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1. Safety information 2. Preparation 5. Surface 6. Protocols

The maximum flow temperature for the ModulePanels is 50 °C.

From a fire protection perspective, the 18 mm Variotherm ModulePanels correspond to a 12.5 mm FERMACELL Gypsum fibre-
board panel (Test IBS-Linz No. VFA2001-0389.01, fire protection assessment file number 10111710). Please observe the corres-
ponding FERMACELL regulations and FERMACELL fire protection assessments.

Caution: With load bearing wall construction the Variotherm ModulePanels must not carry any static ceiling loads and must not 
be used for building reinforcement.

1.3 Maximum flow temperature

1.5 Fire protection

These installation instructions are intended for authorised specialist personnel.
Observe the applicable local regulations and standards for electrical and heating installations.

If the heating system is installed or commissioned incorrectly, all claims on the basis of the manufacturer’s warranty and guaran-
tee become void. Our currently applicable installation instructions are an integral part of our guarantee!

1. Safety information

1.1 General

The relative humidity must not exceed 70% during storage, installation and additional processing of the ModulePanels and during 
the construction phase and normal use of the building. Wet plaster and wet screed must be applied and have dried before instal-
lation of the ModulePanels. 
The ModulePanels can be used in rooms up to moisture class W3 (ÖNORM B 3407). They are not approved for installation from 
moisture class W4 (e.g. canteens and shower blocks) upwards.

The validity of the standards specified in these installation instructions was last verified on 9 November 2015!
If necessary, amendments to standards must be checked!
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Maximální teplota pro topení modulovými panely je  50 °C.

1.5 Požární odolnost 
Z pohledu požární odolnosti, odpovídají 18 mm Variotherm modulové panely 12.5 mm FERMACELL sádrovláknitým deskám (Test IBS-Linz 
No. VFA2001-0389.01, test požární odolnosti číslo 10111710). Prosím , dodržujte tyto předpisy.

1.6 Zatížení panelů    
Upozornění: Na modulové panely nesmí být přenášeno zatížení jako na stropy a nesmí být používány jako nosné příčky.

1.3 Maximální teplota

Tyto pokyny jsou určeny pro autorizovaný odborný personál.
Dodržujte platné místní předpisy pro elektrická a topná zařízení.

1.2   Záruční podmínky          
Je-li systém topení nainstalován nebo spočítán nesprávně, zanikají všechny záruky dané výrobcem.  Tyto pokyny jsou nedílnou součástí 
záručních podmínek !

1. Safety information

1.1 Obecné

Relativní vlhkost vzduchu při skladování nesmí překročit 70%, tyto podmínky platí i pro instalaci modulových panelů.Před upevněním na 
omítku nebo potěr musí být změřena relativní vlhkost.

Modulové panely jsou určeny pro instalaci v místnostech s třídou vlhkosti W3 (ÖNORM B 3407). Nejsou schváleny pro instalaci v 
místnostech s vlhkostí třídy W4 (např. závodní jídelny, sprchy...).

Viditelná strana Zadní strana 
Viditelná strana modulového panelu ( hladká strana ) je instalována směrem do 
místnosti, zadní strana směrem ke konstrukci.

1.4 Vlhkost vzduchu

1.7 Viditelná přední strana / zadní strana modulu

1.8 Standardy 
Platnost těchto norem byla naposledy ověřena v 9.listopadu 2015.
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2. 5. 6.1.Bezpečnostní informace

1.9 Skladování modulů 
Modulový panel se skládá z:

• Sádrovláknité fermacellové desky 18 mm

• Integrované VarioModular trubky 11.6 x 1,5 Laser ( hliníková vícevrstvá trubka )

Moduly jsou dodávány na paletách.
Při ukládání palety s moduly bychom měli zajistit, aby paleta uložena na celou 
plochu. 
Váha modulu je  20.5 kg/m².
Modul musí být skladován naplocho na rovném povrchu.
Moduly musí být chráněny před vlhkostí.Je možné je instalovat pouze suché !

Pokud jsou moduly skladovány na staveništi, viditelná strana modulu by měla 
směřovat dolů.
Vertikální uložení modulů je deformuje a poškozuje okraje.

Individuální přeprava 
modulu ve svislé poloze.

FERMACELL
sádrovláknitá deska 18 mm

VarioModular trubka
11.6x1.5 Laser

Zadní strana

(přichycení na zeď))

Viditelná strana

PředizolovanáVarioModular trubka 16 x 2Laser je hliníková vícevrstvá kompozitní trubka ( se 100% kyslíkovou bariérou ) včetně izolace.

Během skladování, přepravy, při vykládce nebo odvíjení a pokládání je nutné se vyhnout poškození izolace.Toto poškození může mít 
negativní vliv na tepelně izolační vlastnosti.
Předizolovaná VarioModular trubka musí být chráněna před přímým slunečním osvitem a nesmí být skladována venku. Proti 
povětrnostním vlivům je odolná pouze omezeně.

UV záření při dlouhodobém skladování poškozuje izolaci i trubku.

VarioModular trubka 11.6 x 1.5 Laser je hliníková vícevrstvá kompozitní trubka ( se 100% kyslíkovou bariérou ). Je plně integrována do 
modulu.
Zabraňte na stavbě sekání nebo vrtání do modulů, hrozí poškození trubky, umístěte viditelně výstražné značky!

Z hlediska odolnosti vůči povětrnostním vlivům platí stejné podmínky pro VarioModular trubku 11.6x1.5 i VarioModular trubku16x2.

1.11 Skladování předizolované VarioModular trubky 16 x 2 Laser

1.10 VarioModular trubka 11.6 x 11.5 Laser (v modulu)
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1. Safety information 2. Preparation 3. Substructure 4. ModulePanels 5. Surface 6. Protocols 1. Bezpečnostní informace 3. 4. 5. 6.2. Příprava

Variotherm nástroje pro spojování Variotherm trubky :

Sledujte také instrukce pro FERMACELL plánování a instalaci !

