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1. Úvod

V pfiípadû moderní prÛmyslové a bytové
v˘stavby je jiÏ neodmyslitelné zásobování
energií prostfiednictvím místního 
a dálkového teplovodního potrubí, 
jeÏ provozují v˘robci energií.
Znaãn˘ch úspor CO2 se dosahuje
vyuÏíváním centrálních spaloven
vyuÏívajících techniku na spalování
biomasy, bioplynu nebo blokové
elektrárny. RovnûÏ s vyuÏíváním
odpadního tepla z prÛmyslov˘ch zafiízení.
Pfiedizolovan˘ potrubní systém
budoucnosti, kter˘ splÀuje tyto poÏadavky,
je potrubní systém 
RAUTHERMEX.

1.1 V˘hody systému
� Flexibilní potrubní systém umoÏÀuje

hospodárnou pokládku
� Vysoká provozní bezpeãnost, protoÏe

se trubky RAUTHERMEX vyrábûjí 
z materiálu nepodléhajícího korozi

� Odoln˘ proti pÛsobení axiálních sil,
proto nedochází k tepelné roztaÏnosti

� Není nutné pouÏívat v˘ztuhy proti
roztaÏnosti nebo kompenzátory

� Odoln˘ proti proudûní vody v podélném
smûru

� Systémové komponenty jsou vhodné
pro ve‰keré aplikaãní situace

1.2 Rozsah platnosti
Tato Technická informace je platná pro
plánování, pokládku a vyuÏívání flexibilních
potrubních systémÛ pro rozvádûní
dálkového tepla RAUTHERMEX, násuvné
objímky REHAU a náfiadí RAUTOOL.

1.3 Oblasti pouÏití
RAUTHERMEX je potrubní systém
vybaven˘ izolací, urãen˘ pfiednostnû pro
pokládání do zemû.
� Zásobování teplem pomocí místního 

a dálkového potrubí
� Zásobování pitnou a teplou vodou
� Technické vybavení bazénÛ
� Chladicí technika
� PrÛmysl a zemûdûlství
� Napojení velkoplo‰ného vytápûní 
� VyuÏívání geotermálního tepla.

Obr. 2: Potrubí pro odvádûní tepla ze zafiízení na v˘robu bioplynu urãeného pro vytápûní ‰koly

Obr. 3: Potrubí na topnou vodu pro vytápûní bazénu

Obr. 1: Zásobování teplem ze zafiízení na zpracování biomasy

Technické zmûny vyhrazeny!
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2. Hlavní komponenty

2.1 Trubka RAUTHERMEX
Potrubí pro rozvod dálkového tepla
RAUTHERMEX se skládá 
z koextrudovan˘ch, vodotûsn˘ch
komponentÛ odoln˘ch proti axiálním silám,
které jsou navzájem spojeny.
V pfiípadû varianty UNO z jednoho, 
v pfiípadû varianty DUO ze dvou
rozvodn˘ch trubek vyroben˘ch 
z polyetylénu zesítûného za vysokého tlaku
(RAU-PE-X) dle normy DIN 16892/93, 
SDR 11 s kyslíkovou bariérou dle normy
DIN 4726, nebo SDR 7,4 pro pouÏití pro
pitnou vodu se schválením DVGW.
Tepelná izolace se skládá z polyuretanu 
a ochranného plá‰tû z PE-LD.

V˘hody:
� Díky podélnému propojení komponentÛ

nedochází k dilataci potrubí ve v˘kopu
� Není nutné provádût statické v˘poãty

trubky
� Rychlá pokládka
� Malé polomûry ohybu
� Velmi dobré tepelnû-izolaãní vlastnosti.

Obr. 4: Trubka UNO a DUO  

Obr. 5: Spoj RAUTHERMEX

Obr. 6: T-kus-set RAUTHERMEX
Technické zmûny vyhrazeny!

2.2 Spoj pomocí násuvné objímky
Spojovací technika REHAU vyuÏívající
násuvnou objímku pfiedstavuje jednu 
z metod vyvinut˘ch a patentovan˘ch firmou
REHAU, která je urãená k rychlému,
bezpeãnému a trvale tûsnému spojení
trubek PE-Xa. 
Skládá se pouze z fitinky a násuvné objímky.
JelikoÏ trubka funguje jako tûsnûní, nemusí
se pouÏívat dal‰í o-krouÏky. âtyfii tûsnicí
chlopnû zaruãují absolutnû bezvadné
provedení spoje, kter˘ odolá i tvrd˘m
podmínkám panujícím na stavbû. Speciální
protismûrné háky zamezují samoãinnému
rozpojení pfii provozu.

V˘hody:
� Bezpeãn˘, nerozebírateln˘ spoj
� Prakticky nedochází ke zmen‰ování

prÛfiezu, protoÏe se rozvodné trubky 
ve spoji roz‰ifiují. TudíÏ dochází 
k zanedbateln˘m tlakov˘m ztrátám 
a k Ïádné kavitaci

� Rychlá montáÏ
� OkamÏitá moÏnost zatíÏení tlakem
� Odolnost proti povûtrnostním vlivÛm.

2.3 Systém izolovan˘ch spojÛ REHAU
Spoje pod zemí, jako jsou spojky ãi T-kusy,
se musí izolovat a utûsnit stejnû kvalitnû
jako trubky RAUTHERMEX. Systém
izolaãních setÛ vyvinut˘ speciálnû pro tuto
aplikaci se skládá z plastového
komponentu opatfieného odstupnûním pro
pfiizpÛsobení konkrétnímu prÛmûru
vnûj‰ího plá‰tû. Pro utûsnûní slouÏí dvû
smr‰Èovací hadice pro spojku, popfi. tfii
smr‰Èovací hadice pro T-tvarovku.
Za úãelem vytvofiení izolace se dodává
velmi kvalitní polyuretanová pûna
pfiedkonfekcionovaná v kartu‰ích, 
v pfiípadû vût‰í potfieby pûny v kanystrech.

V˘hody:
� Rychlá a snadná montáÏ
� Bezpeãné utûsnûní
� Velmi dobré tepelnû-izolaãní vlastnosti
� Pouze 4 komponenty pro ve‰keré

rozmûry.
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3. Vlastnosti materiálu

3.1 Trubka RAUTHERMEX
Trubky RAUTHERMEX se skládají 
z následujících hlavních komponent:
� Rozvodná trubka
� Izolace trubky
� Oplá‰tûní

NíÏe podáváme vysvûtlení pro
jednotlivé hlavní komponenty.

V˘hody:
� Dobrá flexibilita, tudíÏ moÏnost mal˘ch

polomûrÛ ohybu od pouh˘ch 0,7 m 
(DN 20) do 1,4 m (DN 125)

� Velká délka trubky ve svazku ãinící 
86 m (DN 125) aÏ 760 m (DN 20), tudíÏ
pouze nûkolik spojovacích míst a nízká
nároãnost na montáÏ.

3.1.1 Rozvodné trubky
Rozvodná trubka se skládá ze síÈovaného
polyetylénu (PE-Xa) dle normy DIN 16892
a DIN 16893. Trubky PE-Xa nabízíme 
ve dvou tlakov˘ch stupních s rÛznou
tlou‰Èkou stûn (SDR 11 a SDR 7,4).
Struktura rozvodn˘ch trubek se vytváfií
pod vysok˘m tlakem za pfiítomnosti vysoké
teploty pfii pfiidávání peroxidu. Bûhem
tohoto procesu vzniknou mezi
makromolekulami takové spoje, které
vzájemn˘m spojením vytvofií pevnou
strukturu (síÈ). 

