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2. Příprava 3. Instalace potrubí 4. Omítka 5. Protokoly1.

Tyto instalační pokyny jsou určeny pro odborný personál.Při instalaci je potřeba dodržovat místní 
normy a předpisy pro instalaci topných předpisů a elektrických  zařízení.

1.2 Záruční podmínky
Je-li systém nainstalován v rozporů s montážním návodem firmy Variotherm nebo nesprávně navržen, zanikají zákazníkovi veškeré nároky 
na záruky výrobce.

    1.4 Skladování omítky EcoHeatingPlaster 
EcoHeatingPlaster omítka se dodává na paletách v pytlích po 25  kg. Je potřeba zajistit suché prostředí a doba zpracování je 12 měsíců.

1.5 Poznámky k normám 
Platnost norem byla naposledy kontrolována k datu 28/4/2017.

1.3 Skladování  Variotherm  potrubí

1.1 Obecné
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Bezpečnostní informace

VarioProfile  trubka  16x2  Laser  je  hliníková  vícekompozitní  trubka  s  kyslíkovou 
bariérou. Při její instalaci na stavbě je potřeba rozmístit výstražné cedule tak, aby nedo
šlo k  poškození trubky. Potrubí  VarioModular  16x2  Laser  je  odolné  pouze  v 
omezené míře před přímým slunečním zářením. Trubku neskladujte tedy venku !
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2.1 Nástroje
Níže uvedené nástroje potřebujete / doporučujeme pro provedení montážních prací :

Před instalací stěnového vytápění / chlazení musí být provedeny
elektrické rozvody. Při instalaci krabic pro elektro je potřeba
počítat s konečnou úrovní omítky.

Obrázek: příklad instalace stěnového topení / 
chlazení s rozvody elektro.

2.3 Zvláštní požadavky na zdivo
Povrch, kde bude instalováno stěnové vytápění / chlazení  musí být rovný a suchý. Jako standard je instalace

stěnového vytápění / chlazení do výšky 2 metry nad úroveň hotové podlahy ( FFL ). Více informací naleznete v kapitole 4.2.

16/100

Nůžky pro rovné
ustříhnutí trubky

Nástroj pro kalibraci a sražení hran EcoPress nebo AkkuPress Mini lisovací kleště včetně lisovacích čelistí Přípravek pro ohyb trubky 16/100

2.2  Příprava elektroinstalace

Podomítková krabice

FFL... Konečná výška podlahy  

ULRF  Základová deska podlahy

Elektrické vedení

* * 10 mm omítky nad stěnové
vytápění

31 mm*

400 - 600 mm 200 - 250 mm
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m
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Konečná výška podlahy 

Základová deska podlahy

or

VarioBar 16/10

Kotevní hřebík pro plné cihly

Šroub pro ukotvení do betonu,
porézních cihel nebo 
pórobetonu

KLIK technologie :

2.4 Instalace VarioBar 16/100 
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• 1 m² SWHK2/3 = 10 m VarioProFile trubky
• Max. délka jednoho okruhu: 120 m

(např.10 m² topné/chladící plochy + 20 m přívodního potrubí)

• Vložte VarioProfilepotrubí do VarioBar lišt

• Vzdálenost mezi trubkami :100 mm

• Dodržujte vzdálenost 50 mm od okraje zdi

Příklad vnitřního rohu Speciální případ vnitřního rohu Speciální případ vnitřního rohu

3.1 Instalace potrubí

VarioProFile trubka l max = 10 m

Konečná výška podlahy

Výstup Vstup

Základová deska podlahyŠroub

or

Kotvící hřebík

Fixační úchyt

nebo 
VarioBar

VarioProFile trubka
16 x 2 Laser 

* V závislosti na 
tloušťce
omítky může být roh
trochu popraskán

Ohyb musí být umístěn
proti zdi

Kryt rohu

Omítka 
s plastifikátorem
VarioProFile trubka s 
EcoHeating omítkou

Omítka 
s plastifikátorem
VarioProFile trubka s 
EcoHeating omítkou
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PředizolovanáVariomodular trubka 16x2 Laser
Lisovací fitinky 16x16

Izolace 4 mm
"Nekonečná" VarioProFile trubka s izolací
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3.2  Přívodní potrubí

VýstupVýstup VstupVstup

Press-fit 

coupling 

16x16

předizolovaná Variomodular
trubka 16x2 Laser

"Nekonečná" VarioProFile
trubka16x2 Laser s izolací

Použijte přípravek 16 / 100 pro smyčku 180° a zpátečku 90°. Během
ohýbání musí být trubka umístěna v přípravku, viz obrázek.