Nástroje pro zahlazení spár mezi moduly:

Nástroje pro instalaci modulu na konstrukci:

Nůžky pro rovné ustříhnutí trubky Nástroj pro kalibraci a sražení hran Ruční a Aku lisovací kleště včetně lisovacích čelistí

Kbelík Zednická lžíce a škrabka na omítku Odstraňovač přebytků lepidla

Pila s vysavačem Hoblík Pila na otvory Vrtačka, šroubovák s nastavitelnou 
hlobkou a momentem dotažení 

šroubu

Držák na lepidlo

2. Preparation

2.1 Nástroje

2.2 Ostatní pracovní dokumenty
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Fermacell - 
Plánování a příprava

Fermacell - Instrukce pro 
zpracování

Variotherm -Distribuce a 
řízení 
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2. 5. 6.3.Podkladová konstrukce

V závislosti na požadavcích stavby je konstrukce vyrobena z kovu nebo dřeva, z prken, prostorem pro izolaci, s parotěsnou fólií.

Dodržujte prosím pokyny pro instalaci od výrobců sádrovláknitých desek při instalaci na zeď nebo šikmou stropní konstrukci.

• Dřevěná konstrukce musí být dostatečné suchá a rovná, odpovídající normě EN 338, třídy C24.

• Kovové konstrukce musí být vyrobeny z měkké nelegované oceli, oboustranně pozinkované nejméně 100 g/m2 dle normy DIN 18182-1.

Konstrukce musí být navržena tak, aby unesla váhu 20,5 kg / m2  a jakékoliv případné obložení.

Upozornění: Nelepte panely přímo na omítku!

Podkladová konstrukce ze dřeva nebo kovových profilů je s izolaci dle potřeby , větší vůle se nechává v případě, že moduly slouží pro 
topení / chlazení.

Svorníky : 312.5 mm (pro panely 625 mm) nebo 300 mm (pro panely 600 mm)

3. Substructure

3.1 Obecné

3.2 Stavba svislé konstrukce (standardní varianta)

Příklad pro kovovou svorníkovou konstrukci Příklad pro dřevěnou svorníkovou konstrukci

625 (600)625 (600) 625 (600) 625 (600)

312,5 (300)312,5 (300) 312,5 (300) 312,5 (300) 312,5 (300) 312,5 (300) 312,5 (300) 312,5 (300)

...mm

...mm

625 (600) 625 (600) 625 (600) 625 (600)

312,5 (300)

312,5 (300)

312,5 (300) 312,5 (300) 312,5 (300) 312,5 (300) 312,5 (300) 312,5 (300) 312,5 (300)

...mm

...mm

Řez CW/UW ocelovými profily s vůlí profilů 312,5 mm, bez 
izolace.

Řez dřevěnou konstrukcí s vůlí profilů 312,5 mm bez 
izolace.

Hrubé desky

st
ěn

a

st
ěn

a

Hrubé desky

základ podlahy

FFL. FFL

základ podlahy

stěna

stěna

stěna

stěna

min. 30 mm

19
50

 m
m
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d 
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L

19
50
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m
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d 

FF
L
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1. Safety information 2. Preparation 3. Substructure 4. ModulePanels 5. Surface 6. Protocols 1. 2. 4. 5. 6.

3.3 Uchycení svorníků pro celoplošnou instalaci FERMACELL desek 
Za níže uvedených podmínek je možné moduly přímo upevnit na fermacellové desky.

• Podkladní konstrukce je Fermacell panel minimální tloušťky 12,5 mm

• Vzdálenost svorníků odpovídá hodnotám v tabulce:

Upozornění:
• Zajistěte minimální mezeru mezi 200 mm FERMACELL moduly.
• Vyhněte se křížovým spojům.

• Pokud je více vrstev Fermacell modulů, pouze poslední vrstva má lepené spoje.

Substructure with wooden or metal profiles, with or without insulation as required. With larger existing stud clearances, extra 
vertical studs are used at the intended heating/cooling surfaces.

Stud spacing: 312.5 mm (panel thickness of 625 mm) or 300 mm (for panel thickness of 600 mm)

3. Substructure

3.1 General

3.2 Vertical stud construction (standard variant)

Modulové panely jsou přímo připojeny k Fermacell deskám o 
minimální tloušťce 12.5 mm následujícím spojovacím 
materiálem :

Fermacell FTC 40 šrouby
• Podívej se do tabulky v kapitole 4.1 na počet šroubů

Upevňovací svorky

• Pozinkované a impregnované pryskyřicí

• Průměr drátu ≥ 1.5 mm

• Šířka sponky: ≥ 10 mm

• Délka sponek je o 2-3 mm  kratší než tloušťka obou panelů a
modulu

• Vzdálenost mezi svorkami:  maximálně 150 mm
• Vzdálenost mezi řádky svorek, viz kapitola 4.2

Upevnění na CW/UW ocelovou konstrukci, jedna deska 
tloušťky12.5 mm FERMACELL , jeden modulový panel s 
prostorem pro izolaci (šroubované).

Upevnění na dřevěnou konstrukci, jedna deska tloušťky12.5 
mm FERMACELL , jeden modulový panel s prostorem pro 
izolaci (upevnění pomocí sponek).

Oblast použití / Typ konstrukce 
Max. vzdálenost svorníků FERMACELL konstrukce v mm 
pro následující tloušťky  FERMACELL panelů1)

12.5 mm 15 mm 18 mm

625 750 900
Vertikální povrchy ( dělící příčky, obklady stěn, jednotlivé 
stěnové moduly )
Šikmé stropní, stěnové opláštění (10 - 50° rozsah šikminy) 420 500 550

1) Omezující podmínky:
• V případě požadavků na požární odolnost je nutné dodržovat podmínky testu / certifikace.
• Není možné instalovat v místnostech s neustále vysokou vlhkostí.

Izolace FERMACELL 
12.5 mm (1. vrstva)

Modulový panel

Izolace FERMACELL 
12.5 mm (1. vrstva) 
Modulový panel
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≥ 200 mm 

≥ 
20

0 
m

m
 

Je-li možné zaměnit podkladovou konstrukci za Fermacellové 
desky ( viz kapitola 3.3 ), svorníky se dávají až za tyto desky.

Fermacellové desky se k sobě nelepí.

Viz kapitola 3.3, uchycení modulů na Fermacellové desky !

Modulové panely mohou být přichyceny pouze ke svorníkům 
podkladové konstrukce. Separační vrstva        (lepicí páska) je 
vždy vložena v oblasti lepených švů.

Vzdálenost svorníků musí být dle kapitola 3.2  312.5 mm.