3.1.2 Rozvodné trubky
RAUTHERMEX SDR 11

Obr. 7: Rozvodné trubky SDR 11

Trubky RAUTHERMEX SDR 11 se
pfiednostnû pouÏívají v oblasti vytápûní 
a chlazení. Z tohoto dÛvodu jsou navíc
vybavené kyslíkovou izolaãní vrstvou 
z EVOH dle normy DIN 4726. Tato trubka
má oranÏovou barvu.

3.1.3 Rozvodné trubky
RAUTHERMEX SDR 7,4

Trubky RAUTHERMEX SDR 7,4 se pouÏívají
v celé fiadû zemí coby trubky pro zásobování
pitnou vodou (viz bod 3.1.7 Schválení pro
provoz). Barva tûchto trubek je pfiírodní.

Obr. 8: Rozvodné trubky SDR 7,4

V˘hody:
� Vynikající chemická odolnost
� Velmi nízká drsnost (e = 0.007 mm pfii

60 oC)
� Nedochází k inkrustaci
� Trvale nízké tlakové ztráty na dobu celé

Ïivotnosti
� Trubky SDR 11 se speciální oranÏovou

kyslíkovou izolaãní vrstvou EVOH
� Odolnost vÛãi korozi
� Pomal˘ proces stárnutí
� Odolnost proti teãení materiálu
� Tvarová pamûÈ
� Tepelná odolnost
� ·patn˘ pfienos zvuku
� Tlaková odolnost
� Toxikologická a fyziologická

nezávadnost
� Vynikající odolnost proti mechanickému

po‰kození (vzniku vrypÛ).

3.1.4 Tlakové a tepelné omezení
V pfiípadû trval˘ch teplot platí pro trubky
RAUTHERMEX následující teploty a tlaková
omezení (v pfiípadû aplikace vody SF 1,25),
s ohledem na bezpeãnostní koeficient 1,25
dle normy DIN 16892/93. Následující
teplotní a tlakové omezení (aplikaãní 
pfiípad – voda SF 1,25).

RAUTHERMEX, SDR 11
40 oC 11,9 baru 50 let
50 oC 10,6 baru 50 let
60 oC 9,5 baru 50 let
70 oC 8,5 baru 50 let
80 oC 7,6 baru 25 let
90 oC 6,9 baru 15 let
95 oC 6,6 baru 10 let

RAUTHERMEX, SDR 7,4
40 oC 18,9 baru 50 let
50 oC 16,8 baru 50 let
60 oC 15,0 baru 50 let
70 oC 13,4 baru 50 let
80 oC 12,1 baru 25 let
90 oC 11,0 baru 15 let
95 oC 10,6 baru 10 let

V pfiípadû mûnícího se tlaku a teploty lze
stanovit oãekávanou provozní dobu dle
DIN 13760 „Miner‰ského“ pravidla.

Rozvodné trubky jsou dimenzované 
na maximální provozní teploty 95 oC,
krátkodobû ov‰em sná‰í i teploty 
do 110 oC.

Technické zmûny vyhrazeny!

Chemická odolnost
RAUTHERMEX vykazuje díky rozvodné
trubce PE-Xa velmi dobrou odolnost proti
pÛsobení chemikálií. Bezpeãnostní faktory
a tepelná odolnost jsou závislé 
na rozvádûném médiu.
Hodnoty odolností uvedené v normû 
DIN 8075, pfiíloha 1, platí také pro PE-Xa.

3.1.5 Vlastnosti materiálu PE-Xa

Hustota 0,94 g/cm3

Stfiední tepeln˘ 1,5 10-4 K-1

koeficient tepelné 
roztaÏnosti 
v teplotním rozsahu 
0 oC aÏ 70 oC
Tepelná vodivost 0,41 W/mK
Modul pruÏnosti 600 N/mm2

Povrchov˘ odpor > 1012 ς
Tfiída stavebního 
materiálu B2 (normální 

vznûtlivost)
Drsnost trubky 0,007 mm

3.1.6 Certifikáty pro rozvodné trubky 

Certifikáty pro SDR 11:
� Francie:

Atec 15 + 15/99-553
� âeská republika

ITC Zlín, a. s.

Certifikáty pro SDR 7,4:
� Nûmecko:

DVGW (K 164, V 058, V 060, V 069)
� Rakousko:

ÖVGW (ã. 1.094)
� âeská republika

ITC Zlín, a. s.

Oplá‰tûní

Izolace trubky

Rozvodná trubka

Obr. 9: Hlavní komponenty trubky RAUTHERMEX
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3.2 Izolace trubky
Trubky RAUTHERMEX SDR 11 a SDR 7,4
se vyrábûjí pomocí rozpínavé pfiísady CO2

polyuretanové pûny (pûna rozpínající se
vodou).
Polyuretanová pûna se tak vyrábí 100 %
bez pfiítomnosti FCKW a HFCKW.

Obr. 10: Odizolovaná trubka

V˘hody:
� Velmi jemné póry (aÏ z 95 % uzavfiené

buÀky)
� Nevytváfií se hofilavé plyny v pórovité

pûnû
� Vysoká hodnota vodivosti vodních par,

proto se nerealizuje provlhãování.

3.2.1 Vlastnosti
Tepelná vodivost <_ 0,032 W/mK 

dle EN 253
GWP (greenhouse
Warming potential) 0

ODP (ozone Depletion 
potential) <_ 0 

Hustota > 57 kg/m3

Napûtí v tlaku 30 N/cm3

Absorpce vody 5 % dle 
EN 253

Odolnost proti dlouhodobé 
teplotû 120 oC

Axiální pevnost  trubky 
ve stfiihu dle EN 253 200 kPa

3.3 Oplá‰tûní trubky RAUTHERMEX
Trubky RAUTHERMEX SDR 11 se skládají
z lehce vlnitého ochranného plá‰tû.
Pfiedev‰ím v pfiípadû prÛmûrÛ plá‰Èové
trubky 162 mm a 182 mm se nabízejí
zlep‰ené statické vlastnosti, zvy‰uje se
podélná flexibilita a tudíÏ jsou pfiípustné
men‰í polomûry ohybu. Trubky
RAUTHERMEX SDR 7,4 se vyznaãují
ãern˘m vnûj‰ím plá‰tûm.
Pro zv˘‰ení podélné flexibility se vnûj‰í
plá‰tû trubek RAUTHERMEX SDR 11 
a SDR 7,4 vyrábûjí z flexibilního materiálu
PE-LD.

Obr. 11: Plá‰Èová trubka

V˘hody:
� Velmi dobré spojení s polyuretanovou

pûnou
� Beze‰vá extrudace kolem

polyuretanové pûny
� Ideální pro aplikaci smr‰Èovacích hadic

pro utûsnûní pomocí objímek.

