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VÝHODY SYSTÉMU 

Výhody užití systému jsou průkazné 

  

  cena nižší než u klasických ocelových rozvodů 

  životnost vyšší než 50 let 

  poskytovaná garance na materiál 10 let 

  vysoká produktivita - rychlá montáž 

  vyloučení autogenních souprav z práce 

  značná spolehlivost prováděných spojů 

  velmi malé nároky na dopravu - nízká hmotnost 

  nenáročnost na kvalifikaci pracovníků - možnost zhotovení systému laikem 

  velmi příjemná a relativně čistá práce 

  univerzálnost systému pro radiátorové rozvody, podlahové teplovodní vytápění, 

pro rozvod pitné, teplé i horské užitkové vody a stlačeného vzduchu 

  minimální nároky na skladové prostory 

  nižší tepelné a tlakové ztráty v rozvodech 

  trubky PPR nepřenášejí hluk, rázy ani vibrace 

  trubky PPR jsou chemicky odolné 

  malá finanční náročnost na vybavení pracovníků 

  montáž polyfůzním svařováním bez potřeby další energie 

  dostupnost materiálu a nářadí v každém okrese i formou zápůjčního servisu 

  nižší pracnost projektové dokumentace 

 

 Výše charakterizovaný systém s označením HP využívá zahraniční potrubní materiál z 
random polypropylenu PPR-Typ 3 Hostalen PPH 5216, INNOPOL CS 4-8000 a VESTOLEN 
P9421. Tento polypropylen  jako materiál pro rozvody média s teplotou do 92°C je s úspěchem 
používán více než 25 let v mnoha zemích světa a dnes představuje nejužívanější plast 
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v oblasti instalací na světě vůbec (cca 75%). U nás jsou pro masové užití materiálu PPR 
podmínky vytvořeny právě nabídkou uceleného systému HYDROPLAST z domácí produkce. 

 Havárie na mnohých systémech v Evropě i v zámoří z posledních let jsou jistým 
varováním. Zejména zde leží velká odpovědnost na projektantech, aby v žádném případě 
nenavrhovali v projektech plasty, které nemají certifikát pro předpokládanou provozní teplotu 
systému. Důsledná kontrola technického dozoru investora by měla zamezit svévolným 
záměnám určeného materiálu projektem při vlastní realizaci. 

 HP je systém s pevnými spoji provedenými svařováním.Tento systém má několik výhod. 
S ohledem na vlastnosti materiálu se podařilo zajistit univerzálnost některých prvků pro 
použití v tlakové řadě PN 10, PN 16, PN 20, PN 25, a tím snížit nároky na sklady montážních 
a obchodních firem i samotného výrobce. Dále je systém doplněn šroubovanými spojkami a 
přechodkami. Tato nabídka umožňuje montáž podlahového vytápění ze systému HP bez 
nutnosti užití lisovacího expanzního nástroje.  

Další a patrně hlavní výhodou systému je jeho cena, která je několikanásobně 
nižší než u obdobných systémů zahraničních a je dnes pod úrovní klasických ocelových 
rozvodů. 

U radiátorového rozvodu je z hlediska určení ceny potřebného materiálu rozhodující cena 
fitinků a cena trubek je v podstatě zanedbatelná. Cena potrubí je naopak dominantní u 
podlahového vytápění.  

PA =   350,- Kč/m2 - finálně podlahový systém pro běžný objekt 

 PB =   290,- Kč/m2 - finálně podlahový systém pro velké plochy 

 RA = 5950,- Kč/otopné těleso-finálně včetně měděných nebo hliníkových těles 

 RB = 5500,- Kč/otopné těleso-finálně včetně ocelových nebo litinových těles 

Rychlost montáže je až neuvěřitelná, manipulace s materiálem je snadná, nároky na 
vybavení pracovní skupiny a jejich kvalifikovanost jsou ve srovnání s klasickými ocelovými 
rozvody minimální.Pro dopravu lze použít i pickup, neboť 4m dlouhé trubky v profilu 16 a 20  
lze do něho ve tvaru podkovy uložit. Z vlastností materiálu výše uvedených vyplývá využití 

systému. HYDROPLAST dvojím způsobem: 

Pro radiátorové vytápění  

napojování radiátorů se běžně užívají  přípojky, ale osvědčilo se připojování radiátorů 
přímo ze zdi např. za užití vodovodních lisovacích nástěnek osazovaných dle šablony. 
Radiátory se spodním připojením jako se připojují za užití přípojek a redukovaných DG 
spojek. 
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Pro podlahové vytápění 

kde je jeho použití s ohledem na cenu a životnost prakticky nezastupitelná. kdy se potrubí 
ukládá do speciálních systémových desek z lisovaného polystyrenu s uzavřenou nenasákavou 
strukturou. Ty se dodávají ve dvou variantách s roztečí 63mm a 75mm. Trubky lze pak 
ukládat v násobcích roztečí. V jedné místnosti nelze kombinovat oba druhy systémových 
desek. Firmou doporučený směšovací rozdělovač svařený z T kusů je technicky vyhovující i 
cenově velmi zajímavý a ocení ho zejména ti investoři, kteří požadují v objektu kombinaci 
radiátorů a podlahového vytápění. 