Ruční ohýbání lze provádět při pokojové teplotě min. 5° C.Při nižších
teplotách je potřeba trubku uložit do místnosti s požadovanou teplotou.
Upozornění! Při ručním ohýbání musí být ruce co nejblíže ohýbacímu
přípravku, viz obrázek !

Rozumné mezery jsou od 50 do150 mm .

3.3  Ohyby malých poloměrů

3.4 Instalace potrubí ( sokly, okna atd. ) 

Zapuštěné elektro
krabice

Všechny rozměry jsou v mm

Konečná výška podlahy

≤ 600 mm

20
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m

~50 mm

VýstupVstup
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Instalace potrubí3.
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3.5  Příprava a propojení trubky Variotherm ( lisování )

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

Příprava

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

ø 16 mm

Postup při lisování  AKU PRESS:

Z P G S
M

R

0

Nůžky pro rovné   
ustříhnutí trubky

Nástroj pro kalibraci a 
sražení hran

Spoj lisovací spojkou

Pokud je to možné, díru 
vizuálně zkontroluj

Postup při lisování  
AKU PRESS Důležité: Vizuálně 

zkontrolujte, že lisovací čelisti 
jsou zavřeny
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1

1

2

2

3

3

  trubkou   
  Použitím nástroje pro kalibrování a sražení hran
 Spojení lisovací spojkou

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

Držte při lisování nástroj za rukojeť ( G ) a zmáčkněte spínač ( S ).Držte tak dlouho až uslyšíte cvaknutí, čelisti jsou 
plně zavřeny. Vizuálně zkontrolujte.  3

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

     z lisovací spojky.

Instalace potrubí3.
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• 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.

•

•

Jakmile jsou všechny topné/chladící okruhy zapojeny do rozdělovače, je nutné provést tlakovou 
zkoušku těsnosti. trubky jsou pod tlakem i během omítání, aby bylo vidět případné poškození trubky.

Detailní informace naleznete "DISTRIBUCE A KONTROLA"

Postup při lisování ECO-PRESS

0

Předejděte následujícím situacím, hrozí prasknutí převodovky lisovacích kleští !

Důležité: Vizuálně 
zkontrolujte, že lisovací čelisti 
jsou zavřeny
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3.  Heiz-/Kühlkreisverteiler  |  Seite 13Montageanleitung & Planungshandbuch

8. Zuerst den KFE-Hahn am Rücklaufbalken schließen, unmit-
telbar danach den KFE-Hahn am Vorlaufbalken schließen  . 
Spül- und Füllstation abschalten.
Hauptabsperrkugelhähne öffnen. 

7. Zuletzt wird dieser “Durchspülvorgang” bei Öffnung aller 
Vor- und Rücklaufsegmente wiederholt. 

5. Kommt das Wasser luftblasenfrei heraus, wird zuerst das 
geöffnete Rücklaufsegment geschlossen. 

6. Unmittelbar danach wird das nächste Rücklaufsegment ge-
öffnet. 

In dieser Reihenfolge wird bei den anderen Kreisen ebenso vor-
gegangen, bis die gesamte Anlage gefüllt ist.

4. Die Spül- und Füllstation einschalten. Anschließend die KFE-
Hähne öffnen, der Vorlaufbalken wird unter Druck gesetzt und 
das Rücklaufsegment (durch Drehen des Durchflussanzeigers) 
des ersten Heiz-/Kühlkreises geöffnet.  
So wird über den Vorlauf das Wasser durch den gesamten 
Heiz-/Kühlkreis gedrückt und gründlich durchgespült.

3.4  Druckprobe

4) Danach alle Verschraubungen nachziehen und den Druck auf 2 - 3 bar absenken.
Diesen Druck bis nach Fertigstellung des Objektes belassen, um eventuelle Beschädigungen zu erkennen.
Achtung: Beton (Estrich-/Industrie-Fußbodenheizung) erwärmt sich beim Abbindevorgang, es kommt zum 
Druckanstieg im Heizsystem. Unbedingt Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil verwenden!