3.3.1 Vlastnosti plá‰Èové trubky
PE, polyetylén s niÏ‰í hustotou (PE-LD)

Tepelná vodivost 0,43 W/mK

Teplota tavení krystalitu 105–110 oC

Hustota 0,93 g/cm3

Modul pruÏnosti 400 N/mm2

Tfiída stavebního materiálu B2 (normální 
vznûtlivost)

3.4 Spoj pomocí násuvné objímky
V pfiípadû spojÛ trubek uloÏen˘ch v zemi
musí b˘t uÏivatel zafiízení pfiesvûdãen˘ 
o kvalitû vytvofieného spoje. Trvalé
utûsnûní spojÛ trubek nelze zajistit 
v pfiípadû, pokud se pouÏívají jiné spojky
neÏ spojovací technika REHAU nebo jiné
náfiadí neÏ RAUTOOL.

Obr. 12: Spoj vytvofien˘ násuvnou objímkou

Technické zmûny vyhrazeny!

3.4.1 Materiál
Fitinky se skládají ze speciální mosazi
odolné proti odzinkování dle normy 
DIN EN 1254/3 (E), tfiída A, ãervená mosaz
nebo ST37. Násuvné objímky se vyrábûjí
ze standardní mosazi s odstranûn˘m
pnutím CuZn39Pb3 / F43 dle DIN 17671
nebo z ãervené mosazi.

RAUTOOL M1
Manuální náfiadí s dvojitou vidlicí vÏdy pro
2 rozmûry. Aplikaãní oblast – rozmûry 
16–40. Vidlice M1 se musí pouÏívat
v˘luãnû s náfiadím RAUTOOL M1.

Obr. 13: RAUTOOL M1

RAUTOOL A2
Elektrohydraulické náfiadí s akumulátorov˘m
pohonem a dvojitou vidlicí urãené vÏdy 
pro 2 rozmûry. Pohon zaji‰Èuje
akumulátorov˘ hydraulick˘ agregát, kter˘ se
nachází pfiímo na válci náfiadí. Aplikaãní
oblast poãínaje rozmûrem 16–40.

Obr. 14: RAUTOOL A2 

RAUTOOL G1
Náfiadí pro rozmûry 50–110, v provedení
40 x 5,5 se nabízí k pouÏití jako varianta.
Pohon zaji‰Èuje hydraulické noÏní ãerpadlo
nebo elektrohydraulick˘ agregát.

Obr. 15: RAUTOOL G1 

3.5  RAUTHERMEX - tvarovky
Tvarov˘ díl je vyroben z extrémnû
robustního materiálu LLDPE s vysokou
rázovou houÏevnatostí. K tomu jsou pro
vysoce kvalitní v˘robu izolovan˘ch spojÛ
navíc k dispozici brusn˘ pás, pásek 
na mûfiení teploty i vrták pro vytvofiení
otvoru pro plnûní pûny.



7

3.5.1 RAUTHERMEX - T-kus-set
RAUTHERMEX - T-kus-set se pouÏívá pro
izolaci odboãek. Prostfiednictvím speciálnû
dimenzovaného stupÀového systému jsou
tfieba pouze 2 komponenty pro ve‰keré
rozmûry trubek.
T-kus-set tvarovek se skládá z:
� 1 T-kus VELK¯ nebo mal˘
� 3 smr‰Èovací hadice
� 1 lepicí páska u malého T-kusu 

a 2 lepicí pásky u T-kusu VELKÉHO
� Návod na montáÏ.

Obr. 16: T-kus-set Obr. 17: Systém T-kus-setu

3.5.2 Spojka-set RAUTHERMEX
Spojka-set RAUTHERMEX slouÏí pro 
izolaci spojek a koncovky. Spojka-set 
se skládá z:
� 1 spojovací objímka VELKÁ nebo malá
� 2 smr‰Èovací hadice
� Návod na montáÏ.

Obr. 18: Tvarovka – spojka-set

3.5.3 Vlastnosti materiálu tvarovek
PE, polyetylén s nízkou hustotou (PE-LD)

Tepelná vodivost 0,43 W/mK

Teplota tavení krystalitu 105–110 oC

Hustota 0,93 g/cm3

Modul pruÏnosti 600 N/mm2

Tfiída stavebního 
materiálu B2 (normální 

vznûtlivost)

3.5.4 Smr‰Èovací hadice
Smr‰Èovací hadice disponuje uvnitfi vrstvou
termicky aktivovaného lepidla.

3.5.5 Vlastnosti materiálu

Pevnost v tahu 14 MP

Max. roztaÏnost 300%

Hustota 1,1 kg/dm3

Absorpce vody < 0,1 %

Teplota mûknutí lepidla 80–90 oC

Tfiída stavebního materiálu B2 (normální 
vznûtlivost)

3.6 PU vypûÀovací hmota pro spoje
Izolace objímek RAUTHERMEX se vyrábí 
z dvousloÏkové pûny PU. Polyuretanovou
pûnu nabízíme v kartu‰ích nebo 
v kanystrech. Kartu‰ se dodává v sadách 
a obsahuje:
� 1 kartu‰e
� 1 odvzdu‰Àovací zátka
� 1 ‰estihrann˘ ‰roub (pro pfiimíchání

pûny)
� Návod na montáÏ.

Obr. 19: Fotografie – Kartu‰e pûnového PU

Pfii pouÏívání pûny PU z kanistrÛ se musí
vytvofiit následující smûs:
� Komponenta A kanystru a komponenta

B kanystru v pfiíslu‰ném mnoÏství 
(viz tabulka pro pûnu na internetové
stránce firmy www.rehau.cz)

� Kelímek na pûnu
� Odvzdu‰Àovací zátka.

Obr. 20: 
Komponenta A a B se vzorkem pûny

3.6.1 Komponenta A, naÏloutlá
barva:

Teplota zmrazení < 0oC

Bod vzplanutí > 180oC

Hustota                       1,064 g/cm3 (20oC)

3.6.2 Komponenta B, hnûdá barva:

Bod vzplanutí > 250oC

Tlak páry: (20oC) < 0,01 Pa

Hustota:                        1,24 g/cm3 (20 oC)

3.6.3 Namûfiené hodnoty pro pûnûní:

Namûfiená teplota 20 oC

Izotopové sloÏení 100:160

Doba rozbûhu 40 vtefiin

Doba taÏení vláken 130 vtefiin

Doba stoupání 180 vtefiin

Objemová hmotnost
(volné napûnûní) 59 kg/m3

Objemová hmotnost (jádro) 68 kg/m3

Pevnost v tlaku 0,44 N/mm3

Pomûrné stlaãení 6 %

Uzavfienost bunûk 95 %

Upozornûní:
Pfied pouÏitím pûny si prosím
dÛkladnû pfieãtûte bezpeãnostní
listy a návod na montáÏ, kter˘ je
pfiiloÏen˘ k produktÛm.
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3.7 Rozmûry trubek RAUTHERMEX

Trubky UNO, trubní fiada 1, SDR 11

Typ d s D Objem Hmotnost Max. délka kotouãe [m]
[mm] [mm] [mm] Vnitfiní trubka [l/m] [kg/m] 2,8 m x 0,8 m 2,8 m x 1,2 m

25/91 25 2,3 93 0,327 1,20 377 560
32/91 32 2,9 93 0,539 1,34 377 560
40/91 40 3,7 93 0,835 1,84 377 560

50/111 50 4,6 113 1,307 1,97 271 380
63/126 63 5,8 128 2,07 2,60 192 280
75/162 75 6,8 163 2,961 4,11 92 144
90/162 90 8,2 163 4,256 4,56 92 144

110/162 110 10,0 163 6,362 6,37 92 144
125/182 125 11,4 184 8,120 7,22 - 86
160/225 160 14,6 225 13,430 11,43 6m tyã