≥ 200 mm

≥ 
20

0 
m

m

Chipboard panels and ModulePanels (FERMACELL gypsum 
fibreboards) have different expansion and contraction be-
haviour under climatic fluctuations. The fastening variants 
described below can be recommended when the chipboard 
panels are not subjected to moisture loads.

Caution:
• Ensure a minimum seam offset of 200 mm to the planking.
• Avoid cross joints.
• A separating layer  (adhesive tape) is always inserted 

into the glued seam area.

≥18 mm

 50-80 mm

m
ax

. 4
00

 m
m

Extra recessed formwork is installed if the substructure does 
not have the correct batten clearance (300 or 312.5 mm). 
Horizontal wooden battens and ModulePanels have different 
expansion and contraction behaviour. 

Batten guidelines (recessed formwork):
• Height: 50 - 80 mm
• Thickness: min. 18 mm
• Stud clearance: max. 400 mm, see section 4.2

The ModulePanels are installed with the following  strad-
dle staples:

• galvanised and treated with resin
• wire diameter ≥ 1.5 mm
• Saddle width: ≥ 10 mm
• Leg length 2-3 mm shorter than the thickness of both 

panel layers
• Distance between screws:  max. 150 mm
• Distance between rows of screws: as fastening area (see 

section 4.2)

The ModulePanels can be screwed to the planking (spe-
cial case):
With chipboard panels having expansion and contraction val-
ues of max. 0.02% (for changes to the material moisture of 
1% below the fibre saturation) the Module Panels can also 
be screwed to the planking. According to DIN EN 1995 Ta-
ble NA.7 this includes plywood, cross-laminated timber and 
OSB/4 panels. In this case it is important that the panels have 
adjusted to the relative humidity of the working climate. The 
humidity during installation, construction and used of the 
building must be 30-65%. 

≥18 mm

m
ax

. 4
00

 m
m

 50-80 mm

Při celoplošném podkladu z Fermacellových desek se ztracené 
bednění ( vodorovné latě ) připojuje na svorníky podkladové 
konstrukce.

Viz kapitola 3.6 o instalaci ztraceného bednění a modulových 
panelů !

Sádrokarton 
FERMACELL 12.5 mm 

Modulový panel

Separační vrstva

Stěna

Sekce:

Stěna

Stěna
Sádrokarton 

Ztracené bednění 
Modulový panel

3.4 Uchycení desek do svorníků
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≥ 200 mm

≥ 
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Dřevotříska a modulové panely z Fermacellu mají odlišné chování 
při různých klimatických změnách. Níže uvedená varianta lze 
použít pouze, když není dřevotříska vystavena vlhkosti.

Upozornění:
• Zajistěte minimální mezeru mezi 200 mm deskami.
• Vyhněte se křížení spojů.

• Vkládejte vždy separační vrstvu           v oblasti lepených švů.

≥18 mm

 50-80 mm

m
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m

Ztracené bednění je instalováno, pokud není dodržena vzdálenost 
svorníků 312.5 nebo 300 mm. Latě jsou upevněny horizontálně a 
k nim modulové panely. Pozor na různé roztažnosti použitím 
různých materiálů.

Latě ztraceného bednění:

• Výška: 50 - 80 mm

• Tloušťka: min. 18 mm

• Vzdálenost vazníků max. 400 mm, viz kapitola 4.2

Modulové panely jsou upevňovány svorkami 

• Pozinkované a impregnované pryskyřicí

• Průměr drátu ≥ 1.5 mm

• Šířka sponky: ≥ 10 mm

• Délka sponek je o 2-3 mm  kratší než tloušťka 
obou panelů a modulu

• Vzdálenost mezi svorkami:  maximálně 150 mm

 • Vzdálenost mezi řádky svorek, viz kapitola 4.2

Modulové panely mohou být přichyceny šrouby  

Modulové panely mohou být přichyceny do dřevotřísky pokud 
vlivem materiálové vlhkosti nedochází ke změně rozměrů 
dřevotřísky o max. 0,02% Podle normy DIN  EN  1995 Ta-
ble NA.7 se jedná o překližky, hranoly a OSB desky. Pracovní 
vlhkost během instalace nesmí překročit rozmezí 30-65%

Stěna

Stěna

Sekce:

3.4 Stud construction with plasterboard planking 3.5 Opláštění nebo obložení dřevotřískou

3.6 Ztracené bednění

Svorka 
Dřevotříska

Modulový panel

Ztracené bednění 

Modulový panel
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Pro šikmé střešní konstrukce platí stejná pravidla jako 
pro stěny ( viz kapitola 3.1 - 3.6 )

a
b

a

b

a

a
Vodorovné latě 

Instalace:

1 Horizontální plocha 2 
2    Šikmá plocha
3 Vertikální plocha

Když dva modulové panely jsou v šikmé střeše, je 
potřeba instalovat další svislé latě.

3.7 Šikmá střešní konstrukce

Límec trámového stropu 
v šikmé střeše

Parotěsná fólie /
Parozábrana

a... 100 - 150 mm
b... max.  400 mm

Modulové panely

Rozpěra

Krokev

Parotěsná folie / 
Parozábrana

Krokev

Pro propojení dvou modulů 
je potřeba mezera minimálně 
200 mm v latích.

např. pro desky 312.5 mm 
jsou latě 60 x 30 mm

Modulové panely

1

2

3
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1. Safety information 2. Preparation 3. Substructure 4. ModulePanels 5. Surface 6. Protocols 2. Příprava

Při dodělání modulového stěnového topení / chlazení na stávající stěny je přívodní potrubí vedeno mezi latěmi.

A A
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20 40
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312,5/300 mm

625/600 mm

3.7 Pitched roof substructure 3.8 Varianta upevnění na existující stěny

Modulový panelModulový panel- plný

Modul stěnového 
vytápění - plný

Modul stěnového 
vytápění se 

zvýrazněním trubek na 
zadní části ke stěně

FFL

Modulový panel - plný 

Rozdělovač Variotherm 
pro topení / chlazení

Řez sekcí A-A:

Horizontální latě

např. 60x30 mm

Vertikální latě

např. 60x30 mm

Prostor pro propojení lisovacími 
spojkami a připojení 
předizolovaného potrubí 
Podklad :
Modulový expanzní panel

FFL ... Horní výška podlahové krytiny

Propojení panelů je možné o 
maximální ploše 6.25 m² v jednom 

okruhu 

m
in

. 2
50

 m
m

Úspora místa 
Možnost připojení

FERMACELL
        lepidlo

Variotherm modulový panel

FERMACELL
panel 10 mm

Strop

St
ěn

a
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2. 5. 6.4 . Modulové panely

Označení Barevné označení Kód produktu h  
[mm]

w  
[mm]

A  
[m²]

Výška hv 
[mm]

Topný /chladící
povrch

AHC [m²]

Váha/
panelu

Doporučené množství1) 2) 
FERMACELL šroubů 3,9 x 40 

mm

    Podélné 
spoje

    Příčné 
spoje

V020-100 MSWC-2000-625 2000 625 1,25 - 1.25 25.5 kg
3 x 9 ks. 6 x 5  ks.