Achtung: Verteiler nur in Durchflussrichtung spülen!

Kugelhähne 
schließen

Prüfdruck:
min. 4 bar
max. 6 bar

24 Stunden
Druckprobenpumpe
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Seite 12  |  3.  Heiz-/Kühlkreisverteiler VERTEILEN und REGELN

2. Sämtliche Vorlaufventile (rotes Segment) werden geöffnet. 

3. Dann wird an den beiden KFE-Hähnen am Vor- und Rück-
laufbalken die Spül- und Füllstation angeschlossen.

3.2  Anschließen der Variotherm Rohre

1. Das Zuleitungsrohr wird gerade abgeschnitten und anschließend kalibriert.
2.  Das Rohr bis zum Anschlag in die Klemmverschraubung einführen und in dieser Position die Überwurf-

mutter am Heiz-/Kühlkreisverteiler handfest anziehen.
3.  Die Klemmverschraubung mit dem Gabelschlüssel um eine weitere Umdrehung festziehen. 

Das Anzugsdrehmoment beträgt 35 Nm.

** Zuleitungsrohr * Klemmverschraubung 

VarioModul-Rohr 20x2 Laser 3/4"EUROx20 (Z1500)

VarioProFil-Rohr 16x2 Laser 3/4"EUROx16 (Z1400)

VarioProFil-Rohr 11,6x1,5 Laser 3/4"EUROx11,6 (Z1300)

Vorisoliertes VarioModul-Rohr 16x2 Laser 3/4"EUROx16 (Z1400)

Durchflussanzeiger
mit Schutzkappe

Gerader, ebener Schnitt
mit Rohrschneidezange

Kalibrier- und
Anfaswerkzeug

für ø 11,6 mm
für ø 16 mm

für ø 20 mm

Heiz-/Kühlkreisverteiler
Rücklaufsegment

Klemmverschraubung*

Zuleitungsrohr**

Kappe des Vorlaufventiles zum 
Öffnen/Schließen/Einstellen des
Rücklaufsegmentes

Klemmverschraubung* 
3/4"EURO

Isoliertülle,
Schutz vor Kondensation an 
der Klemmverschraubung im 
Kühlfall.

3.3  Füllen/Spülen/Entlüften der Anlage

1. Hauptabsperrkugelhähne und alle Rücklaufsegmente 
werden geschlossen.  

AUS

aufbereitetes Wasser laut 
ÖNORM H5195-1 bzw. VDI 2035

Instalace potrubí3.

Lisování je ukončeno až dosáhnete spojení dorazu    3

Lisovací čelisti otevřete a odstraňte z lisovací spojky.

3.6 Tlaková zkouška těsnosti
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4.1 Obecné informace     
Omítky se nanáší jako jednovrstvé nebo vícevrstvé. 

4.2 Základní požadavky na omítku 
Základní omítka musí být v souladu s normouÖNORM B3346, EN 13914-2 pokyny. Omítky musí být bez prachu a jiných nečistot, nesmí být 
skladovány na mrazu, nemusí být vodoodpudivé.

Následující poznámky jsou určeny poro standardní zdivo výhradně pro použití Variotherm ECOHeting omítky  jako základní vrstva 

(Systém SWHK2)!
Po použití omítky EcoHeating se přímo na místě aplikuje konečná omítka.

4.3.1  Popis omítky EcoHeating 
Omítka Variotherm EcoHeating je navržena jako podklad pro omítku stěnového vytápění / chlazení a tloušťce až do 25 mm. Je připravena 
jako suchá omítka pro strojní i ruční zpracování (klasifikace: GP - CS II norma ÖNORM EN 998-1).

4.3 Omítka EcoHeatingPlaster - SWHK2 

Technická data
2 mm
> 3 N/mm²
> 1 N/mm²
0.82 W/m²K
12.4

Maximální velikost zrna: 
Pevnost v tlaku(28d): 
Pevnost v ohybu (28d): 
Tepelná vodivost λ:

hodnota μ :

Hustota suché směsi (28d):

Vydatnost čerstvé omítky: 
Spotřeba vody:

Spotřeba materiálu: 
Minimální tloušťka omítky: 
Maximální tloušťka omítky: 
Balení:
Skladování (suché prostředí):

approx. 1,500 kg/m³
approx. 1,700 kg/m³
5-6 litres/25 kg
přibližně. 45 kg/m²
10 mm
25 mm
25 kg v pytli/42 pytlů na euro paletě
12 měsíců