Trubky DUO, trubní fiada 1, SDR 11

Typ 2 x d s D Objem Hmotnost Max. délka kotouãe [m]
[mm] [mm] [mm] Vnitfiní trubka [l/m] [kg/m] 2,8 m x 0,8 m 2,8 m x 1,2 m

25+25/111 25 2,3 113 2 x 0,327 1,73 271 380
32+32/111 32 2,9 113 2 x 0,539 1,87 271 380
40+40/126 40 3,7 128 2 x 0,835 2,45 192 280
50+50/162 50 4,6 163 2 x 1,307 3,96 92 144
63+63/182 63 5,8 184 2 x 2,07 5,28 - 86

Trubky UNO, trubní fiada 2, SDR 7,4

Typ d s D Objem Hmotnost Max. délka kotouãe [m]
[mm] [mm] [mm] Vnitfiní trubka [l/m] [kg/m] 2,8 m x 1,2 m

20/76 20 2,8 75 0,163 0,8 500
25/76 25 3,5 75 0,254 1,00 500
32/76 32 4,4 75 0,423 1,10 500
40/91 40 5,5 90 0,660 1,55 360

50/111 50 6,9 110 1,029 2,25 240
63/126 63 8,6 125 1,633 3,00 170

Trubky DUO, trubní fiada 2, SDR 7,4

Typ d1 s1 d2 s2 D Objem Hmotnost Max. délka kotouãe [m]
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Vnitfiní trubka [kg/m] 2,8 m x 1,2 m

25+20/91 25 3,5 20 2,8 90 0,254+0,163 1,40 360
32+20/111 32 4,4 20 2,8 110 0,423+0,163 2,00 240
40+25/126 40 5,5 25 3,5 125 0,660+0,254 2,60 170
50+32/142 50 6,9 32 4,4 140 1,029+0,423 3,50 150
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4. Projektování

4.1 Obecnû
Pomocí flexibilních trubek RAUTHERMEX
lze ekonomicky v˘hodnû realizovat jak sítû
pro rozvod tepla, tak i spojovací potrubí
mezi dvûma budovami.

4.1.1 Volba zpÛsobu poloÏení trubek
Díky flexibilitû trubek RAUTHERMEX lze
aplikovat rÛzné zpÛsoby jejich pokládání.
ZpÛsob poloÏení trubek se musí
pfiizpÛsobit místním podmínkám. Potrubí
RAUTHERMEX se také bezvadnû hodí 
pro bezv˘kopové technické pokládky
i pro vpluhování pro pfieklenutí vût‰ích
nezastavûn˘ch ploch.

4.1.2  Plánování trasy potrubí
Pfii plánování trasy potrubí se musí zvlá‰tû
zohlednit jiná rozvádûcí potrubí. 
Hloubka pokládky pro stanovení
minimálního pfiekrytí (bod 5.2.2) je zvlá‰È
dÛleÏitá v prostoru komunikací, aby se
zajistilo dodrÏení limitÛ pro zatíÏení trubek.
Pfiitom je tfieba dbát rovnûÏ na utuÏení
v˘kopu pro potrubí splÀující poÏadavky
normy. 
Odvzdu‰nûní trubek RAUTHERMEX lze
zpravidla zabezpeãit prostfiednictvím
domovních pfiípojek. Nebude-li to moÏné,
pak lze v nejvy‰‰ích bodech umístit
odvzdu‰Àovací armatury.
V pfiípadû vût‰ích sítí pro rozvádûní tepla
doporuãujeme vybavit dílãí oblasti 

Obr. 22: Roãní otopná kfiivka

4.1.4  Doporuãení pro dimenzování
Z roãních otopn˘ch kfiivek (viz obr. 22)
vypl˘vá, Ïe je pln˘ otopn˘ v˘kon nutn˘
pouze po nûkolik málo dnÛ za rok.
S jmenovit˘m prÛmûrem trubek pro
dálkové rozvody tepla rostou investiãní 
a (kvÛli vysok˘m tepeln˘m ztrátám) také
provozní náklady.
Proto by mûly b˘t rozmûry potrubní sítû co
nejmen‰í, protoÏe se nízké vícenáklady
zapfiíãinûné pfiekonáváním zv˘‰ené tlakové
ztráty pfii plném zatíÏení více neÏ vyrovnají
prostfiednictvím v˘‰e uveden˘ch úspor.
Úãelné by mohlo b˘t také pouÏívání
druhého ãerpadla, které se pfii plném
zatíÏení automaticky zapne a jinak slouÏí
jako zaji‰Èovací rezerva. U spojovacího
potrubí mÛÏe b˘t dokonce úãelné
uvaÏovat tfiípotrubní (dvû pfiívodní potrubí 
a jedno zpûtné potrubí) nebo ãtyfipotrubní
síÈ (po dvou pfiívodních a dvou zpûtn˘ch
potrubích). Pokud se druhá potrubí pfiipojí 
aÏ pfii pfiekroãení rozvodné kapacity
prvních potrubí, pak lze provozovat síÈ
povût‰inu roku s velmi nízk˘mi tepeln˘mi
ztrátami.

podpodlahov˘mi závûrov˘mi armaturami.
Statick˘ v˘poãet potrubní sítû 
s kompenzaãními koleny, pol‰táfii nebo
kompenzátory není v pfiípadû trubek
RAUTHERMEX díky samokompenzaãní
vlastnosti nutn˘.

4.1.3 Dimenzování
Hydraulick˘ v˘kon trubek RAUTHERMEX
je díky men‰í drsnosti trubek podstatnû
vy‰‰í ve srovnání s ocelov˘mi trubkami.
Proto nelze tabulky tlakov˘ch ztrát
ocelov˘ch trubek aplikovat na v˘poãet
tlakov˘ch ztrát trubek RAUTHERMEX.

Pfii dimenzování trubek RAUTHERMEX se
musí porovnat zvlá‰tû tepelné ztráty 
a v˘kon ãerpadla. ProtoÏe je pln˘ v˘kon
ãerpadla potfiebn˘ pouze bûhem pár dnÛ
za rok, lze díky sníÏení rozmûrÛ trubek
docílit znaãn˘ch úspor s ohledem 
na tepelné ztráty i na mnoÏství pouÏitého
materiálu. Pro v˘poãet se musí pro sítû 
na rozvádûní tepla stanovit zatíÏení
vytápûním za rok. Pro odhadovan˘
v˘poãet tlakov˘ch ztrát lze pouÏít
diagramy uvedené na stranû 12 a 13.
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4.2.1 Odboãková metoda
Pfiitom se realizují domovní pfiípojky
prostfiednictvím odboãek z hlavního 
potrubí.
Pfiirozenû lze provádût i rÛzné kombinace.

V˘hody:
� Flexibilní plánování
� Snadné pfiedbûÏné pokládání do

pozemkÛ
� Lze provádût dodateãné napojení na

hlavní potrubí.

Obr. 23: Odboãková metoda

Obr. 24: Jednosmyãková metoda

Obr. 25: Odboãka od trubky s plastov˘m plá‰tûm
Technické zmûny vyhrazeny!

4.2.2 Jednosmyãková metoda
Vût‰í nabízené délky potrubí
RAUTHERMEX umoÏÀují v celé fiadû
pfiípadÛ upustit od spojÛ a odboãek
uloÏen˘ch v zemi, pfiiãemÏ se trubka
RAUTHERMEX pokládá od jedné budovy 
k následující a opût zpût.