 Vzhledem k tomu, že materiál má osvědčení hygienika pro rozvody pitné vody, je jeho 
užití pro tyto sanitní instalace rovněž vhodné. 

Podrobnosti se dočtete v Montážních předpisech firmy HP Trend.... 

1) VOLBA MATERIÁLU 

 

Na rozvody ústředního vytápění je dovoleno používat pouze prvky z materiálu 
HOSTALEN  PPH 5216 grau 34. Jedná se o random kopolymer polypropylenu (PP-typ 
3) v neprůsvitné šedé barvě. 

 

2) POSOUZENÍ NAVRŽENÉHO POTRUBÍ 

 

Navržené potrubí z materiálu HOSTALEN 5216/34 je třeba posoudit z hlediska 
životnosti v závislosti na rozměrech trubek (tlakové řadě - viz. obr. č. 1), maximálních 
hodnotách teploty a tlaku a příslušném koeficientu bezpečnosti. 

 

 a) vstupní údaje 

 

 Pro stanovení životnosti potrubí je zapotřebí znát, a do výpočtu zavést následující 
parametry: 

 

   maximální teplota vytápěcí vody (°C) 

   maximální provozní tlak             (MPa) 

   vnější průměr použité trubky  (mm) 
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   tloušťka stěny použité trubky  (mm) 

   koeficient bezpečnosti   s1=min. 2,5 

   délka topného období   (měsíce) 

 

 b) obecný postup 

 

Pro stanovení životnosti nejprve určíme napětí ve stěně trubky vyvozené maximálním 
provozním tlakem dle vzorce 

 

            P . (D-s) 

   δδδδv = ___________   . S1 

             2 . S 

 

kde: 

δδδδv = výpočtové napětí 

D = vnější průměr trubky 

s   = tloušťka stěny trubky 

p  = maximální tlak 

S1 = koeficient bezpečnosti (minimální hodnota pro ústřední vytápění S1 = 2,5) 

 

Po stanovení výpočtového napětí vyneseme tuto hodnotu do grafu pevnosti izoterm 
materiálu - viz obr. 1- hodnoty napětí jsou v grafu udány na svislé ose. Stanovíme 
průsečík hodnoty (přímky) výpočtového napětí s izotermou (křivkou) maximální teploty 
v otopné soustavě. K průsečíku vedeme kolmici na vodorovnou osu, která udává čas v 
hodinách (menší stupnice v letech). Z průsečíku kolmice a časové osy zjistíme 
předpokládanou minimální životnost potrubí při nepřetržitém vytápění. Z podílu délky 
kalendářního roku (v měsících) k délce topného období (v měsících) stanovíme 
koeficient, kterým vynásobíme zjištěnou minimální životnost (při nepřetržitém 
vytápění). Výsledná hodnota udává předpokládanou konečnou minimální životnost 
potrubí, samozřejmě při splnění všech ostatních montážních, skladovacích a provozních 
podmínek. 
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c) příklad výpočtu a stanovení životnosti 

 

Posouzení vhodnosti navrženého potrubí z HOSTALENU 5216/34 při následujících 
parametrech potrubí a otopné soustavy: 

 

Použité trubky:   20 x 2,8 mm, PN 16 

Max. teplota vytápění vody:  90°C 

Provozní (max.) tlak:   0,22 MPa 

Bezpečnostní faktor:   s1 = 2,5 

Délka topného období:  7 měsíců 
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Minimální životnost při nepřetržitém vytápění . odečteno z grafu izotermy 90°C: 175 000 hod. 

 

Konečná předpokládaná minimální životnost: 

 

       12 

  175 000 . _____     = 300 000 hod. = 34,25 roku 

        7 

 

4) DODATEČNÉ ÚPRAVY OTOPNÉ SOUSTAVY 

V případě, že výsledek stanovený posouzením je pro investora či uživatele nevyhovující, je 
několik možností, jak soustavu upravit: 

 

a) použitím vyšší tlakové řady trubek - hodnota výpočtového napětí se vlivem silnější stěny 
trubky sníží,  průsečík s danou izotermou se v grafu posune směrem dolů a doprava  a z toho 
vyplyne prodloužení životnosti 

 

b) snížením maximálního provozního tlaku - v tomto případě je nutné celou soustavu 
přepočítat, výsledek je obdobný jako u případu a) 

 

c) snížením maximální teploty vytápěcí vody (např. o 10°C) - hodnota  výpočtového napětí 
zůstane zachována, avšak průsečík s nově zvolenou izotermou se v grafu posune více doprava 
a životnost se podstatně prodlouží. 

 

5) DOPORUČENÍ K MONTÁŽI 

a)  Ve smyslu ČSN 05 07 05 a ON 05 68 10 smí svařování termoplastů provádět pouze 
příslušně vyškolený pracovník, mající alespoň průkaz o zaškolení svářečského dělníka. 

 

b) Při všech aplikacích plastových potrubí na ústřední vytápění je nutno vzít při návrhu 
potrubí trasy v úvahu tepelnou roztažnost materiálu, která pro PP - 3 činí 0,15 mm/m°C. V 
této souvislosti je nutno stanovit volné délky pro kompenzaci potrubí. 
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c) Svařování a montáž potrubí se řídí technickými předpisy a návody firmy HP TREND s.r.o.. 

 

d) Z hlediska zajištění bezpečnosti rozvodu topné soustavy v případě poruchy regulace             
(přehřátí systému) bez ohledu na výpočet životnosti doporučujeme používat pro rozvody 
ústředního vytápění trubky PP-R v tlakové řadě PN 20 

Rozměry trubek v závislostech na tlakových řadách 

 

Tlaková řada PN 10 PN 16 PN 20 

Vnější průměr  Síla 
stěny 

 

16 x 2,3 2,7 

20 2,3 2,8 3,4 

25 2,5 3,5 4,2 

32 3,0 4,5 5,4 

40 3,7 5,6 6,7 

50 4,6 6,9 8,4 

63 5,8 8,7 10,5 
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PROVOZNÍ PODMÍNKY PP typu 3 pro vytápění 
     

 Provozn
í  

 Tlaková řada 

Teplota doba PN 10 PN 16 PN 20 

(°C) (roky) Přípustný provozní přetlak v Mpa 

     

 5 0,62 0,98 1,21 

40 10 0,60 0,95 1,18 

 25 0,58 0,91 1,13 

 50 0,55 0,87 1,08 

     

 5 0,52 0,82 1,02 

50 10 0,50 0,80 0,99 

 25 0,49 0,77 0,95 

 50 0,47 0,74 0,92 

     

 5 0,44 0,69 0,86 

60 10 0,42 0,67 0,83 

 25 0,41 0,64 0,80 

 50 0,40 0,63 0,78 

     

 5 0,37 0,58 0,72 

70 10 0,36 0,56 0,70 

 25 0,30 0,48 0,60 

 50 0,27 0,42 0,53 

     

 5 0,30 0,48 0,59 

80 10 0,25 0,04 1,49 

 25 0,20 0,31 0,39 

     

 5 0,19 30,00 0,38 

90 10 0,16 0,26 0,32 

 15 0,15 0,24 0,30 
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7) OBRAZOVÁ ČÁST 

Svařovací souprava FUSIO   

  

 

Postup při svařování 

                      

      

      

Montážní předpis pro podlahové vytápění

| Potrubní systémy pro rozvody teplé a studené vody a podlahového topení

        Nůžky na stříhání trubek

          

                              

  

 Svár 
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Nůžky na stříhání trubek 
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Příklad kombinace podlahového a radiátorového vytápění

Příklad položení trubek ve více 

Příklad použití reflexní a odrazové vrstvy 
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Příklad kombinace podlahového a radiátorového vytápění 

 

Příklad položení trubek ve více větvích 

Příklad použití reflexní a odrazové vrstvy  
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Rozvaděč  

Rozvaděč slouží k rozvodu do více větví okruhu a k regulaci požadované teploty v
větvích nebo místnostech.  

Lze je dokoupit u výrobců jako hotový komponent. 
vysoká cena a nemožnost dalšího dodatečného rozšiřování, nebo jej složit z
KUS 32-1/FZD a použít kulové ventily jako uzávěry.

 

 

Příklad systému kladení trubek         
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rozvodu do více větví okruhu a k regulaci požadované teploty v

Lze je dokoupit u výrobců jako hotový komponent. Nevýhoda těchto nakupovaných rozvaděčů je 
vysoká cena a nemožnost dalšího dodatečného rozšiřování, nebo jej složit z prvků systému HP (T 

1/FZD a použít kulové ventily jako uzávěry. 

 

Příklad systému kladení trubek                                 Příchytky trubek do polystyrenu
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rozvodu do více větví okruhu a k regulaci požadované teploty v jednotlivých 

Nevýhoda těchto nakupovaných rozvaděčů je 
prvků systému HP (T 

Příchytky trubek do polystyrenu 