9

Dodržujte následující normy :
  ÖNORM B2210 norma pro standardní práci s omítkami
  ÖNORM B2206norma pro zdivo a montážní práce
  EN 13914-2  design, příprava, provádění vnějších a vnitřních omítek- Část 2: 
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4.3.2 Příprava podkladní omítky

OBECNÉ  INFORMACE
Předpoklady pro řádnou práci s omítkou jsou: 

(1) Stavební připravenost : správné pracovní postupy a implementace materiálů ( správné umístění dilatačních spár )
(2) Ochrana před pronikáním vlhkosti

• Skladování materiálu na stavbě v suchém prostředí

• Věnovat pozornost napojování a ukončování rohů, parapetům, dodržovat technické přestávky, nepracovat v dešti, doržovat normu
 ÖNORM B 2206

(3)  Dodržujte normy předepsané pro vytvrzení
(4)  Včas dokončete konečnbou omítku
(5)  Před nanášením omítky ošetřete všechny kovové části, které jsou ve styku s omítkou
 (6)   Příprava :

•

• Před položením Variotherm trubky musí být plochy zdi suché a bez nerovností
• Vyplňte spáry ve zdech
• Opravte všechny poškozené plochy

Pálené cihy ( děrované cihly, NF cihly )
Po položení Variotherm trubky vyrovnejte celý pórovitý povrch. Doba schnutí : 3 dny

Lepené dřevo, dřevotřícská jednovrstvá, vícevrstvá, dřevo s mineríální vlnou
Po položení Variotherm trubky naneste speciální vodoodpudivý nátěr. Doba schnutí : 3 dny

Cementovo - dřevěné cihly bez tepelné izolace
Po položení Variotherm trubky naneste speciální vodoodpudivý nátěr. Doba schnutí : 14 dnů

Betonové bloky
Po položení Variotherm trubky naneste speciální vodoodpudivý nátěr. Doba schnutí : 3 dny

Beton
Po položení Variotherm trubky naneste speciální vodoodpudivý nátěr. Doba schnutí : 3 dny

10

Všechny plochy musí být bez nedodělků a rovné
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4.3.3 Použití omítky EcoHeating (základní vrstva)

Poznámky

• Provádějte práce pouze při teplotách vyšších než +5°C

• Po položení omítky musí být teplota okolí minimálně po dobu 2 dnů +5°C

• Systém stěnového vytápění během nanášení omítky je nežádoucí zapínat

• Zabezpečte dostatečnou výměnu vzduchu, aby nedošlo k rychlému vyschnutí omítky

• Rychlé vysušení omítky EcoHeating je nežadoucí, je potřeba vysychání alespoň po 
dobu 2 dnů

• Jestliže existuje riziko rychlého vysušení omítky EcoHeating, zabraňte rychlému 
odparu vlhkosti

Temperování vodou
Pro systém stěnového vytápění / chlazení lze popužít běžnou vodu s městského systému.Voda z jiných zdrojů musí být kontrolována. 
Teplota temperování vodou nesmí přesáhnout 25°C. Pytel omítky 25 kg EcoHeating namíchejte s  5-6 litry vody.

Proces nanášení omítky Variotherm EcoHeating
Omítka EcoHeating lze aplikovat ručně nebo strojně na úroveň trubky tak, 
aby trubka byla zcela zakryta omítkou EcoHeating.

Pro lepší přilnavost konečné omítky, která je silnější počkejte s její aplikací 24 hodin. Dbejte, aby jste nepoškodili VarioProfile trubku!

VarioProFile trubka 
16x2 Laser

Omítka EcoHeating

VarioBar
16/100

Spodní podklad 

např. cihla

21 mm

Ruční aplikace Strojní aplikace

Omítka EcoHeating
zcela obklopuje 
VarioProfile trubku

Příklad strojního nanášení omítky EcoHeating 

Stroj:         G4
Šnekový převod: D6-3
Tryska: pro vnitřní omítky
Trubice: vnitřní průměr 25 mm

Konečná např. vápeno-
cementová omítka
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4.3.5 Použití závěrečné vrstvy omítky

• Dodržujte tloušťku omítky 10 mm, maximálně 20 mm nad pohledové potrubí VarioProfile ( vyjímkou
jsou speciální dekorativní omítky - je nutné dodržovat pokyny výrobce )

•   Variotherm doporučuje dokončení vápennou omítkou, vápenocementovou omítkou, hliněnou omítkou nebo sádrovápenatou omítkou :
- Hustota suché směsi (28d): ≥ 1,200 kg/m³ 
- Maximální velikost zrna 1.2 mm 
- Pevnost v tlaku: < 3 N/mm² (méně než omítka EcoHeating). 

