
Raychem ponúka 
energeticky účinnejší 
a úspornejší systém 
využívajúci len 
jedno potrubie

Energeticky účinný systém na 
udržovanie teploty vody v potrubí



Vyberte si správny      systém dodávky teplej vody

•	 Straty tepla z rozvodových potrubí teplej  
vody vyrovná ohrievač

•	 Čerpadlo sa stará o cirkuláciu teplej vody  
v potrubiach

•	 Teplota horúcej vody v potrubiach je rovnaká ako 
teplota v ohrievači vody

Keď chceme byť pripravení na 
zajtrajší trh, musíme už dnes 
nájsť úsporné a ekologické 
riešenia.
Táto téma nie je tak dôležitá 
nikde inde ako práve v oblasti 
dodávky a distribúcie teplej 
vody, kde tvorí spotreba energie 
značnú časť energetickej 
spotreby budov.

Každý moderný systém ohrevu 
vody si dnes za svoj hlavný cieľ 
kladie zabezpečenie dodávky 
teplej vody bez plytvania vody 
či energie. Zároveň musí byť 
systém ekonomický a bez 
náročnej údržby.

Raychem HWAT je systém 
využívajúci jedno potrubie,  
ktorý spĺňa tieto dôležité 
požiadavky.

1. Bežné riešenie: recirkulačný systém
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Požiadavky na systémy teplej vody

HYGIENA

& KOMFORT

FLEXIBILITA ÚSPORA  
vody & energie



•	 Vykurovací kábel pripojený k jednému teplovodnému potrubiu 
udržiava vodu pri požadovanej teplote.

•	 Všetky tepelné straty z teplovodných potrubí kompenzuje 
samoregulačný teplo-udržiavací kábel pripevnený k jednotlivým 
potrubiam. Takto si môžete zvoliť teplotu každého potrubia, až po 
teplotu zásobníka.

•	 Teplota kábla sa v každom bode potrubia dá prispôsobiť,  
a to podľa miestnych podmienok potrubí. To znamená, že dané 
potrubie sa vykuruje presne podľa toho, ako sa ochladí. Ak tečie 
teplá voda, produkcia tepla je nižšia. Čím častejšie sa pustí 
kohútik s teplou vodou, tým menej je potrebné aktivovať systém 
na údržbu teplej vody.

•	 Ľahko programovateľné ovládacie zariadenie HWAT-ECO sleduje 
teplotu bojlera a zabezpečuje to, že systém sa používa iba na 
udržanie teploty v potrubiach, a nie na ohrev vody. Takto sa 
spotreba energie redukuje na minimum.

Vyberte si správny      systém dodávky teplej vody

2. Alternatíva: Systém HWAT s jedným  
potrubím – geniálny vďaka svojej jednoduchosti!

Ako to funguje? 
Kľúčové prvky inteligentného systému údržby 
teplej vody:

Izolácia znižuje  
tepelné straty 
Potrubia musia byť 
izolované správnou 
tepelnou izoláciou, aby  
sa v nich udržala 
požadovaná teplota. Dobrá 
tepelná izolácia znamená:
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Ovládacie zariadenie 
na úspornejšiu 
prevádzku

Programovanie zariadenia 
na reguláciu teploty 
HWAT-ECO je veľmi 
jednoduché, a to vďaka 

špeciálnemu softvéru 
nastavenému konkrétne 
pre danú budovu.
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Šikovné spojenie
Spojenia so systémom 
Rayclic sú rýchle a 
jednoduché
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Kábel kompenzuje 
stratu tepla 
Samoregulačný vykurovací 
kábel kompenzuje straty 

tepla a udržiava teplotu 
na požadovanej úrovni. 
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• Nižšie tepelné straty
• Nižšie prevádzkové náklady
Úsporná dodávka teplej vody si vyžaduje dobrú 
izoláciu, či už pri recirkulácii alebo systémoch  
s jedným potrubím



Hygienický a pohodlný systém

HYGIENA & KOMFORT

Požiadavky kladené na systémy údržby teplej vody sa zameriavajú na pohodlie užívateľa…

Edi Meier, technický riaditeľ nemocnice Adelheid v Unterägeri/Švajčiarsko, hovorí:

„V našej nemocnici sa k pacientom správame ako k zákazníkom. 
Ak musia čakať na teplú vodu príliš dlho, budeme mať menej 
spokojných zákazníkov.”