V020-101 MSWC-2000-600 2000 600 1,20 - 1.20 24.5 kg

V020-102 MSWC-1000-625 1000 625 0,63 - 0.63 12.8 kg
3 x 5  ks. 4 x 5  ks.

V020-103 MSWC-1000-600 1000 600 0,60 - 0.60 12.2 kg

V020-104 MSWC-2000-312 2000 312 0,62 - 0.62 12.6 kg 2 x 9  ks. 6 x 3  ks.

V020-105 MSWC-1500-625 1500 625 0,94 - 0.94 19.2 kg
3 x 7  ks. 5 x 5 ks.

V020-106 MSWC-1500-600 1500 600 0,90 - 0.90 18.4 kg

V020-107 MSWC-2500-625 2500 625 1,56 - 1.56 33.8 kg
3 x 11  ks. 8 x 5 ks.

V020-108 MSWC-2500-600 2500 600 1,50 - 1.50 30.6 kg

V020-120 MSWC-1000-625-V300 1000 625 0,63 300 0.48 13.0 kg
3 x 5  ks. 4 x 5 ks.

V020-121 MSWC-1000-600-V300 1000 600 0,60 300 0.46 12.5 kg

V020-122 MSWC-2000-625-V200 2000 625 1,25 200 1.17 25.7 kg

3 x 9  ks. 6 x 5 ks.

V020-123 MSWC-2000-600-V200 2000 600 1,20 200 1.12 24.6 kg

V020-124 MSWC-2000-625-V400 2000 625 1,25 400 1.04 25.8 kg

V020-125 MSWC-2000-600-V400 2000 600 1,20 400 1.00 24.8 kg

V020-126 MSWC-2000-625-V600 2000 625 1,25 600 0.92 26.0 kg

V020-127 MSWC-2000-600-V600 2000 600 1,20 600 0.88 24.9 kg

V020-128 MSWC-2000-625-V800 2000 625 1,25 800 0.79 26.2 kg

V020-129 MSWC-2000-600-V800 2000 600 1,20 800 0.76 25.1 kg
1) Kromě ověření na požární odolnost mohou být požadovány specifikace dle místních norem a předpisů !
2) Umístěte šrouby rovnoměrně po celé délce a šířce panelu !

Modulové panely s fixní a variabilní výškou jsou vyvinuty pro různé podmínky na stavbách.

Fixní výška:
Celý povrch modulového panelu slouží pro topení / chlazení.

Variabilní výška:
Jen část modulového panelu slouží pro topení / chlazení, nevyužitá část ( šedá ) slouží pro dořezání na míru.

b

h

h v

V0
20

-1
20

 / 
12

1

V0
20

-1
22

 / 
12

3

V0
20

-1
24

 / 
12

5

V0
20

-1
26

 / 
12

7

V0
20

-1
28

 / 
12

9

75 mm
b

h 

V0
20

-1
02

 / 
10

3

V0
20

-1
04

V0
20

-1
00

 / 
10

1

V0
20

-1
05

 / 
10

6

V0
20

-1
07

 / 
10

8

75 mm

Fixní výška Variabilní výška

Viditelná stranaViditelná strana w

Zadní stranaZadní strana

w

4.2 Fastening area of the ModuleStandardPanels-Classic

4. ModulePanels

4.1 Panely - přehled

12

PovrchPříprava Protokoly1. Bezpečnostní informace Podkladová konstrukce3.



1. Safety information 2. Preparation 3. Substructure 4. ModulePanels 5. Surface 6. Protocols 1. 2. 3. 5. 6.

Part no. Colour code Product code h 
[mm]

w 
[mm]

A 
[m²]

Height hv
[mm]

Heating/cooling
area

AHC [m²]

Weight/
Panel

Required quantity1) 2)

FERMACELL screws 
3,9 x 40 mm

Longitudinal 
joists

Transverse 
joists

V020-100 MSWC-2000-625 2000 625 1,25 - 1.25 25.5 kg
3 x 9 pcs. 6 x 5 pcs.

V020-101 MSWC-2000-600 2000 600 1,20 - 1.20 24.5 kg

V020-102 MSWC-1000-625 1000 625 0,63 - 0.63 12.8 kg
3 x 5 pcs. 4 x 5 pcs.

V020-103 MSWC-1000-600 1000 600 0,60 - 0.60 12.2 kg

V020-104 MSWC-2000-312 2000 312 0,62 - 0.62 12.6 kg 2 x 9 pcs. 6 x 3 pcs.

V020-105 MSWC-1500-625 1500 625 0,94 - 0.94 19.2 kg
3 x 7 pcs. 5 x 5 pcs.

V020-106 MSWC-1500-600 1500 600 0,90 - 0.90 18.4 kg

V020-107 MSWC-2500-625 2500 625 1,56 - 1.56 33.8 kg
3 x 11 pcs. 8 x 5 pcs.

V020-108 MSWC-2500-600 2500 600 1,50 - 1.50 30.6 kg

V020-120 MSWC-1000-625-V300 1000 625 0,63 300 0.48 13.0 kg
3 x 5 pcs. 4 x 5 pcs.

V020-121 MSWC-1000-600-V300 1000 600 0,60 300 0.46 12.5 kg

V020-122 MSWC-2000-625-V200 2000 625 1,25 200 1.17 25.7 kg

3 x 9 pcs. 6 x 5 pcs.