V˘hody:
� Neprovádí se spoje pod zemí.

4.2.3 Odboãka od trubky 
s plastov˘m plá‰tûm

Lze realizovat odboãku od trubky 
s plastov˘m plá‰tûm na trubku
RAUTHERMEX, za úãelem uzavfiené nové
sítû nebo napojení jednotlivé budovy.

V˘hody:
� Jsou-li provozní teploty hlavního potrubí

pfiíli‰ vysoké, pak lze pomocí odpojení
sítû vytvofiit sekundární síÈ, v níÏ se
pouÏije RAUTHERMEX

� Je-li otopn˘ v˘kon hlavního potrubí
pfiíli‰ vysok˘ pro trubky RAUTHERMEX,
pak lze provést speciální odboãku.

4.2 V˘bûr poloÏení trasy
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Obr. 26: Pokládka do otevfieného v˘kopu

Obr. 27: Metoda fiízeného vrtání

Obr. 28: Metoda protahování

4.3.1 Otevfiená technologie
NejbûÏnûj‰ím zpÛsobem pokládky potrubí
je do otevfieného v˘kopu. V˘kop pouÏívan˘
pro potrubí RAUTHERMEX mÛÏe b˘t velmi
úzk˘. Pouze v místû spoje musí b˘t 
k dispozici pfiíslu‰n˘ pracovní prostor.

Technické zmûny vyhrazeny!

4.3.2 Metoda fiízeného vrtání
Metodu fiízeného vrtání lze aplikovat také 
v pfiípadû trubek RAUTHERMEX.

4.3.3  Metoda protahování
V pfiípadû aplikace metody protahováním
lze protahovat trubky RAUTHERMEX pfies
uzavfiené kanály, pfiedem poloÏené
prázdné potrubí nebo sanované potrubí 
s plastov˘m plá‰tûm.

4.3 ZpÛsoby pokládky potrubí

V˘hody:
� Flexibilní pokládání trubek bez

pouÏívání speciálního náfiadí
� Úzké v˘kopy pro trubky

� PfiekáÏky lze obcházet bez vût‰ích
vícenákladÛ

� Dodateãné pfiípojky lze provádût
kdykoliv.

V˘hody:
� Snadná sanace vadného potrubí
� Nízkonákladová pokládka 

do prázdn˘ch trubek, které jsou jiÏ 
k dispozici, nebo se vytváfií fiízen˘m
vrtáním

� Díky zpraÏené konstrukci lze pracovat 
s vysok˘mi protahovacími silami. TudíÏ
lze dosáhnout znaãn˘ch délek.

V˘hody:
� Za pfiíznivou cenu lze tudíÏ obcházet

velmi kvalitní povrchy

� Dokonce lze pokládat potrubí pod
vodními toky. Pfiitom by se mûly trubky
RAUTHERMEX ukládat do ochrann˘ch
trubek.
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4.4 V˘poãet tlakov˘ch ztrát u trubek
SDR 11

Za úãelem pfiibliÏného stanovení tlakové
ztráty v potrubní trase se musí kvÛli nutné
délce trasy zaplánovat prÛbûh trasy.
Pro dimenzování lze na jedné stranû pouÏít
prÛtokové mnoÏství m [l/s] nebo tepeln˘
v˘kon [kW/h] s teplotním spádem [K]. 

Vnitfiní prÛmûr trubek SDR 11 a SDR 7,4 je
rozdíln˘. Proto jsou pro v˘poãet tlakov˘ch
ztrát k dispozici rÛzné tabulky.

Obr. 29: Diagram tlakov˘ch ztrát pro SDR 11

V˘poãetní metoda vyuÏívající 
prÛtokové mnoÏství m [l/s]:

Pfiíklad:
Trubky SDR 11
Protékané mnoÏství: 00,,6655  ll//ss
Délka trasy: 110000  mm
= celková délka trubek: 220000  mm

V˘bûr
Pomocí pravítka se vytvofií ãára pfii 0,55 l/s
svisle smûrem nahoru. (ãervená ãára)

V˘bûr rozmûru trubky
V místû kfiíÏení (kruhÛ) se poloÏí dal‰í ãára
doleva aÏ k tabulce spádu tlakov˘ch ztrát.
(zelené ãáry)

âáry kfiíÏí hodnoty spádu tlakov˘ch ztrát
[Pa/m].

V˘bûr rychlosti prÛtoku
RovnûÏ z bodÛ kfiíÏení (kruhÛ) se poloÏí
dal‰í ãára smûrem doleva nahoru. (modrá
ãára)

Alternativy
Kruh 1 rozmûr: 3322  xx  22,,99
Zelená ãára – tlaková ztráta: 555500  PPaa//mm
Celková tlaková ztráta:  555500  PPaa//mm  xx  220000  mm    

==  111100000000  PPaa  ==  11,,11  bbaarruu  ==  1111  mmWWss
Modrá ãára – rychlost prÛtoku:      11,,33  mm//ss

Kruh 2 rozmûr: 4400  xx  33,,77
Zelená ãára – tlaková ztráta: 220000  PPaa//mm
Celková tlaková ztráta:  220000  PPaa//mm  xx  220000  mm  

==  4400000000  PPaa  ==  00,,44  bbaarruu  ==  44  mmWWss
Modrá ãára – rychlost prÛtoku:      00,,88  mm//ss

Kruh 3 rozmûr: 550 x 44,,66
Zelená ãára – tlaková ztráta: 6655  PPaa//mm
Celková tlaková ztráta:    6655  PPaa//mm  xx  220000  mm  

==  11330000  PPaa  ==  00,,1133  bbaarruu  ==  11,,33  mmWWss
Modrá ãára – rychlost prÛtoku:      00,,55  mm//ss

V˘poãet pomocí topného v˘konu [kW]
Jsou-li k dispozici hodnoty rozepfiení v K a
otopn˘ v˘kon v kW, pak se jako první krok
rovnûÏ poloÏí ãára.

Pfiíklad:
Rozepfiení: 30 K
Otopn˘ v˘kon: 80 kW
Délka: 100 m

V˘bûr
Pomocí pravítka se proloÏí ãára pfii 80 kW
svisle smûrem nahoru (Ïlutá ãára). Ve‰keré
dal‰í kroky se realizují stejnû jako pfii
postupu pfies protékané mnoÏství.

V˘poãet vãetnû tepeln˘ch ztrát
V˘slednou hodnotu získáme stanovením
tepelné ztráty dle tabulek 1 a 2, která se
pfiipoãítá k v˘konu v kW.

4.4.1.Tlakové ztráty u trubek SDR 7,4

Trubky RAUTHERMEX SDR 7,4  se 
v pfieváÏné mífie pouÏívají pro rozvádûní
pitné vody. Coby smûrnice pro v˘poãet
tlakov˘ch ztrát zafiízení na rozvádûní pitné
vody slouÏí norma DIN 1988. Pfiitom se
prostfiednictvím zji‰tûní ‰piãky objemového
prÛtoku [l/s] stanoví tlaková ztráta v Pa.
·piãkov˘ objemov˘ prÛtok [l/s] se musí 
v obr. 31 srovnat s prÛtokem [l/s].

Technické zmûny vyhrazeny!