 
... a jeden zamestnanec obsluhy (v nemocnici),

„So systémom jedného potrubia Raychem sa nemusíte starať  
o údržbu, má menej potrubí a nemá žiadne regulačné ventily ani 
čerpadlá. Systém v našej nemocnici funguje 10 rokov spoľahlivo 
a veľmi efektívne.“

Hygienické požiadavky nemocníc: Systém Raychem dokonale spĺňa 
zdravotnícko-technické požiadavky stanovené v tzv. Health Technical 
Memorandum 04-01: Kontrola hygieny na zabránenie výskytu baktérie 
legionella, „bezpečná“ teplá voda, studená voda a systémy pitnej vody 

•	Najkratšia sieť potrubí všetkých ústredných systémov údržby teplej vody  
 (polovičná dĺžka potrubí, žiadne spätné potrubia)

•	Zaručená vysoká teplota (>55°C) v celom systéme 

 - Neexistujú tu nevyhrievané časti

•	Malá zóna miešania v zásobníku 

 - Žiadne spätné potrubia v zásobníku

•	Údržba tepla

 - Možná až po miesto odbočenia

 - Kedykoľvek si môžete zvoliť teplotu do 70°C

•	Výmena vody v potrubiach

 - Objem potrubia sa  pri každom čerpaní vody obnoví na 100%

Výsledok: Keďže systém jedného potrubia má menej potrubí, menší objem vody a menšie tepelné 
straty, je tu značne znížené riziko akýchkoľvek bakteriologických problémov.

Edi Meier, nemocnica Adelheid: 

 „Pri ročných kontrolách vody, ktoré pravidelne vykonával úrad 
hygieny, sa nikdy nenašli zvýšené hodnoty baktérie legionella, a 
pritom sme nerobili žiadne preventívne opatrenia!”
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& KOMFORT
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Navyše ide o flexibilný systém!

FLEXIBILITA

Systém údržby teplej vody:
flexibilný systém šetriaci priestor

•	 Potrubia si vyžadujú oveľa menej priestoru, pretože tu nie sú spätné potrubia.
 Stúpacie potrubia, šachty a otvory sú zredukované, čím dávajú priestor iným službám.

•	 K už existujúcej budove sa môže pristaviť ďalšie poschodie alebo celá nadstavba. Táto nová časť 
budovy sa môže ľahko, rýchlo a ekonomicky napojiť na systém údržby teplej vody, pričom nie je 
potrebná žiadna hydraulická kompenzácia.

•	 Existujúci recirkulačný systém sa dá prípadne ľahko prerábať po častiach.
•	 Bez problémov môžete prenajímať izby alebo poschodia tretím osobám, keďže na spotrebu teplej 

vody sa dajú vystavovať oddelené faktúry

Nízke investičné náklady

Systém si vyžaduje iba niekoľko prvkov 

•	 Nemá žiadne čerpadlá, regulačné ventily alebo dvojité vodomery, a kábel na údržbu 
tepla sa upevní priamo na teplovodné potrubie pod tepelnou izoláciou 

•	 Nie sú potrebné žiadne zdĺhavé inštalácie spätných potrubí

FLEXIBILITA
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Architekti a stavební inžinieri, viazaní súčasnými stavebnými predpismi, musia aktívne vyhľadávať 
príležitosti ako znižovať spotrebu energie alebo používať obnoviteľné zdroje. V posledných rokoch sa 
kladie veľký dôraz na znižovanie spotreby energie na kúrenie a chladenie. To znamená, že energia 
potrebná na výrobu hygienickej teplej vody teraz zaberá väčšiu časť energetických potrieb budov.

ÚSPORA: Ušetrite energiu! 

Čiže každá úspora v rozvode teplej vody bude mať 
väčší dopad na celkovú spotrebu energie budovy.