V020-123 MSWC-2000-600-V200 2000 600 1,20 200 1.12 24.6 kg

V020-124 MSWC-2000-625-V400 2000 625 1,25 400 1.04 25.8 kg

V020-125 MSWC-2000-600-V400 2000 600 1,20 400 1.00 24.8 kg

V020-126 MSWC-2000-625-V600 2000 625 1,25 600 0.92 26.0 kg

V020-127 MSWC-2000-600-V600 2000 600 1,20 600 0.88 24.9 kg

V020-128 MSWC-2000-625-V800 2000 625 1,25 800 0.79 26.2 kg

V020-129 MSWC-2000-600-V800 2000 600 1,20 800 0.76 25.1 kg

4.2 Upevnění modulových panelů CLASSIC

Rozměry panelů:
600 / 625 x 2000 mm 
600 / 625 x 1000 mm

600 / 625 x 2500 mm,
600 / 625 x 1500 mm

* Upozornění:
podívejte se
kapitola 4.1

Velikost panelu:
312 x 2000 mm

všechny rozměry ± 
1 mm

Zóna upevnění -
s důlky •

na viditelné straně 

Zóna upevnění -
s důlky •

na viditelné straně  

Podélné nosníky

Podélné nosníky

Příčné nosníky Příčné nosníky

Příčné nosníky

Všechny rozměry
± 1 mm

4. ModulePanels

4.1 Panel overview
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2. 5. 6.

1 Vyndejte konce trubek:

Připravte trubku do "startovací pozice"
.... .... a vložte jí do podélné drážky v panelu 

3 Instalujte první panel:

Srovnejte spodní okraj modulového panelu ( vodováhou ), 50 mm pod finální 
povrch podlahy.

Modulový panel je upevněn Fermaccel šrouby 3.9x40 mm nebo svorkami, viz kapitola 4.2.
Tip od Variothermu: Při šroubování nastavte hloubku zapuštění hlavičky šroubu o
 0,1 mm pod povrch modulu.

2   Upravte panel s variabilní výškou pokud je to potřeba :

≤ 40 mm

Vyndejte konce trubek Uřízněte panel dle potřeby Je-li to nezbytné, vyvrtejte otvor max. průměru 40 mm např. 
pro osvětlení

4.3 Instalace modulových panelů

Vzdálenost 
Variomodular 
trubky ≥ 10 mm

Hladká strana =
viditelná strana!

19
50

 m
m

 o
d 

FF
L

FFL
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1. Safety information 2. Preparation 3. Substructure 4. ModulePanels 5. Surface 6. Protocols 2. Příprava

Jedna strana modulu je položena tak, aby se v horní části dotýkala a pomalu přikládejte panel po celé délce. Připevněte na vyznačeném místě 
panel v dolní části.

Potom panel přitlačte tak, aby mezera mezi panely nebyla větší než 1 mm. Neodstraňujte měkké lepidlo, nechá se zaschnout 18-36 hodin a 
potom se opatrně seškrábne, viz kapitola 5.1.

Nyní přišroubujte ostatní šrouby dle vyznačených důlků na panelu, viz kapitola 4.2. 

Zkontrolujte přilehlé hrany panelů :

Jedna vrstva s Fermacell panelem jako 
podkladem ( kapitola 3.3 )

se ztraceným bedněním jako 
podkladem ( kapirola 3.6)

dřevotříska a ztracené bednění jako 
podklad ( kapitola 3.5 )

4 Naneste lepidlo:

3 Install the first panel:

Align the lower edge of the ModulePanel to be level (spirit level), 50 mm 
below the level of the finished floor.

The ModulePanel is installed in the fastening area (see section 4.2) using original 
3.9 x 40 mm FERMACELL screws or staples.
A tip from Variotherm: Use a power screw gun if possible and set the penetration 
depth of the screw head to approx. 0.1 mm.

5   Instalace další modulových panelů (max. 6.25 m2 topení/chlazení, plocha pro jeden okruh:

4.3 Installing the ModulePanels

Varianta
instalace se  
zvedákem panelu

Přiložení podélné strany

1. Upevnění

Lepidlo FERMACELL Greenline naneste na podélnou stranu panelu v šířce cca 14 mm. Pracovní teplota 
lepidla by měla být větší než 10°C a teplota v místnosti větší než 5°C.

Tip od Variothermu: uřízněte špičku jak je znázorněno 
na obrázku. >>

Sekce

15
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m
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2. 5. 6.4.

Šikmé plochy: Strop :

4.4 Modulové expanzní panely (přechodové panely)
Oblasti po stranách a nad modulovými topnými / chladícími panely se vyplní pomocí modulových 

expanzních modulů ( plný ). Tyto panely z Fermacellu jsou lepeny také lepidlem Fermacell. >>

Hrany po řezu musí být před lepením pečlivě očistěny.

Je potřeba se vyhýbat křížovým spojům modulů. Vnitřní a vnější rohy     a T-spoje      musí být 
odděleny zhruba 7 mm spárou.

OKFF

Variotherm provides no guarantee for transitions to panel materials (e.g. plasterboard panels).
Please observe the specifications of the respective (panel) manufacturer.
We can, however, provide you with the following practical examples of transition methods:
• Grouted joints (approx. 7 mm)  with a separating layer  (decoupled connection). Advantage: intentional straight crack (usually 

hardly visible)
• Elastic seam (acrylic mass), (maintenance seam, not suitable for fire prevention constructions)
• Fascia
• Wooden strip fastened on one side for covering the transition

Movement joints are to be provided every 8 m in wall constructions and pitched roofs.
Caution: Pay special attention to the Variomodular Pipes when fastening the ModulePanels in the area of the movement joints!

4.5 Transitions from ModulePanels to other panel materials

4.6 Movement joints

Jedna vrstva desek

Uchycení do stropu

Uchycení do trámu 

Jedna vrstva desek

min. 5 mm 
Izolační páska min. 5 mm 

izolační páska

Dvě vrstvy desek

Dvě vrstvy desek 

Dvě vrstvy desek

Spojení s podlahou

Dvě vrstvy desek
přišroubováno do CW 
profilu

T - spoje :

Rohové spoje

Reveal area:Betonová deska

≤ 20

A A

≥ 20 ≤ 20≥ 20 ≤ 20

A A

≥ 20 ≤ 20 ≥ 20

Movement joint with additional profile Movement joint with panel strip Movement joint with strip bundle
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1. Safety information 2. Preparation 3. Substructure 4. ModulePanels 5. Surface 6. Protocols 2. Příprava 4.

