovači.
•  Možnost použití systému podlahového vytápění k pasivnímu chlazení.

Vhodné produkty:

Regulace Danfoss Link™ Danfoss Icon™ BacisPlus2 FHV

– (ü)* – –

Sběrače/Rozdělovače FHF-F FHF SSM-F

ü ü ü

Vyvažovací ventily AB-PM ASV-PV + ASV-BD

ü ü

Potřebné produkty:
• Kabelový snímač ESM-11 pro automatické přepínání mezi chlazením a ohřevem podle teploty přívodního potrubí (pouze Danfoss Icon™ 24V).

* Možnost automatického nebo manuálního přepínání mezi chlazením a vytápěním.
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Použití:

Systém podlahového vytápění s individuální regulací  
v jednotlivých místnostech, nízká teplota přívodu  
a chlazení, tří a čtyřtrubkový systém

Potřebné produkty:
• Čidlo rosného bodu
* Pouze v případě, že tlakový rozdíl v systému je nižší než 1 bar. Je-li tlakový rozdíl vyšší, kontaktujte zástupce společnosti Danfoss.

ü ü ü

Rodinné domy Bytové domy Menší komerční 
budovy

Vhodné produkty:

Regulace Danfoss Link™ Danfoss Icon™ BacisPlus2 FHV

– – – –

Sběrače/Rozdělovače FHF-F FHF SSM-F

ü ü ü

Vyvažovací ventily AB-PM ASV-PV + ASV-BD RA-HC *

ü ü ü

Výhody: • Individuální komfort v každé místnosti a úspory energie dosažené prostorovými termostaty.
•  S využitím řídicího regulátoru dosažení úspor energie při produkci tepla a na oběhovém čerpadle.
• Zajištění správného průtoku do systému vytápění na úrovni bytu/domu pomocí vyvažovacích ventilů a nastavení 

průtoků na rozdělovači.
•  Možnost použití systému podlahového vytápění k pasivnímu chlazení.
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Náš online dimenzovací program QuickPlanner vám 
umožní vypočítat správné hodnoty přednastavení 
během několika minut.
Připojte se online a připravte si následující informace: 

• Rozměry místností

• Tepelná ztráta (W/m²)

• Teplota média na vstupu

• Požadovaná teplota v místnosti

• Typ podlahy

Jednodušší 
naplánování instalace
online

 quickplanner.danfoss.com
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JAK NAVRHOVAT
EFEKTIVNÍ SCHÉMATA
ROZLOŽENÍ TRUBEK

V tomto průvodci se dozvíte, jaká schémata rozložení zvolit 
v jednotlivých místnostech, a najdete zde rady, jak postupovat,  
aby vytápění bylo co nejefektivnější.

Aplikační průvodce rozložení topných okruhů

www.danfoss.cz | 13
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Meandr, nebo spirála?
Výhody

Meandrové rozložení
 
• Meandrové rozložení je jednodušší 

na instalaci
• Lze využít systémy BasicRail™, 

BasicClip™ a BasicGrip™.

• Prohřátí místnosti není u meandrového 

rozložení zcela rovnoměrné. Některé 

části podlahy proto budou teplejší než 

jiné.

Spirálové rozložení

• Dochází k rovnoměrné distribuci tepla, 

protože přívodní a zpětné trubky jsou 

vedeny vedle sebe. To zajišťuje vyšší 

komfort než meandrové rozložení.

• Příprava instalace je náročnější.
• Není ideální pro systém BasicRail™.

Příklad návrhu rozteče trubek, bez 
ohledu na typ rozložení:

Typ podlahy:  Dřevěná podlaha

Tepelná ztráta: 40 W/m2

Teplota média: 35 °C

Teplota v místnosti: 20 °C

= Rozteč trubek:  200 mm 

+

+

–

–
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Malá okna versus velká okna
Osová rozteč trubek

Malá nebo žádná okna

U menších oken není třeba upravovat 
schéma rozložení, protože vliv profukování 
je zanedbatelný.

Příklad:

Typ podlahy:  Dlažba

Tepelná ztráta: 40 W/m2

Teplota média: 35 °C

Teplota v místnosti: 20 °C

= Rozteč trubek: 200 mm

Francouzská okna

U větších oken je nutné zmenšit rozteč 
mezi trubkami, aby se kompenzovaly 
ztráty způsobené profukováním.

Příklad:

Typ podlahy:  Dlažba

Tepelná ztráta: 92 W/m2

 (u okna)

Teplota média: 35 °C

Teplota v místnosti: 20 °C

=  Rozteč trubek: 
(u okna) 120 mm

=  Rozteč trubek: 
(na zbylé ploše) 200 mm 
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Koupelna

Návrh spirálového rozložení v klasické 
koupelně. Vzhledem k tomu, že teplota  
v koupelně musí být vyšší, je třeba zmenšit 
rozteč trubek.

Příklad:

Typ podlahy:  Dlažba

Tepelná ztráta: 67 W/m2

 (u okna)

Teplota média: 35 °C

Teplota v místnosti: 24 °C

=  Rozteč trubek: 
(u okna) 120 mm

Kuchyně

Nepokládejte trubky pod místa, kde 
bude kuchyňská linka. Ve skříních by totiž 
byla vyšší teplota, což není ideální pro 
skladování potravin.

Příklad:

Typ podlahy:  Dřevěná podlaha

Tepelná ztráta: 40 W/m2

Teplota média: 35 °C

Teplota v místnosti: 20 °C

= Rozteč trubek: 200 mm 

Koupelny a kuchyně
Schémata rozložení a rozteče

Kuchyňská linka
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Velké místnosti

Návrh spirálového rozložení v typické 
velké místnosti.
Vzhledem k velikosti místnosti musí být 
navýšen počet topných okruhů (v tomto 
případě na tři).

Příklad:

Typ podlahy:  Dřevěná podlaha

Tepelná ztráta: 40 W/m2

Teplota média: 35 °C

Teplota v místnosti: 20 °C

Počet okruhů: 3

=  Rozteč trubek: 
(u okna) 120 mm 

=  Rozteč trubek:,  
(na zbylé ploše)  200 mm 

Velké místnosti
Schémata rozložení a rozteče
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VÝBĚR SPRÁVNÉ
STĚRKY PODLAHY

Hladkou a rovnou podlahu lze vytvořit pomocí anhydritové  
nebo cementové stěrky. Každý z těchto dvou typů stěrky má  
ale své přednosti a vliv na výšku a váhu podlahy.

Pokyny pro realizaci podlahy.

18 | Aplikační průvodce teplovodním podlahovým vytápěním
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+

–

Anhydritová nebo cementová stěrka?
Srovnání výhod a nevýhod

Anhydritová 
stěrka *

Cementová 
stěrka

Tloušťka stěrky [mm] 65 85

Tloušťka izolace [mm] 35 35

Konstrukční výška [mm] 100 120 Výška bez podlahové krytiny

Měrná hmotnost [Kg/m2] 140 176 Hmotnost bez podlahové krytiny

Tepelný odpor (R) [m2K/W] 0.87 0.87 Tepelný odpor desky podlahového vytápění

Koeficient tepelné propustnosti (U) [W/m2K] 0.96 0.96 Prověřte stavební předpisy ohledně tepelných izolací

Plošné zatížení [kN/mm2] <2.0 <2.0

Bodové zatížení (>20 cm2) [kN] <2.0 <2.0

Kročejový útlum [dB] 28 28
Výpočet hodnoty podle DIN 4109. Vztahuje se na betonové  
desky o tloušťce větší než 12 cm (DIN 4109; m2> 276 kg/m2)

* Hodnoty v tabulce platí pro cementovou stěrku s aditivem CAF F5. V případě použití jiného typu aditiva CAF se bude výška a váha lišit.

Koberec / dlažba / parkety

Stěrka

Trubka podlahového vytápění (16 mm)

Obvodová
izolace

Systémová deska s izolací

Anhydritová stěrka
 
• nižší konstrukční výška podlahy než při použití cementové stěrky
• lehčí podlaha než při použití cementové stěrky
• nižší a lehčí podlahy mohou představovat výhodu například při renovacích

• Anhydritové stěrky bývají dražší.



VKDYD348

Průkopníci v oboru regulace vytápění
po desítky let
Společnost Danfoss navrhuje a vyvíjí systémy regulace vytápění po více než 80 let.
Během této doby bylo naším cílem neustále inovovat, zdokonalovat a vylepšovat
špičková řešení vytápění a chlazení.

První prodej integrova-
ných ventilů (použitých  

v rozdělovačích/sběračích 
podlahového vytápění)

První rozdělovač/sběrač  
s integrovanými ventily 

Danfoss

Představení bez-
drátového systému CF2 
s infračerveným čidlem

Uvedení na trh prvků  
systému Danfoss Link™  

pro podlahové
vytápění a radiátorové 
termostatické hlavice

1943 1982 1996 1998 2002 2005 2007 2012 2018

Mads Clausen navrhuje 
první radiátorovou  

termostatickou hlavici  
na světě

Představení první bez-
drátové regulace  

pro podlahové vytápění  
na světě 

Danfoss přebírá výrobce 
podlahového vytápění  

PentaCom a uvádí na trh 
vlastní termoelektrický 

pohon TWA

Danfoss přebírá výrobce 
podlahového vytápění 

Jupiter

Uvedení na trh systému 
Danfoss Icon™ pro regulaci 

podlahového topení 

Danfoss

Local versions

Czech

Danfoss s.r.o.
Heating Segment • www.danfoss.cz • +420 228 887 666 • E-mail: zakaznickyservis@danfoss.com

Danfoss nepřejímá odpovědnost za případné chyby v katalozích, brožurách a dalších tiskových materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění. 
To se týká také výrobků již objednaných za předpokladu, že takové změny nevyžadují dodatečné úpravy již dohodnutých podminek. Všechny ochranné známky uvedené v tomto materiálu jsou 
majetkem příslušných společností. Danfoss a logo �rmy Danfoss jsou ochrannými známkami �rmy Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.

Slovakia

Danfoss spol. s r.o.
Heating Segment • heating.danfoss.sk • +421 37 6406 280 • E-mail: danfoss.sk@danfoss.com

Hungary

A Danfoss nem vállal felelősséget a katalógusokban és más nyomtatott anyagban lévő esetleges tévedésért, hibáért. Danfoss fenntartja magának a jogot, hogy termékeit értesítés nélkül 
megváltoztassa. Ez vonatkozik a már megrendelt termékekre is, feltéve, hogy e változtatások végrehajthatók a már elfogadott speci�káció lényeges módosítása nélkül.
Az ebben az anyagban található védjegyek az érintett vállalatok tulajdonát képezik. A Danfoss és a Danfoss logo a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.

Danfoss Kft
Heating Segment • heating.danfoss.hu • +36 1 450 2531 • E-mail: danfoss.hu@danfoss.com 