1. Nižšie straty tepla vďaka jednému potrubiu

Systém jedného potrubia má iba jedno prívodové potrubie, takže odpadá tepelná strata spätného 
potrubia. Tento systém nepotrebuje recirkulačné čerpadlo, takže nie je potrebná nijaká ďalšia 
energia. Okrem toho tu nie sú žiadne mechanické časti, takže náklady na údržbu sú zanedbateľné.

60%-tné zníženie spotreby energie:

Tradičný recirkulačný systém Systém jedného potrubia

So systémom jedného potrubia Raychem môžete znížiť spotrebu energie na rozvod teplej vody  
o 60% v porovnaní s energiou, ktorú spotrebuje recirkulačný systém. Systém Raychem môže 
významne prispieť k redukcii CO, ak elektrika, ktorou je systém poháňaný, pochádza z ekologických 
zdrojov, ako napríklad fotovoltaika, CHP (kombinovaná výroba elektriny a tepla) a ďalšie zdroje 
distribuované inak ako rozvodmi.

Správať sa „úsporne“ znamená: Plánovať na dnes a na zajtra!

ÚSPORA  
voda & energia
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2. Efektívnejšie využitie bojlera

Môžete využívať menší bojler, a to vďaka nižšiemu objemu vody  
v potrubiach (žiadne spätné potrubia). Bojler funguje efektívnejšie, 
pretože nemá spätné potrubie (neustále vytváranie tepelných 
vrstiev).

h
h

Recirkulácia

Recirkulačný systém 
so spätným potrubím

Systém údržby teplej vody

5. Systém jedného potrubia má pozitívne 
vplyvy na účinnosť chladenia budovy

• V komerčných budovách sa minie veľa energie na chladenie budovy. 
Bolo by efektívnejšie zabrániť prekúreniu budovy, aby sa znížila jej 
potreba chladenia. 

• Systém jedného potrubia eliminuje teplo zo všetkých spätných 
potrubí rozvodu teplej vody a teda znižuje účet za elektrinu za 
chladenie budovy. 

9 W/m 8 W/m

tepelná strata- 
prívodné potrubie

tepelná strata-  
spätné potrubie
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4. Tepelná strata je kompenzovaná vyššou účinnosťou

Tepelná strata – jedno 
potrubie, systém HWAT

Elektrická energia

• V systéme jedného potrubia sa k potrubiu pripevní 
samoregulačný kábel, ktorý v každom bode zachytáva potrebu 
tepla. Energia sa vymieňa presne tam, kde je potrebná, a to po 
celej dĺžke potrubia. Nedochádza k nijakým stratám účinnosti.  

Recirkulácia tepelnej straty

•	 Tepelná	strata	a	okruh	dobitia	účinnosti
•	 Tepelná	strata	-	komínový	efekt
•	 Tepelná	strata	-	bojler

• V recirkulačnom systéme sa tepelná strata kompenzuje teplou 
vodou z bojlera. Pri výrobe teplej vody a počas jej toku v potrubiach 
sa vytvárajú ďalšie tepelné straty (účinnosť bojlera, komínový efekt, 
atď.). Celkovo sa vyrobí a spotrebuje viac energie než je do potrubí 
potrebné. 

3
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Systém 
vypnutý

Spotreba teplej vody (%) Výstup W/m

HWAT vykurovací kábel

Systém 
vypnutý
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3. Pri väčšej spotrebe vody sa dá  
systém HWAT vypnúť 

Pri vyššej spotrebe vody teplá voda z bojlera preteká potrubiami. 

• Inteligentné ovládacie zariadenie HWAT-ECO pomáha šetriť 
energiu tak, že počas intenzívneho odberu sa systém vypne. 

• Takisto počas nocí, kedy je spotreba nulová alebo nízka,  
sa dá znížiť udržiavaná teplota vody. 

Správať sa „úsporne“ znamená: Plánovať na dnes a na zajtra!