Mají dobré tepelně vodivé vlastnosti, jsou odolné proti teplotě a mají dobrou reakci na vlhkost ( důležité při chlazení )

Ochrana rohu
Vyčnívající rohy mohou být chráněny po dokončení EcoHeating 
omítky.
Rohy jsou zpevněny pomocí plastické mřížky a speciální omítky s 
lepidlem.

U sádrové omítky se doporučuje zpevnění rohu z obou stran.

Výše založené údaje jsou závislé na teplotě vzduchu cca 20°C a relativní vlhkosti 45 - 70%. Proces vytvrzování a sušení omítky EcoHeating 
před finální vrstvou musí sledovat případně upravit štukatér. Je nutné sledovat i další pokyny výrobce a zabezpečit postupné vysychání po 
dobu 2 dnů, aby nedošlo k popraskání omítky.

Příklady konečné omítky Variotherm EcoHeating

Hustota suché 
směsi (28d)

Pevnost

v tlaku 
Produkt  Maximální 

velikost
 zrna

Min. doba schnutí 
omítky EcoHeating

Vložení 
Variotherm 
mřížky

Maximální 
teplota

Vápenná omítka,

vápenocementová 
omítka

 ≥ 1,200 kg/m³ < 3 N/mm²
Maxit IP 20,
Baumit MPI30

v závislosti
na
produktu

6 - 9 hodin

(zpevnění)
Ano 55°C

Vápenosádrová 
omítka  ≥ 1,200 kg/m³ < 3 N/mm²

Maxit IP 23F,
Maxit IP 24F,
Baumit MPI26

1.0 mm 7 dnů Ano 45°C

Hliněná, jílová
omítka  1,580 kg/m³ < 3 N/mm² Přírodní hlína  

 BF02 - 5 - 6 dnů Ano 55°C

VarioProfile trubka 

Omítka EcoHeating 

Plastová mřížka

Konečná vrstva

Ochrana rohu
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Aplikace Variotherm plastické mřížky

• Naneste asi 2/3 požadované tloušťky omítky.

• Aplikujte Variotherm plastickou mřížku (nejméně 250 mm nad systém stěnového topení/chlazení s přektrytím přes rohy
minimálně 100 mm.

• Ujistěte se, že pastická mřížka je pevně spojena s omítkou.

• Podívejte se na ochranu rohu na stránce 12.

• Použijte zbávající omítkua přesvěčte se, že omítka je nanášena mokrá na mokrou, dříve
aplikovanou.

• Najednou aplikujte maximálně 20 m2 omítky.
Plastická mřížka zpevní případné trhliny v omítce.

Variotherm plastová 
mřížka s oky 7x8 mm

Předizolovaná 
VarioProfile trubka 
16x2 Laser

Stěnové topení/chlazení

Konečná
vrstva stěrky

Základní deska
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4.3.6 Montáž obkladů (místo konečné vrstvy omítky)
Obklady lze lepit přímo na omítku EcoHeating v úrovní lišt VarioBar.Než se přilepí dlažba, musí být omítka EcoHeating suchá.Předehřev 
lze provádět v souladu s pokyny v kapitole 5.

Omítka EcoHeating Omítka EcoHeating

Základní nátěr
(ikdyž je požadován)Základní nátěr

(ikdyž je požadován)

Plastická tkanina
se skleněnými vlákny

Těsnící materiál
+ polymer , když je požadován

Flexibilní lepidlo včetně tkaniny ze 
skleněných vláken

Příklad pro skupinu 
W1/W2

Příklad pro skupinu 
W3/W4

Obklad

Flexibilní lepidlo

• Jednovrstvé omítky vyžadují schválení výrobce pro použití na topné/chladící stěny

• Dodržujte pokyny výrobce pro nanášení omítky

• Hustota suché směsi (28d): ≥ 1,200 kg/m³

• Rozteč trubek: ≥ 10 mm

VarioProFile trubka 16x2 Laser

VarioBar 16/100           
Jednovrstvá omítka
(dle zákazníka)

Plastická mřížka

Spodní 
podklad ( např. cihla )

Těsnění v mokrých oblastech: 

Jaký pokoj ? Polymer Těsnící systém
ÖN B 3407

ZDB Kompozitní 
těsnění 

(Německo)

W1 -
Obytný sektor: 
Toalety, chodby, schodiště

Není vyžadováno 

(cementová flexibilní lepící malta)
není vyžadováno

W2 -
Obytný sektor: Kuchyně
Komerční sektor: Toalety

Není vyžadováno 
(cementová flexibilní lepící malta) není vyžadováno

W3 A0
Zdi/podlahy bez kanalizace( např. 
koupely s vaničkou )

Navíc těsnící systém, když je 
doporučen výrobcem vyžadováno

W4
B0, A, B, C           

Zdi/podlahy s kanalizaci ( např. sprchy s
                                úrovní podlahy )

Navíc těsnící systém, když je 
doporučen výrobcem vyžadováno

W5
Komerční sektor:
Závodní jídelny, sprchy

Navíc těsnící systém, když je 
doporučen výrobcem vyžadováno

W6 Vnější povrchy Systém stěnového topení/chlazení
nelze použít

Příklady produktů pro polymery nebo těsnící systém:

Těsnící systém W3Výrobce             Polymer 
Cimsec Polymer Dichtflex

Těsnící systémW4 (confirm W5 with manufacturer) 
2K těsnění CL69

Ceresit CT17 CL51 CL50, CL69 Ultra těsnící
Schönox Není vyžadován HA 1K DS-Premium

Murexin Hluboký polymer LF1 tekutá fólie 1KS,
rychlá tekutá fólie1K

Profesionální těsnící fólie PD 1K, těsnící fólie DF 2K, tekutá 
fólie 2KS

Ardex Není vyžadován S1-K 8+9
Hidrostop Vario
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Název projektu: __________________________________________________________________________________________________ 

Majitel budovy / Pronajímatel : _______________________________________________________________________________________ 

Zákazník :________________________________________________________________________________________________________ 

Technik instalační firmy: ____________________________________________________________________________________________ 

Architekt: _____________________________________________________________________________________________________ 

Ostatní: __________________________________________________________________________________________________________

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.

• Instalace připojena datum: _______________

• Tlak na začátku zkoušky datum: _______________ testovací tlak ____ bar

• Tlak na konci zkoušky datum: _______________ testovací tlak ____ bar

• Z ačátek omítánídatum _______________

• Tlak v systému během prací byl _____ bar

• 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

Protokol o topné zkoušce / první zahřívací provoz
Stěnové vytápění nesmí být zapnuto při mokré omítce, aby se omítka nevypálila ! Před prvním topením musí omítkavysychat minimálně 14 dnů.
Před nanesením barvy musí být omítka zahřáta na maximální teplotu stěnového vytápění.

Heraklitové panelyPodklad:               Cihly, perforované cihly  Ostatní: ___________________

Základní vrstva :  

Konečná vrstva : 

 Variotherm omítka EcoHeating 

Vápenná omítka     Vápenocementová 

omítka 

 Vápenosádrová omítka 

 Ostatní: ___________________ 

Ostatní: ___________________

Stěnové vytápění Variotherm (v létě ):

• Dokončení omítky (EcoHeating, základní vrstva) datum: _______________

• Dokončení omítky (konečná vrstva) datum: _______________

• Start vytápění datum: _______________

• Nastavení teploty do 25 °C po dobu 3 dnů Kompletní 

• Nastavení maximální teploty po dobu 4 dnů Kompletní 

• Maximální dosažená teplota: ________ °C

• Topná zkouška ukončena: _____________

Schváleno :

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

Schváleno:

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

5.1 Protokol o zkoušce těsnosti

5.2 Protokol o topné zkoušce
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SWHK

Rakouská
firma roku

2014

Firma Variotherm vyvíjí, vyrábí a prodává inovativní,

ekologické a úsporné systémy pro povrchové vytápění a

chlazení od roku 1979.

Váš Variotop partner :

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 !