Teplota vody 80 oC

S
p

á
d

 t
la

ko
vé

 z
tr

á
ty

 R
 (

P
a

/m
)

PrÛtok I/s

Tepeln˘ v˘kon Q v kW s teplotním spádem - 20 K

Tepeln˘ v˘kon Q v kW s teplotním spádem - 30 K
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Obr. 30: Diagram tlakov˘ch ztrát pro SDR 11

Technické zmûny vyhrazeny!

Obr. 31: Diagram tlakov˘ch ztrát pro SDR 7,4

Teplota vody 80 oC
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Tepeln˘ v˘kon Q v kW s teplotním spádem - 20 K

Tepeln˘ v˘kon Q v kW s teplotním spádem - 30 K

Teplota vody 60 oC
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Technické zmûny vyhrazeny!

4.5 Tepelné ztráty trubek SDR 11

V pfiípadû teploty pÛdy 10 oC, vodivosti
pÛdy 1,2 W/mK, v˘‰ce pfiekrytí 0,6 m 
a (pfii pouÏití dvou trubek UNO) vzdálenosti
trubek 0,1 zaznamenáváme na metr trubky
následující tepelné ztráty v pfiípadû
konkrétní stfiední provozní teploty.
Uvádûné tepelné ztráty jsou platné pro 
1 m trubky RAUTHERMEX.

Základní údaje pro v˘poãet

ZpÛsob poloÏení trubky UNO: 2 trubky 
do zemû

ZpÛsob poloÏení trubky DUO: 1 trubka 
do zemû

Vzdálenost trubek:
V pfiípadû trubky UNO a = 0,1 m
V˘‰ka pfiekrytí: H = 0,6 m
Teplota pÛdy: TE = 10 oC
Vodivost pÛdy: IE = 1,2W/mK
Vodivost polyuretanové pûny IPU = 0,032 W/mK
Vodivost trubky PE-Xa IPE-Xa= 0,38 W/mK
Vodivost polyuretanové 
plá‰Èové trubky IPE = 0,043 W/mK

H
=
0
.6

m

a=0.1m

TE E

Obr. 32: RAUTHERMEX UNO SDR 11

Obr. 33: RAUTHERMEX DUO SDR 11 

Tepelné ztráty Q [W/m]

stfiední provozní teplota TB [oC]

RAUTHERMEX UNO k [W/mK] 40 °      50 °      60 °      70 °       80 °  90 °  

25/91 0.147 4.4         5.9         7.4       8.8      10.3      11.8   

32/91 0.177 6.2         8.3       10.4     12.5      14.6      16.6

40/91 0.244 6.7         9.0       11.2     13.4      15.7      17.9   

50/111 0.228 6.8         9.1       11.4     13.7      16.0      18.2

63/126 0.257 7.7       10.3       12.9     15.4      18.0      20.6

75/162 0.236 7.1         9.4       11.8     14.2      16.5      18.9

90/162 0.299 9.0       12.0       15.0     17.9      20.9      23.9

110/162 0.428 12.8     17.1     21.4     25.7      30.0   34.2

125/162 0.432 13.0 17.3 21.6 26.0 30.3 34.6

160/225 0.522           15.7 20.9 21.6 31.4 36.6 46.9

Tab. 1: Tepelné ztráty – trubky UNO SDR 11

Tepelné ztráty Q [W/m]

stfiední provozní teplota TB [oC]

RAUTHERMEX DUO k [W/mK] 40 °       50 °      60 °      70 °      80 °      90 °  

25+25/111 0.212 6.4         8.5     10.6      12.7      14.8      17.0   

32+32/111                                   0.282 8.5       11.3     14.1      16.9      19.7      22.6

40+40/126                                   0.319 9.6       12.8     16.0      19.1      22.3      25.5

50+50/162 0.297 8.9       11.9     14.9      17.8      20.8      23.8

63+63/182                                   0.332          10.0       13.3     16.6      19.9      23.2      26.5

Tab. 2: Tepelné ztráty – trubky DUO SDR 11

Tepelné ztráty trubek SDR 11

Tepelné ztráty – trubka UNO SDR 11

H
=0

.6
m

TE

E

Tepelné ztráty pfii provozu:
QQ  ==  kk  ((TTBB ––  TTEE))  [[WW//mm]]
k = koeficient tepelné roztaÏnosti [W/mK]
TB = stfiední provozní teplota [oC]
TE = teplota pÛdy [oC]
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4.6 Tepelné ztráty trubek SDR 7,4

Bei einer Erdeichtemperatur von 10 °C, 
einer Leitfähigkeit des Bodens von 1,2 
W/mK, einer Überdeckungshöhe von 0,6 m
und (bei Verwendung von zwei UNO-
Rohren) 
einem Rohrabstand von 0,1m stellen sich je
Rohrmeter folgende Wärmeverluste bei der
jeweiligen mittleren Betriebstemperatur ein.

Základní údaje pro v˘poãet

ZpÛsob poloÏení trubky UNO: 2 trubky 
do zemû
ZpÛsob poloÏení trubky DUO: 1 trubka 
do zemû
Vzdálenost trubek:
v pfiípadû trubky UNO a = 0,1 m
V˘‰ka pfiekrytí: H = 0,6 m
Teplota pÛdy: TE = 10 oC
Vodivost pÛdy: IE = 1,2 W/mK
Vodivost polyuretanové pûny IPU = 0,032 W/mK
Vodivost trubky PE-Xa IPE-Xa = 0,38 W/mK
Vodivost polyuretanové 
plá‰Èové trubky IPE = 0,043 W/mK

Obr. 34: RAUTHERMEX UNO SDR 7,4 

Obr. 35: RAUTHERMEX DUO SDR 7,4 

Tepelné ztráty Q [W/m]

k [W/mK] stfiední provozní teplota TB [oC]

RAUTHERMEX UNO 40 °              50 °              60 °             70 °

20/76                                          0.153 4.6               6.1               7.78             9.2   

25/76                                          0.187 5.6               7.5               9.4             11.2 

32/76                                          0.213 6.4               8.5             10.7             12.8 

40/91                                          0.230 6.9               9.2             11.5             13.8

50/111                                        0.234 7.0               9.4             11.7             14.0 

63/126                                        0.266  8.0             10.6             13.3            16.0 

Tab. 3: Tepelné ztráty – trubky UNO SDR 7,4

Tepelné ztráty Q [W/m]

k [W/mK] stfiední provozní teplota TB [oC]

RAUTHERMEX DUO 40 °            50 °              60 °             70 °

25+20/91                                    0.284 8.5           11.4             14.2             17.0

32+20/111                                  0.236 7.1             9.4             11.8             14.2   

40+25/126                                  0.261  7.8           10.4             13.1             15.7     

50+32/126                                  0.347 10.4           13.9             17.4             20.8   

Tab. 4: Tepelné ztráty – trubky DUO SDR 7,4

Technické zmûny vyhrazeny!