ÚSPORA  
voda &  
energia
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Prípadové štúdie týkajúce sa spotreby energie vykonávané 
v reálnych podmienkach. HWAT a recirkulačný systém 
bežia paralelne v rovnakom prostredí a prevádzkových 
podmienkach (doby odberu).

Univerzita v Bath (UK) – športový pavilón: 

Overené v praxi s dobrými výsledkami –  
Prípadové štúdie

54% úspora energie z rozvodu teplej vody

54 % úspora energie*}

48 % úspora energie*}

Popis systému
• Vodovodné kohútiky:

 – 34 spŕch – bodov odberu
 – 17 umývadiel
 – práčovňa

• Systém:

 – 150 m galvanizovaných oceľových potrubí 
  (140 m spätných potrubí)

 – Izolácia zo skleneného vlákna s hrúbkou  
 podob nou ako je priemer potrubia

 – Minimálna teplota údržby vody 50°C

Výsledky ročnej spotreby energie
• Recirkulácia: 45 522 kWh

• HWAT - 1 potrubie: 20 826 kWh

Týždenná spotreba energie

• Recirkulácia: 921 W

• HWAT - 1 potrubie: 480 W

Jydsk technologisk institut (DK) – Univerzita:

48% úspora energie z distribúcie teplej vody

Popis systému
• Systém

 – Laboratórne centrum s 1 miestom odberu

 – 33 m galvanizovaných oceľových potrubí  
 s priemerom 32 mm

 – Izolácia z minerálnej vaty s hrúbkou 40 mm

 – Minimálna teplota údržby vody 55°C

* Použitím regulátora HWAT-ECO sa dá proces ďalej optimalizovať



Raychem robí výpočty zadarmo, 
zmeria Vašu spotrebu energie a 
náklady počas životnosti systému

Softvér SaveWatt na výpočet a plánovanie porovnáva efektívnosť systému na údržbu teplej 
vody s efektívnosťou cirkulačného systému.  
Porovnanie: 

• Investičných nákladov 

• Spotreby energie 

• Prevádzkových nákladov 

• Amortizácia (náklady počas životnosti systému) 

Tento program obsahuje moduly na výpočet nastavenia optimálnej teploty. Softvér tiež vytvorí 
zoznam materiálov potrebných na projekt.  
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SaveWatt porovnanie medzi systémom s jedným potrubím a recirkuláciou
Príklad, použitie skutočnej kalkulácie v nemocnici s recirkulačným systémom (prívod.potrubie 370 m)

Pošlite nám formulár SaveWatt zo strany 11 a zistite si pre Vás optimálny systém dodávky teplej vody!
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Odpisy: 10% úspora investičných a  
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Iba 36% spotreby energie

Nechajte si Váš budúci projekt prepočítať a porovnať!



ÚSPORA  
voda & energia
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ÚSPORA: Šetrite vodou!
Niet pochýb o tom, aký má dodávka teplej vody obrovský dopad na životné prostredie.
5,5 % našich celkových energetických potrieb spadá pod výrobu teplej vody a táto sa v budúcich 
rokoch len zvýši.

Okrem energie budovy spotrebujú aj obrovské množstvo vody, ktorá môže byť škodlivá pre širšie 
prostredie. S takýmto ohromným dopadom na životné prostredie je logické, že systémy rozvodu vody 
sa stanú centrálnym bodom snahy o znižovanie spotreby.

Úsporný & ekologický: 
úspora vody znamená úsporu energie!

So systémom jedného potrubia 
vykurovaným až po miesto odberu  
ušetrí 200-izbový hotel dosť vody na  
to, aby každý mesiac napustil priemerný  
plavecký bazén!

Systém HWAT s jedným potrubím zaručuje 
pohodlnú dodávku teplej vody priamo 
do kohútika. Samoregulačný vykurovací 
kábel Raychem sa inštaluje priamo na 
každé potrubie (kovové i plastové) každej 
veľkosti. Už neminiete viac vody pri čakaní 
na teplú vodu, čo má veľký dopad na 
životné prostredie a náklady užívateľov  
na vodu. 

