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In diesem Gebäude ist eine Variotherm Flächenheizung/Kühlung installiert Všechny firmy pohybující se na stavbě musí být informovány, že je nainstalováno 
   stěnové                    stěnové vytápění a je potřeba umístit viditelné značky, aby se předešlo poškození                 
                  tohoto potrubí neodborným zacházením.

© VARIOTHERM HEIZSYSTEME GMBH | GÜNSELSDORFERSTRASSE 3A | 2544 LEOBERSDORF | AUSTRIA | T: +43 (0) 22 56 - 648 70-0 | www.variotherm.at

System-Wandheizung/Kühlung
für den verputzten Ausbau VarioRast Fußbodenheizung

VarioRoll Fußbodenheizung

VarioKomp Fußbodenheizung

Modul-Wandheizung/Kühlung
für den Trockenbau

EasyFlex-Wandheizung/Kühlung
(zentralbeheizte Kachelöfen, etc.)

Deckenkühlung/Heizung
für den Trockenbau
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1. Bezpečnostní informace

1.1 Předpisy
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.

1.3 VarioProFile trubka 11.6x1.5 Laser
VarioProfile trubka 11.6. x 1.5 Laser je hliníková vícekompozitní trubka s kyslíkovou 
bariérou. Při její instalaci na stavbě je potřeba rozmístit výstražné cedule tak, aby nedošlo k 
poškození trubky. Z hlediska odolnosti vůči povětrnostním vlivům platí stejná pravidla jako 
pro trubku VarioModular 16x2 ( viz kapitola 1.4 ).

1.4 Předizolovaná trubka16x2 Variomodular Laser
Tak jako potrubí EasyFlexWall je i předizolované potrubí VarioModular 16x2 Laser odolné 
pouze v omezené míře před přímým slunečním zářením. Trubku neskladujte tedy venku !

1.5 Jak předejít poškození během instalace
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2. Návod na pokládku

2.1 Příprava elektroinstalace 
Před instalací stěnového vytápění EasyFlex musí být provedeny 
elektrické rozvody. Při instalaci krabic pro elektro je potřeba 
počítat s konečnou úrovní omítky.

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

2.2 Specifické požadavky na zdivo
Povrch, kde bude instalováno stěnové vytápění / chlazení EasyFlex musí být rovný a suchý. Jako standard je instalace 
stěnového vytápění / chlazení EasyFlex do výšky 2 metry nad úroveň hotové podlahy ( FFL ).

2.3 Instalace trubky VarioBar 11.6/77 

Podomítková krabice

FFL ... Konečná výška podlahy 

RDOK základová deska podlahy

Elektrické vedení

* 10 mm omítky nad stěnové 
vytápění

27 mm*

KLIK technologie:

nebo:
Kotvící hřebík

Začátek trubky

Konec trubky

Konečná výška podlahy 

Základová deska podlahy

VarioBar

Šroub

VarioBar 11.6/77

Šroub pro ukotvení do betonu, 
porézních cihel nebo pórobetonu

Kotevní hřebík pro plné cihly

Podomítkové stěnové topení / chlazení
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2.5 VarioProFile trubka11.6x1.5 Laser
 Upevňování trubky do      

  Vzdálenost mezi trubkami nebo vyjímky okna
        viz kapitola 2.6 )

EWHK  13 m VarioProFile trubky    
EWHK  8.7 m VarioProFile trubky

 Max. délka jednoho okruhu: 80 m
např. topné chladící plochy 15 m
přívodního potrubí)

 Dodržujte vzdálenost 50 mm od okraje zdi

(viz obrázek strana 6)

Po dokončení smyčky směřujte konec k přívodnímu potrubí, aby vstup i výstup byl na jedné straně, použijte fixační 
úchyt.

Ohýbání (malé poloměry)
Použijte přípravek 11.6/77 (EWHK77) nebo11.6/115 (EWHK115) 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 !

2.4 Připojovací potrubí

Izolace 4 mm
"Nekonečná" VarioProFile trubka s izolací

PředizolovanáVariomodular trubka 16x2 Laser 
Lisovací fitinky 16x11.6

Výstup VýstupVstup

Lisovací fitinky
  16x11.6

předizolovaná Variomodular 
trubka 16x2 Laser

"Nekonečná" VarioProFile 
trubka11.6x1.5 Laser s izolací

Vstup

Návod k instalaci
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2.6 Instalace potrubí (sokly, okna atd.)
Rozumné mezery jsou od 50 do150 mm .

Zapuštěné elektro
krabice

Všechny rozměry jsou v mm

Všechny rozměry jsou v mm

Výstup

Konečná výška podlahy Možná varianta instalace potrubí pro elektro krabice

Možné varianty instalace potrubí

Vstup

Možná instalace potrubí okolo oken

VarioProFile trubka lmax = 10 m

Konečná výška podlahy

* V závislosti na tloušťce 
omítky může být roh 
trochu popraskán

Ohyb musí být umístěn 
proti zdi

Kryt rohu

Omítka s 
plastifikátorem

VarioProFile trubka

Omítka s 
plastifikátorem

VarioProFile trubka

min. 25 mm

Výstup Vstup

základová deska podlahyŠroub

nebo

Kotvící hřebík

    Fixační úchyt

nebo: 
VarioBar

VarioProFile trubka 
11.6x1.5 Laser

Speciální případ vnitřního rohu Speciální případ vnitřního rohuPříklad vnitřního rohu

Podomítkové stěnové topení / chlazení
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2.7 Příprava a propojení trubky Variotherm (lisování)
  Upozornění : Trvalé a těsné spojení trubek je zaručeno pouze Variotherm komponenty 
  trubkou nebo předizolovanou 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.

Příprava

Postup při lisování  AKU PRESS 4a

Lisovací čelisti ( Z ) otevřete tak, aby mohly být umístěny nad lisovací spojku.
Umístěte lisovací čelisti nad lisovací spojku kolmo na osu spojky. (5). 

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

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

Předejděte následujícím situacím, hrozí prasknutí převodovky lisovacích kleští !

Nůžky pro rovné   
ustříhnutí trubky

Spoj lisovací spojkou

Pokud je to možné, díru 
vizuálně zkontroluj

Lisovací čelisti (otevřete)
Důležité: Vizuálně 
zkontrolujte, že lisovací 
čelisti jsou zavřeny

Návod k instalaci

Nástroj pro kalibraci a sražení hran
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Montage

Planung

VERTEILEN und REGELN

Montageanleitung & Planungshandbuch 
94413

A B C

0

4b 5 6

Postup při lisování ECO-PRESS 4b

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. 

Lisovací čelisti nasaďte kolmo na osu lisovací spojky. (5)

2.8 Tlaková zkouška těsnosti
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.

Důležité: Vizuálně 
zkontrolujte, že lisovací 
čelisti jsou zavřeny

Podomítkové stěnové topení / chlazeníStránka 8 |  2. Návod na pokládku

Lisování je ukončeno až dosáhnete spojení dorazu ( C ).

Lisovací čelisti otevřete a odstraňte z lisovací spojky.

Detailní informace naleznete "DISTRIBUCE A KONTROLA" ROZDĚLOVAČE 5.0



0

20 40
°C

60

10

30

50

0

20 40
°C

60

10

30

50

~500 mm

~150 mm

77 mm

115 mm

77 mm

2.

2.9 EasyFlex, stěnové designové vytápění 
Stěnové vytápění EasyFlex lze také použít při stavbě kachlových kamen.

Upozornění: Omítky musí být v souladu s plánovanou teplotou EasyFlex v dlouhodobém horizontu !

Za prvé, vytvořte z pórobetonu podkladovou konstrukci

Příčný řez Nyní nainstalujte VarioProFile trubku 11.6x1.5 Laser

Instalujte lišty VarioBar

rozdělovač pro 
topné okruhy

podkladová
konstrukce

Výstup 2

Vstup1

1. 
to

pn
ý

ok
ru

h
2. 

to
pn

ý
ok

ru
h

Výstup 2 Výstup 1

Vstup2

FFL

Konečná výška 
podlahy

Prázdná trubka 
pro čidlo
(cu12x1)

Návod k instalaci Návod na pokládku | Stránka 7



10 mm17 mm

77 mm

10 mm17 mm

115 mm

Stránka 10  |  3. Omítka

3. Omítka

3.1 Obecné informace
Omítky se nanáší jako vícevrstvé. 

Dodržujte následující normy :
ÖNORM B2210 norma pro standardní práci s omítkami
ÖNORM B2206
EN 13914-2 - : 

3.2 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.

VarioProFile trubka 
11.6x1.5 Laser

VarioProFile trubka 
11.6x1.5 Laser

Vnitřní omítky, 
např. vápenocementové

Vnitřní omítky 
např. vápenocementové

VarioBar 
11.6/77

VarioBar 
11.6/77

Hloubka systému 27 mm Hloubka systému 27 mm

Mřížka
 Spodní podklad

(např. cihla)

Mřížka
 Spodní podklad

(např. cihla)

EWHK77 průřez EWHK115 průřez

Podomítkové stěnové topení / chlazení

3.3 Technické požadavky na omítku
Základní jednovrstvá omítka musí být vhodná pro stěnové vytápění 
Podívejte se na vlastnosti omítky udávané výrobcem
Hustota za sucha  1250 kg/m³
Krycí trubka  10 mm
Omítka musí být kompaktibilní se systémem EasyFlex
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4. Protokol o zkoušce těsnosti - topné zkoušce

> Instalace připojena     datum: _______________

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

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

>    Začátek omítání             datum: _______________
  > Tlak v systému během prací byl _____ bar

 Ano  Ne

 Ano  Ne  > Do vody byla přidána nemrznoucí směs

  > Systém byl zkontrolován na těsnost

Schváleno :

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

Podklad:             Heraklitové panely  Cihly, perforované cihly  Ostatní: 

  Jednovrstvá omítka: ____________________________, nebo
 Vícevrstvá omítka: Základní vrstva: ___________________ Konečná vrstva: _________________ 

Stěnové vytápění Variotherm EasyFlexWall (v létě ):
> Pokládka jednovrstvé omítky   datum:  _____________

> Základní vrstva vícevrstvé omítky datum :  ____________, Konečná vrstva  datum:  ____________ 

> Start vytápění                     datum:  _____________

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

 Kompletní >  Nastavení maximální teploty po dobu 4 dnů

 > Maximální dosažená teplota: ________ °C

> Topná zkouška ukončena: _____________

Název projektu: ________________________________________________________________________________

Majitel budovy / Pronajímatel : ____________________________________________________________________

Zákazník : ____________________________________________________________________________________

Technik instalační firmy: _________________________________________________________________________

Architekt: _____________________________________________________________________________________

Ostatní: _______________________________________________________________________________________

Návod k instalaci

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 těsnosti

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

datum: _______________ a schválil

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

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

Schváleno:



 TOPENÍ, CHLAZENÍ, KOMFORTNÍ BYDLENÍ.

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