Tepelné ztráty – trubka UNO SDR 7,4

Tepelné ztráty - trubka DUO SDR 7,4

Tepelné ztráty pfii provozu:
QQ  ==  kk  ((TTBB ––  TTEE))  [[WW//mm]]
k = koeficient tepelné roztaÏnosti [W/mK]
TB = stfiední provozní teplota [oC]
TE = teplota pÛdy [oC]
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Obr. 36 Obr. 37: Kotouã potrubí RAUTHERMEX 
na pfiívûsu

Obr. 38: Pfieprava potrubí RAUTHERMEX

5.1.1 Pfieprava a skladování trubek
V pfiípadû nenáleÏité pfiepravy nebo
nesprávného skladování mÛÏe dojít 
k po‰kození trubek, pfiíslu‰enství 
a tvarovek RAUTHERMEX, coÏ mÛÏe vést 
k negativnímu ovlivnûní funkãnosti, zvlá‰tû
ke znehodnocení vynikající tepelné izolace
trubek.
U trubek a ãástí potrubí se musí pfied
pokládkou do v˘kopu zkontrolovat, zda pfii
pfiepravû a skladování nedo‰lo k jejich
po‰kození. Po‰kozené trubky a ãásti
potrubí se nesmí instalovat.

5.1.2 Pfieprava
Kotouã potrubí se musí pfiepravovat 
na loÏné plo‰e naleÏato, pfiitom musí leÏet 
po celém obvodu na plo‰e a musí se
zabezpeãit proti sklouznutí. Pfied
naloÏením se musí vyãistit loÏná plocha.

5.1.3 Uchopení pomocí bagru
Pfii uchopení svazku potrubí je nutno dbát
na to, aby se dosud leÏící místo kotouãe
potrubí zatíÏené polovinou hmotnosti
celého svazku netahalo po podkladové
podloÏce.
Pfii spou‰tûní svazkÛ potrubí dolÛ je tfieba
postupovat zvlá‰È peãlivû: Ke zvedání se
nesmí pouÏívat lana, n˘brÏ pouze pásy 
s minimální ‰ífikou 50 mm.

Obr. 39 Obr. 40 Obr. 41

5.1.4 Nabírání pomocí 
vysokozdviÏného vozíku

Pfii pfiepravû zaji‰Èované vysokozdviÏn˘m
vozíkem se musí nabírací vidle opatfiit
mûkk˘m materiálem (lepenka, plastová
trubka).
Upozornûní: Trubky nasunuté na vidle
vysokozdviÏného vozíku se musí zajistit
proti sklouznutí.

5.1.5 Uskladnûní
Doporuãujeme skladovat potrubí stoãené
do kotouãe s uloÏením na dfievûné desky.
Tím se namnoze vylouãí po‰kození 
a svazky lze snadno opût nabírat. 
V Ïádném pfiípadû se nesmí pokládat na
materiál s ostr˘mi hranami. Svazky potrubí
se nesmí skladovat ve vrstvách nad sebou.

Z dÛvodu nebezpeãí pádu se nesmí
kotouãe skladovat na stojato. 
Pozor – nebezpeãí úrazu!
Dále kvÛli malé styãné plo‰e mohou do
vnûj‰ího plá‰tû snadno vniknout pfiedmûty.

Obr. 42 Obr. 43 Obr. 44

5.2.1 Zemní práce
Rozmûry v˘kopu ovlivÀují míru a rozloÏení
zatíÏení pÛdy a rozvodÛ a tudíÏ i únosnost
potrubí. ·ífika dna v˘kopu závisí na vnûj‰ím
prÛmûru potrubí a na tom, zdali je pro
pokládku potrubí nutn˘ pracovní prostor,
po nûmÏ se bude chodit. Pokládání
potrubí v prostoru komunikace musí
splÀovat poÏadavky normy DIN 1072 tfiídy
zatíÏení SWL 30, popfi. SWL 60.

V pfiípadû potrubí RAUTHERMEX jsou
pochÛzné pracovní prostory nutné pouze 
v oblasti spojÛ provádûn˘ch objímek. Tyto
pracovní prostory se stanoví dle normy
DIN 4124. 
Minimální pfiekrytí ãiní v pfiípadû potrubí
RAUTHERMEX 60 cm. Maximální pfiekrytí
ãiní 2,6 m. Vût‰í pfiekrytí se musí potvrdit
prostfiednictvím statického v˘poãtu.

Dno v˘kopu se musí provést v zadané
‰ífice a hloubce tak, aby na nûm spoãívalo
potrubí v celé své délce.

Technické zmûny vyhrazeny!

5. MontáÏ trubek RAUTHERMEX
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Obr. 44: Trubky DUO Obr. 45: Systém 2 potrubí – trubky UNO Obr. 46: Systém 4 potrubí – trubky UNO
(poloÏení nad sebou)

5.2.2 V˘kopy 

Obr. 47: Systém 4 potrubí – trubky UNO
(poloÏení vedle sebe)

Obr. 50

V pfiípadû skalnatého a kamenitého
podloÏí se musí dno v˘kopu poloÏit
minimálnû o 0,1 m hloubûji a toto
prohloubení se musí nahradit vrstvou
neobsahující skálu. Za tímto úãelem se
aplikuje a utuÏí propran˘ písek se zrnitostí
0-3/4 v pfiíslu‰né tlou‰Èce vrstvy.

� � � � �

� � � �

Obr. 51: Fluidní vrstva ve v˘kopu

Pokud se pokládá potrubí v oblasti baÏin,
kde kolísá stav spodní vody, nebo pod
dopravními komunikacemi, musí se dbát
na to, aby se odstranily pevné pfiekáÏky,
které by mohly ovlivnit usazení potrubí, 
a to v dostateãné hloubce pod potrubím. 
V pfiípadû dna v˘kopu se znaãn˘m
obsahem vody a nízkou únosností 
i v pfiípadû stfiídajících se vrstev pÛdy 
s rÛznou únosností se musí potrubí
zabezpeãit prostfiednictvím vhodného
opatfiení, napfi. poloÏením fluidní vrstvy.

Obr. 52: Pfiíãné praÏce

5.2.4 Spádované trasy
V pfiípadû spádovan˘ch tras se musí
pomocí instalace pfiíãn˘ch praÏcÛ zamezit
odkalování. Eventuálnû se musí provést
drenáÏ.

5.2.3 Vzdálenosti pfii pokládání
rozvodného potrubí

Musí se dodrÏovat minimální vzdálenosti
od ostatního potrubí a kabelÛ. Rozvody
pitné vody se v pfiípadû pfiiblíÏení
teplovodního potrubí musí chránit pfied
nepfiípustn˘m pfienosem tepla. Není-li
moÏné dodrÏet zadanou vzdálenost, pak
se musí rozvody pitné vody zaizolovat.

Obr. 49

Dno v˘kopu se nesmí kypfiit. Nakypfiená,
soudrÏná pÛda se musí pfied poloÏením
potrubí odstranit, a to aÏ do hloubky
nakypfiení, a nahradit nesoudrÏnou pÛdou
nebo speciálním uloÏením pro potrubí.
Nakypfiená, nesoudrÏná pÛda se musí
opût utuÏit.

Technické zmûny vyhrazeny!
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Druh potrubního kfiíÏící se paralelnû poloÏené
vedení potrubí potrubí >5 m

Signální mûfiicí 0,3 m 0,3 m
kabel 1kV

10 kV nebo 0,6 m 0,7 m
30 kV kabel

Více kabelÛ 30kV 1,0 m 1,5 m
nebo pfies 60 kV

Rozvody plynu 0,2 m 0,4 m
nebo vody

Obr. 48: Minimální odstupy

Na obrázcích 44 aÏ 47 jsou zobrazené
potfiebné prÛfiezy v˘kopu. V oblasti potrubí
se musí aplikovat pouze písek 0/4 
a ve vrstvách se musí manuálnû utuÏit.