Hotel s 200 izbami

3 metre potrubia DN25 bez recirkulácie či súbežného vykurovania

x 1,5 litrov zbytočne minutej vody pre každý kohútik

x 5 čerpaní za deň v každej izbe

= 45000 litrov mesačne zbytočne minutej „teplej“ vody 

Príklad míňania vody
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Viac informácii na www.raychempodlahovekurenie.sk

Projekt Zákazník
Číslo projektu Firma

Ulica Kontakt
Názov projektu Ulica
Umiestnenie Krajina

Mesto
Tel. 
Fax
E-mail

Typ budovy Nemocnica Športové centrum

(vhodné zaškrtnite) Kancelárie Bytový dom
Hotel
Väzenie Iné

Materiály potrubia nerezová oceľ Kombin. potr. Geberit Mepla

(vhodné zaškrtnite) meď Plastové potrubie PEX
tvrdá meď plastové potrubie PB
lisovaná armatúra
závitová rúra iné

Potrubia - podrobne Teplota prostredia Prívodné potrubie Spätné potrubie

°C DN m DN m
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Prípojky ks.

Izolácia typ minerálnej vaty Syntetická kaučuková pena 

(vhodné zaškrtnite) typ tvrdej peny PIR/PUR PE pena
iné

Cirkulácia materiálov ks. Watt

Čerpadlo 
Ventily na uzavretie
Ventily na reguláciu vedenia 

Všeobecné údaje Cena energie

diaľkové kúrenie €/kWh

Zásoby vytvoreného tepla vykurovacia nafta €/kWh

(vhodné zaškrtnite) zemný plyn €/kWh
iné €/kWh

Cena elektriky deň €/kWh

noc €/kWh

Cena el. vrát. odpadovej vody €/m2

Inštalačné náklady  €/l

Údaje o teplote vody °C

Teplota bojlera
Sieť na údržbu tepla
Min. komfortná teplota

Žiadosť o bezplatný výpočet SaveWatt

Predbežná štúdia údržby teplej vody (investičné náklady, prevádzkové náklady, náklady na životnosť, 
teplotné profily). Zašlite na: Tyco Thermal Controls alebo cez www.raychempodlahovekurenie.sk
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Slovenská republika

Tyco Thermal Controls Czech, spol. s r.o.
Pražská 636
252 41 Dolní Břežany
Česká republika
bezplatný telefón 0800 969013 
Help linka  0948 550 440 
info.cz@tycothermal.com

ÚSPORNÝ & EKOLOGICKÝ
zo zeme nahor!

1. Systém umožňujúci efektívne využitie vody
	 •	 Nedochádza k plytvaniu vody kvôli dlhému odtekaniu studenej vody 

2. Nízko-energetický a nízko-nákladový systém
	 • Systém šetrí až 60% energie v porovnaní s recirkulačným systémom

	 • Žiadne spätné potrubia, teda nižšie tepelné straty vďaka použitiu len jedného potrubia

3. Hygienický systém

4. Systém bez nákladov na údržbu
	 • Bez recirkulačného čerpadla – žiadne časti sa neopotrebujú

	 • Menej potrubí, bez regulačných ventilov a čerpadiel 

	 • Žiadna hydraulická kompenzácia

Služby
Poskytneme Vám podporu vo viacerých štádiách procesu, od plánovania až po uvedenie  
do prevádzky

Pred a počas plánovania:
	 • Dokumentácia: texty na vyhlásenie súťaže, návrh kontrolného zoznamu, pomoc pri inštalácii a  
  zavedení do prevádzky

	 • SaveWatt – výpočet úspor

Pred a počas inštalácie:
	 • Školenie pred inštaláciou
	 • Asistencia priamo pri inštalácii

Po inštalácii:
	 • Uvedenie do prevádzky
	 • Sledovanie projektových parametrov (ako napr. teplotná energetická spotreba) na požiadanie

Systém na údržbu teplej vody

Tyco a HWAT sú registrované a/alebo neregistrované obchodné značky spoločnosti Tyco Thermal Controls LLC alebo jej pobočiek.

Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov. 

Obchodné zastúpenie Raychem:


