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všeobecně
úvod
Předmětem projektu UT je návrh řešení vytápění bytu č.5. ul.Liliová 1069/16 investora MČ
Praha 1.
Jedná se o stávající byt ve 3NP ve stávajícím zděném bytovém domě. Stávající systém vytápění
plynový kotel + otopná tělesa článková litinová, kotel odkouřený nad střechu objektu. Ohřev TV plynovým
kotlem průtokovým způsobem.
Dispozičně:
Řešený byt: kuchyň, 2x pokoj, předsíň, komora, WC, pracovní kout, koupelna
celkem 101,57m2
Dokumentace je zpracována v podrobnosti projektu pro stavební povolení.
Podkladem pro zpracování byly
 stavební část projektu- půdorys stávajícího stavu, půdorys navrhovaný stav
 fotodokumentace stávajícího stavu
 požadavky a údaje od investora, zpracovatele stavební části projektu a ostatních profesí
 související normy a předpisy
Byt je určen pro nájemní bydlení.
Do řešeného bytu je navržen nový kondenzační plynový kotel odkouřený nad střechu objektu +
nová otopná tělesa do vybraných místností, stávající litinová otopná tělesa včetně ocelových rozvodů ke
kotli budou zachována .
Nově navrhovaný hlavní zdroj tepla je kompaktní závěsný kondenzační plynový kotel, nové
teplosměnné plochy ocelová desková otopná tělesa např.KORADO RADIK napojená protiproudým
horizontálním rozvodem UT, trubkové koupelnové těleso KORADO KORALUX RONDO Max-M
Původní plynový kotel bude demontován, odkouření nad střechu bude vedeno skrz stávající
kouřovod- bude použita flexibilní komínová vložka např.RENOFLEX..

energetické, tepelně technické parametry nové části objektu
Pro výpočet tepelných ztrát byly uvažovány tyto součinitele prostupu tepla (U(W/m2K)):
podlaha bytu
obvodová stěna

P1
SA1
SA2
SV1
S1
OD
DO

stěna vnitřní
strop bytu
okno zdvojené špaletové
dveře vstupní

2
1,9
0,95
1,35
2,6
2,5
2,5

W/m2K
W/m2K
W/m2K
W/m2K
W/m2K
W/m2K
W/m2K

Venkovní výpočtová teplota -12°C; charakteristický sou činitel budovy 8 Pa-0,67
Tepelné ztráty objektu řešeného bytu byly vypočteny dle ČSN 060210 na 8,59kW.
Potřeba tepla na vytápění 16.287kWh.

-------------------------------------

Tepelné ztráty řešeného bytu celkové

8,59 kW

energetické zařízení – vytápění, ohřev TV
Jako optimální zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV byl vybrán kombinovaný plynový kondenzační
kotel Buderus LOGAMAX Plus GB172i-24T50 s odkouřením nad střechu BD v původní pozici (stávající
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kouřovod bude využit pro osazení nové komínové vložky z PP (např.RENOFLEX). Součástí kotle je
vestavěný nerezový zásobník TV o bojemu 48l
přednosti řešení:






vysoká účinnost- konndenzační technologie PK
komfortní ohřev TV- vestavěný zásobník 48L, dostatečný tepelný
výkon kotle.
Možnost nezávislé regulace požadované teploty
Široký regulační výkonový rozsah kotle 10-100%.

Parametry plynového kotle:
Buderus LOGAMAX Plus GB172i-24T50
 tepelný výkon
 modulace tepelného výkonu:
 Rozměry:
 Hmotnost:
 Množství otopné vody:
 Připojovací rozměry:
 Vestavěné oběhové čerpadlo:
 Provozní přetlak okruhu UT:
 Max.pracovní přetlak zásobník TV:
 Expanzní nádoba vytápění:
 Aquamat (exp.nádoba TV):
 Elektrické napětí/frekvence
 Max.elektrický příkon:







Regulace vytápění:
Odkouření:
Průtok plynu:
Třída NOx:
Kondenzát:
Vestavěný zásobník TV:

3,0kW-23,9kW
10-100%
š600x hl.508x v900mm
72kg
8,3l
G3/4 UT; G1/2“ SV,TV
ANO
1-3bar
7bar
ano, vestavěná 12l, 1bar
ano, vestavěná, objem 2l, 4bar
230V/50Hz, el.krytí X4D
vytápění 90W
Nabíjení zásobníku 129W
Standby 2,2W
termostat pokojový, ekviterm vyřazen
systémové koax.80/125 do komína
max.3,25m3/h
5
max.1,7l/h; pH cca 4,8 (-)
ano, 48L nerez

Sestava plynový kotel + vestavěný zásobník TV bude umístěna v pozici původního kotle
v technickém zázemí- nice předsíně M05 - pozice viz výkresová část PD. Kotel bude zavěšen na stěnu
pomocí systémového příslušenství- systémové závěsné lišty pro zavěšení kotle. Pro připojení SV,TV, UT
a plynu bude využita systémová připojovací lišta. Od kotle bude zajištěn odvod kondenzátu. (řeší ZTI)
Ohřev TV má v rámci přednastavení regulace přednost před vytápěním.

otopné plochy

V rámci řešeného bytu bodou zachována stávající litinová článková otopná tělesa včetně rozvodů
z ocelových trubek vedených do pozice plynového kotle. Do vybraných místností budou doplněna
článková litinová alt. desková ocelová otopná tělsa KORADO RADIK VK (ventil kompakt pravé připojení
alt. VKL ventil kompakt levé připojení), pro koupelnu je navrženo trubkové koupelnové těleso (současně
možnost sušení ručníků). Teplovodní okruh otopných těles je navržen pro teplotní spád 70/55°C a je
veden jako samostatný okruh od plynového kotle. V případě vyšší potřeby tepla a extrémně nízkých
venkovních teplot lze teplotní spád kotle navýšit např. 75/60°C a tím zvýšit tepelný výkon otopných t ěles
o cca 16%).
Součástí otopného tělesa je ventilová garnitura, která bude napojena na přípojku pomocí
dvojitého kulového kohoutu rohového zespoda do tělesa. Ventil otopného tělesa bude doplněn
termostatickou hlavicí a zaregulován.
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rozvody
Rozvody z ocelového potrubí ke stávajícím litinovým otopným tělesům budou zachovány.
Rozvody k nově navrhovaným otopným tělesům budou provedeny z ALPEX potrubí vedeného v prostoru
pod stropem nad podhledem a v místě tělesa v držáce ve stěně pro spodní připojení.
Rozvod je navržený jako horizontální protiproudý.
V místě napojení pro tělesa, budou vytvořeny pevné body.
Rozvod bude v nejvyšších místech odvzdušněn a v nejnižších místech a u kotle , budou
instalovány vypouštěcí kohouty. Dimenze potrubí viz výkres.

regulace
Regulace tepelného výkonu jednotlivých otopných těles pomocí ruční/ termostatické hlavice
osazené na každém otopném tělese.
Regulace plynového kotle vestavěnou ekvitermní regulací, Regulace ohřevu TV- nezávisle na
systému ÚT.

seznam norem

ČSN 06 0210
ČSN 73 0540
ČSN 38 6441

V Praze dne 7.11.2021
Vypracoval: Ing.Jiří Šámal
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