Pitched surfaces: Ceiling:

Variotherm neposkytuje žádnou záruku za přechody fermacellových modulů do jiných materiálů 
( např. sádrokartonu ). Dodržujte pokyny výrobce daného materiálu. My však můžeme poskytnout 
následující praktické rady při přechodu do jiného materiálu :

• Překryté spoje (mezera 7 mm)    s dělicí vrstvou      Výhoda : rovná spára obvykle málo viditelná.

• Spojení mezi materiály by mělo být elastické ( akrylová hmota )

• Páska

Dilatační spára 8 mm by měla být mezi moduly každých 8 metrů stěnového nebo šikmého stěnového topení/ chlazení.
Upozornění:  Věnujte zvláštní pozornost při propojení jednotlivých modulů v oblasti dilatační spáry.

4.5 Přechody modulových panelů do jiných materiálů

4.6 Dilatační spáraT-connections:

Corner joints

Otevřená oblast :

Okno

Stěna

Dělící vrstvy & spoj mezi moduly

Odstraňte lepicí pásku na vnitřních 
rozích.

FERMACELL
pojivo

Latě
60 x 30 mm

Variotherm 
ModulePanel 18 mm

FERMACELL
lepidlo

FERMACELL
panel 10 mm

<<  Dilatační spára např. 
  10x V020-100 & 
   3x V021-100 
(13x 0.625 m = 8.13 m)

  Upozornění:
Věnujte zvláštní pozornost 
VarioModular trubce při 
upevňování v otevřené oblasti !

≤ 20

A A

≥ 20 ≤ 20≥ 20 ≤ 20

A A

≥ 20 ≤ 20 ≥ 20

Dilatační spára při vložení dalšího profilu Dilatační spára při napojení na podkladovou desku Dilatační spára při vložení izolace

Specifikace je v mm, A = Dilatační spára Specifikace je v mm, A = Dilatační spára
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2. 5. 6.4.

4.8 Hydraulické propojení & lisování
Jakmile jsou moduly pro topení / chlazení nainstalovány a okruhy jsou mezi sebou propojeny, připojíme přívodní předizolované potrubí 

VarioModul 16 x 2 mm.

Upozornění : Trvalé a těsné spojení trubek je zaručeno pouze Variotherm komponenty :

• VarioProFile trubka 16x2 Laser nebo Variomodular trubka 11.6x1.5 Laser

• Variotherm nástroj pro kalibraci a sražení hran u trubky

• Variotherm lisovacími spojkami

Údržba
Lisovací kleště a lisovací čelisti REMS se musí 1 x za rok kontrolovat v autorizovaném servisu.

Příprava trubky :

~ 50 mm

ø 11,6 mm

ø 16 mm

Zkrať trubku kolmo Použij nástroj pro kalibrování a 
sražení hran

Spoj lisovací spojkou

Pokud je to možné, díru 
vizuálně zkontroluj

• The pressing tool‘s lever length can be adjusted to suit the pressing force and the available space on site. Use the provided pipe 
arms with sleeve sockets for extension. Always screw pipe arms tight before use (danger of accidents!). Secure the selected 
press-fitting jaws with plug-in bolts.

• Pull the pipe arms far enough apart (press-fitting jaws open) so that the press-fitting jaws can be slid over the press-fit coupling 
2 . Place the press-fitting jaws on the press-fit coupling at a right angle to the pipe axis.

• Push pipe arms together until they reach the stop position (C) (a click is heard when they reach the stop). Only if the press-fitting 
jaws are fully closed at (A) and at (B) has a correct press connection been carried out. > Visual check 3 .

• Re-open the pipe arms so that the jaws can be removed from the press-fit coupling (see also the REMS Eco-Press operating 
manual).

Pressing procedure for Eco-Press:

A B C

0

• Push the press-fitting jaws (Z) together by hand (causing the press-fitting jaws to open) far enough so that the press-fitting jaws 
can be placed over the press-fit coupling 2 . Place the pressing tool with press-fitting jaws on the press-fit coupling at a right 
angle to the pipe axis.

• Release the press-fitting jaws so that they close around the press-fit coupling 3 . 
• Hold the pressing tool at the housing grip (G) and at the motor grip (M). When using an REMS AkkuPress, hold the switch (S) 

pressed until the press-fitting jaws are fully closed. This is indicated by an audible click.
• Press the reset lever (R) until the pressing rollers (P) have retracted completely. Press the press-fitting jaws (Z) together by hand 

so that the jaws can be removed from the press-fit coupling (see also the REMS AkkuPress operating manual).

The following situations must be avoided (danger of gearbox breakage!):

Když není možná postupná instalace modulových panelů, postupujte následovně :
1     Připevněte jednu stranu expanzního modulu Fermacell lepidlem.
2     Na druhé straně nechte mezeru 5-6 mm.
3    Vyplňte mezeru na druhé straně přípravkem Fermacell Duo, Cosmofen Duo nebo 2-komponentní PUR ( ručním aplikátorem )

4.7 Instalace expanzních modulů ( plných) mezi modulové panely

Fermacell lepidlo
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1. Safety information 2. Preparation 3. Substructure 4. ModulePanels 5. Surface 6. Protocols 1. 2. 3. 5. 6.

• Délka rukojetí lisovacích čelistí musí být přizpůsobena potřebné lisovací síle a volnému prostoru pro lisování.

• Roztáhněte lisovací čelisti dostatečně od sebe, aby lisovací válečky mohly volně klouzat po lisovací spojce.
2 . Lisovací čelisti nasaďte kolmo na osu lisovací spojky.

• Lisování je ukončeno až dosáhnete spojení dorazu ( C ).

• Lisovací čelisti otevřete a odstraňte z lisovací spojky.

Postup při lisování ECO-PRESS :

A B C

0

Lisovací čelisti 
(otevřete)

• Lisovací čelisti ( Z ) otevřete tak, aby mohly být umístěny nad lisovací spojku.
 2    Umístěte lisovací čelisti nad lisovací spojku kolmo na osu spojky.

•    Nasaďte lisovací čelisti nad lisovací spojku 3 .
• Držte při lisování nástroj za rukojeť ( G ) a zmáčkněte spínač ( S ).Držte tak dlouho až uslyšíte cvaknutí, čelisti jsou plně zavřeny.

• Stiskněte spínač ( R ) reset, dokud nejsou lisovací válečky ( P ) zcela vysunuty. Lisovací kleště odeberte z lisovací spojky. 

Postup při lisování  AKU PRESS :

Z P G S
M

R

0

Předejděte následujícím situacím, hrozí prasknutí převodovky lisovacích kleští !

Důležité: Vizuálně 
zkontrolujte, že lisovací čelisti 
jsou zavřeny

Důležité: Vizuálně 
zkontrolujte, že lisovací čelisti 
jsou zavřeny

Lisovací čelisti (otevřete)

4.7 Installation of panels between installed ModulePanels

4.8 Hydraulic connection & pressing

19
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1. 2. 3. 5. 6.

Možností připojení modulových panelů:
Maximální plocha modulového topení / chlazení na 1 okruh je: 6.25 m2 (např. 5xV020-100)

Příklad pokládky :

Detailní informace naleznete "DISTRIBUCE A KONTROLA" ROZDĚLOVAČE 5.0

Prevence před korozí :
Spojovací prvky by měly být chráněny před korozí v souladu s 
normou ÖN H5155. Například páska na ochranu proti korozi.

FFL

Možné připojení

3

Připojení : předizolované potrubí VarioModular 16x 2 Laser

Lisovací spojka 16x11.6 Lisovací spojka 90° 11.6x11.6 Lisovací spojka 11.6 x 11.6
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Průřez podlahou

1. Okruh2. Okruh

After installation, the ModulePanels and the Modular Expansion Panels are stopped using FERMACELL grouting or fine stopper. 
However, before this happens the set joint adhesive must be fully scraped off (the joint adhesive hardens after approx. 18 to 36 
hours, depending on the room temperature). Attempting to remove joint adhesive that is still soft will result in smearing. 
Caution: Stopping must not be performed until all wet work has dried out (wet screed, plastering work, etc.)!

•  Scrape off the joint adhesive, e.g. using an adhesive scraper or wooden chisel 
•  Stop the seam area and recessed fasteners using FERMACELL grouting (Q1)

The following work is to be performed, depending on the surface quality required:
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5.1 Zapravení 
Po instalaci modulových a expanzních panelů se po 18-36 hodinách podle teploty v místnosti  odstraní spojovací lepidlo. Pokud tak učiníte 
před vytvrdnutím lepidla, rozmažete je po modulu.

Upozornění : Zapravení se nesmí provádět, pokud je v místnosti vlhko !

• Seškrábněte lepidlo stěrkou tak, aby jste nepoškodili modul.

• Zahlaďte spoje a šrouby a použijte FERMACELL injektáž (Q1).

Tyto práce se provádí podle požadavku na kvalitu povrchu :

5. Surface

Q1   Použijte na viditelné spoje s injektáž Fermacell
Q2   Q1 + odstranění otřepů, připraveno na zahlazení spojů

Q3

Celoplošné zapravení :
• Zapravte viditelné spoje Fermacell injektáží a plastickou stěrkou
• Plastickou stěrku naneste široce a do ztracena
• V případě potřeby upravte celou plochu dle požadavků investora ( malování, obklad ... )

Q4

Celoplošná úprava :
• Zapravte viditelné spoje Fermacell injektáží a plastickou stěrkou
• Plastickou stěrku naneste široce a do ztracena
• V případě potřeby upravte celou plochu dle požadavků investora ( malování, obklad ... )

Zatížení stěny jedním předmětem

Lehké předměty s nízkou hmotností mohou být na stěnu pomocí šroubů, háčků, 
hmoždinek.

Zatížení modulu skříňkou3)

Háček na obrázek1) 
připevněný 
hřebíkem

Přípustné zatížení modulu 
háčkem je2) (  12.5 mm 
FERMACELL modul), 
(100 kg = 1 kN)

0.17 kN

0.27 kN

0.37 kN

Skříňka 
je připevněna 
hmoždinkami 
nebo šrouby4)

Přípustné zatížení modulu 
jedním závěsem ( 12.5 mm 
FERMACELL modul), 
(100 kg = 1 kN)

0.50 kN

0.30 kN

Zátěž

Upevnění

300 mm 

Upevnění zátěže

1) Háčky připevněte na značku mimo trubku v modulu.
2) Platí bezpečnostní faktor 2 ( při maximální vlhkosti 80% )

3) V souladu s normou DIN 4103, bezpečnostní faktor 2
4) Dbejte pokynů výrobce hmoždinek

5.2 Zatížení modulových stěnových panelů

Na moduly lze použít běžné barvy jako akrylátové, latexové, smaltové. Při použití minerálních barev a silikátových barev je nutné mít 
souhlas výrobce fermacellových desek.

5.3 Malování
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1. 2. 3. 4. 6.

Construction project: ___________________________________________________________________________________________

Building owner/Occupant: _______________________________________________________________________________________

Client: _______________________________________________________________________________________________________

Heating installation technician:___________________________________________________________________________________

Architect: _____________________________________________________________________________________________________

Other: ________________________________________________________________________________________________________

5.4 Obkládání

Podívejte se na předpisy pro obklady dlažbou, mozaikou.

Je potřeba dodržovat :

• Váha obkladu včetně lepidla nesmí přesáhnout 56 kg/m².

• Povrch modulu musí být čistý.

• Obsah vlhkosti v panelu musí být menší než 1.3 % (min. 48 hodin
při pokojové teplotě > 15 °C a vlhkosti 70 % ).

• Systémy vystavené vlhkosti musí být zabezpečeny těsnící fólií a těsnící páskou.

• Flexibilní lepidla a cementová lepidla musí být použita v souladu
s doporučením výrobce.

• Pro injektáž musí být použita flexibilní injektážní malta.
• Po položení obkladu utěsněte spáry silikonem.

Použití těsnících systémů: (kompozitní, hydroizolační):
Stěna a stěrka v oblastech vystavení vodě

Spoje Variotherm modulu mezi 
sprchou a vanou

Výrobce/Značka 
FERMACELL Ardex
Murexin
Cimsec
PCI
Schönox
Mapei
Weber
Ceresit

Odmašťovače
Deep odmašťovač
Ardex P51
Deep primer LF1 Plaster 
odmašťovač Gisogrund
Schönox KH
Primer G
weber.prim 801 Solvent-
odmašťovač

Těsnící fólie
Nástřiková fólie
Ardex 8 + 9
Sprchový tmel/ Nástřiková fólie 1KS 
Flexible těsnění DU15 Lastogum
Schönox HA nebo 1K-DS Mapegum 
WPS
weber.sys 822
Sprchový a koupelvý tmel CERESIT

Provozní požadavky skupin

Pro jaké prostory ? Malta s lepidlem

pro obklady z dlažby   Těsnící systém Odmaštění
ÖN B 3407

ZDB kompozitní 
hydroizolační 
(Germany)

W1 -
Obytný prostor:
obývací pokoj, chodba, toaleta, kancelář 
a podobně

Vápeno-sírová flexibilní

 lepící malta není požadováno není požadováno

Cementová flexibilní
lepící malta

není požadováno požadováno

W2 -
Obytný prostor : kuchyně a prostory s 
podobným využitím
Komerční prostor: systém toalet

Cementová flexibilní 

lepící malta
doporučeno

Jen v případě doporučení 
výrobcem

W3 A0
Stěnové a podlahové plochy bez drenáže 
( např. koupelna se sprchou, WC systém 
bez hydroizolace, veranda )

Cementová flexibilní 

lepící malta
požadováno

Jen v případě doporučení 
výrobcem

W4 – W6 B0, A, B, C
Stěny a podlahy s drenáží 
( např. sprchy s kanalizací na stejné úrovni 
jako podlaha, sprchové systémy, balkony, 
terasy ... )

Není možné pro stěnové moduly.

Příklady produktů pro odmaštění a těsnění (kompozitní, hydroizolační):

Variotherm modul

Variotherm modul

Těsnící fólie

Těsnící fólie

Flexibilní lepidlo

Flexibilní lepidlo

Obklad

Obklad

Těsnění pod obkladem
např. silikon
Těsnění před obkladem

Těsnící páska

Těsnící fólie
např. silikon

FERMACELL 
Stěrka
Okraj izolační pásky
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Název projektu : __________________________________________________________________________________________________   

Majitel budovy / Pronajímatel : _______________________________________________________________________________________ 

Zákazník : __________________________________________________________________________________________________ 

Technik instalační firmy: __________________________________________________________________________________________ 

Architekt: _____________________________________________________________________________________________________ 

Ostatní:            _____________________________________________________________________________________________________

Operational demands group

Which room? Adhesive mortar 
with tile coverings Sealing system Primer

ÖN B 3407
ZDB composite 
waterproofing 
(Germany)

W1 -
Residential sector:
living rooms, corridors, toilets, offices 
and the like

Calcium sulfate flex-
ible adhesive mortar Not required Not required

Cement flexible
adhesive mortar Not required Required

W2 -
Residential sector: kitchen and rooms 
with similar usage
Commercial sector: toilet systems

Only
cement flexible 
adhesive mortar

Recommended

In addition to the sealing 
system, when recom-
mended by the manu-
facturer

W3 A0
Wall and floor surfaces without drainage 
(e.g. bathroom with shower tub), toilet 
systems without floor drainage, porch

Only
cement flexible 
adhesive mortar

Required

In addition to the sealing 
system, when recom-
mended by the manu-
facturer

W4 – W6 B0, A, B, C
Wall and floor surfaces with drainage 
(e.g. shower with flush drain at the same 
level as the floor), shower systems, in-
dustrial kitchen, balconies, terraces,...

No ModuleStandardWall possible.

Po instalaci topného / chladícího systému a před pokračováním dalších prací ( omítky, malování, tapetování, obklady ) musí být jednotlivé 
okruhy systému zkontrolovány na těsnost prostřednictvím tlakové vody. Zkušební tlak musí být min. 4 bary a max. 6 barů. Pokud hrozí 
promrzání budovy, je potřeba přijmout vhodná opatření, např. napuštění systému nemrznoucí směsí. Zkouška probíhá 24 hodin.

• Dokončení instalace modulů datum: _______________

• Dokončení propojení systému datum: _______________

• Tlak na začátku zkoušky

• Tlak na konci zkoušky

datum: _______________ testovací tlak ____ bar 
datum: _______________ testovací tlak ____ bar

• Zahájení dokončovacích prací (omítky, tapetování, malování, obklady) datum: _______________

• Tlak v systému během dokončovacích prací byl _____ barů

• Voda byla ošetřena v souladu s normou (např. ÖNORM H5195-1) ANO  NE

• Do vody byla přidána nemrznoucí směs ANO  NE

• Systém byl zkontrolován na těsnost datum: _______________ a schválil

Topná zkouška modulového stěnového vytápění

• Kompletní ukončení prací datum: _______________

• Start topné zkoušky datum: _______________

• Vstupní teplota nastavena od 23 do 30 °C po dobu  1 dne dokončeno 

•  Vstupní teplota nastavena od 30 do 40 °C po dobu ½ dne dokončeno 

• dokončeno Nastavte maximálně na vypočtenou teplotu plus  5 °C
(Upozornění: Maximální vstupní teplota u stěnových modulů je: 50 °C)

• Udržujte  ½ dne, nastavte klesání teploty na 30 °C, po dobu 1 dne dokončeno 

• Vytápění vypnuto datum: _______________

• Systém je provozuschopný a v závislosti na venkovní teplotě připraven na předání :

Schváleno:

Majitel / Pronajímatel / Zákazník : Stavební dozor  / Architekt Technik instalační firmy

Schváleno:

Majitel / Pronajímatel / Zákazník : Stavební dozor  / Architekt Technik instalační firmy

6.1 Zkouška těsnosti

6.2 Protokol o topné zkoušce

6. Protocols
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Váš Variotop parner:

Firma Variotherm vyvíjí, vyrábí a prodává inovativní, 
ekologické a úsporné systémy pro povrchové vytápění a 
chlazení od roku 1979.

UŽIJTE SI POHODLÍ & ŠETŘETE ENERGIÍ

Toto jsou důvody proč nás zákazníci milují:

Vytápění a chlazení optimalizované pro pohodlí ve všech pokojích !
Rychlé a vstřícné služby, odpovědi na otázky jsou odborně zpracovány !
Vždy v souladu s nejnovějšími technologiemi, INOVACE zaručena !
Vždy JASNÉ a JEDNODUCHÉ písemné odpovědi !
PROFESIONALITA po celou dobu od prvního kontaktu !

Rakouská
firma roku