Geotextilie

Betonové praÏce

·tûrk
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Obr. 53

5.3 Pokládka potrubí 

Rozfiíznutí vázacích pásek
Trubky RAUTHERMEX  se v pfiípadû
vnûj‰ího prÛmûru aÏ 182 mm expedují jako
kotouãe potrubí. Pfii rozmotávání potrubí 
z kotouãe je tfieba dbát na to, Ïe se konce
potrubí mohou v okamÏiku uvolnûní
prudce rozvinout.

Obr. 55

Je tfieba dbát na to, aby se rozvinuté
potrubí nepfietoãilo, protoÏe by jinak mohlo
docházet ke zlomÛm potrubí. Proto se
musí spojovací pásky uvolÀovat po
vrstvách.

Obr. 54

V˘straha
Pfii uvolnûní svazku potrubí se mohou
konce potrubí prudce rozvinout! Svazek
vÏdy uvolÀujte po vrstvách (obr. 54).
NezdrÏujte se v oblasti moÏného
nebezpeãí (obr. 54)!

Obr. 58

V dÛsledku poklesu flexibility potrubí pfii
nízk˘ch teplotách pohybujících se kolem
bodu mrazu nelze potrubí RAUTHERMEX
jiÏ tak snadno rozmotávat. Tuto práci si
mÛÏete usnadnit tím, kdyÏ zajistíte
pfiedehfiátí svazku potrubí v temperované
hale nebo stanu. Pfiedehfiívání by se mûlo
provádût nûkolik hodin.

Obr. 59

Zaplnûní v˘kopu pískem
V˘kopy vyplÀujte pískem o zrnitosti 0/4 aÏ
10 cm nad trubku a manuálnû proveìte
zhutnûní po vrstvách.

Obr. 60

Identifikaãní páska
Pro lep‰í identifikaci pfii pozdûji
provádûn˘ch zemních pracích by se mûla
ve vzdálenosti 40 cm poloÏit identifikaãní
páska. Na identifikaãní pásce by mûl b˘t
nápis „Pozor – rozvod dálkového tepla“.
Pro snadnûj‰í lokalizaci instalovaného
potrubí lze pouÏívat identifikaãní pásku 
s kovov˘m vodiãem.

Obr. 56

Rozmotávání svazku
V pfiípadû potrubí do velikosti vnûj‰ího
prÛmûru aÏ 126 mm se svazek obecnû
rozmotává ve svislé poloze. V pfiípadû
vût‰ích rozmûrÛ potrubí doporuãujeme
pouÏívat zafiízení rozvíjecí. Kotouãe lze
poté poloÏit napfiíklad naplocho na otoãné
kfiíÏe a manuálnû nebo pomocí pomalu
jedoucího vozidla je rozvíjet.

Obr. 57

Zafixování ohybu
Vysoká flexibilita potrubí RAUTHERMEX
umoÏÀuje provádûní snadné a rychlé
pokládky. Tak se lze vyh˘bat pfiekáÏkám 
a lze provádût zmûnu smûru ve v˘kopu
tak, aniÏ by se musely pouÏívat tvarovky.
Ov‰em pfiitom se musí brát zfietel 
na minimální polomûry ohybu závislé 
na teplotû potrubí, které uvádíme 
v následující tabulce.

Polomûry ohybu
Musí-li se v pfiípadû nízk˘ch teplot plá‰Èové
trubky dosáhnout v˘‰e uvádûn˘ch
polomûrÛ ohybu, musí se oblast ohybu
zahfiát plamenem hofiáku. Poãínaje bodem
mrazu se musí oblast ohybu zásadnû
pfiedehfiívat.

RAUTHERMEX Minimální polomûr
Vnûj‰í prÛmûr ohybu pfii 10 °C 
[d] Teplota na plá‰ti 

[R]
76 mm 0,7 m

91 mm 0,8 m

111 mm 0,9 m

126 mm 1,0 m

142 mm 1,1 m

162 mm 1,2 m

182 mm 1,4 m

Tab. 5

Technické zmûny vyhrazeny!
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Obr. 61 Obr. 62 Obr. 63

MontáÏní náfiadí a pfiíslu‰enství
� Kladivo
� NÛÏ nebo kladivo
� Ochranné br˘le
� Rukavice
� Hofiák
� Brusné plátno a ForstnerÛv vrták

Zkracování trubky
PPoozzoorr:: Potrubí RAUTHERMEX se vrací
pruÏnû zpût!

Délka odizolování
dle vnûj‰ího prÛmûru rozvodné trubky:
d 20–40 mm: 100 mm
d 50–110 mm: 125 mm
d 125–160 mm: 150 mm
Odizolování proveìte minimálnû 2–4 cm,
abyste mohli rozvodnou trubku odfiíznout 
v pfiímém smûru (viz obr. 66).

5.4.1 Spojování potrubí 

Obr. 64 Obr. 65 Obr. 66

Materiál trubky oddûlte pilou nebo
odfiezávaãkou trubek. 
PPoozzoorr:: Rozvodnou trubku neporu‰te!

Odstranûní pûny.
PPoozzoorr:: Neporu‰te kyslíkovou izolaãní
vrstvu!

Rozvodnou trubku zafiíznûte v pfiímém
smûru.

Obr. 67 Obr. 68 Obr. 69

Zbytky polyuretanové pûny odstraÀte 
z rozvodné trubky pomocí brusného
plátna.

Násuvnou objímku nasuÀte na trubku.
Dbejte na to, aby vnitfiní záfiez smûfioval
smûrem k izolaci.

Trubku roz‰ifite dvakrát o ca 30o.

UUppoozzoorrnnûûnníí:: Rozvodnou trubku 
s prÛmûrem vût‰ím neÏ 63 mm promaÏte 
v oblasti násuvné objímky mazivem
REHAU.

Obr. 70

Poté nasuÀte fitinku. Na nástroj
namontujte zalisovaná jha a zalisujte spoj.

Technické zmûny vyhrazeny!

Pozor:
Pfied vlastní montáÏí si musíte
peãlivû pfieãíst návod na obsluhu
pfiiloÏen˘ k nástroji!
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Obr. 71 Obr. 72 Obr. 73

Pomocí 3mm spirálového vrtáku proveìte
na prÛchozích stranách odvzdu‰Àovací
otvory.

Pomocí Forstnerova vrtáku 25 mm
vytvofite otvor pro plnûní pûny.

Odfiíznûte konce objímek dle rozmûrÛ
pfiipojené plá‰Èové trubky RAUTHERMEX
(viz znaãky na jednotliv˘ch stupních).

5.4.2 MontáÏ T-kus-setu

Obr. 74 Obr. 75 Obr. 76

NasuÀte smr‰Èovací hadice – zkosením
smûrem k objímce.

PPoozzoorr::
Do hadice se nesmí dostat zneãi‰tûní!

V pfiípadû potfieby vyfiíznûte klín pro náfiadí. Zalisování.

Obr. 77 Obr. 78

T-tvarovku posuÀte na prÛchozí stranu
pfies vystupující trubku a zalisujte spoj.

T-tvarovku zatáhnûte zpût a 5x zafixujte
pomocí textilní pásky.

Rohr zwei Mal um ca. 30° versetzt aufweiten

Obr. 79

Pfiíprava tvarovky
� Pfiíprava spojovací objímky
� Vyvrtání odvzdu‰Àovacího otvoru
� Vyvrtání otvoru pro plnûní pûny
Odfiíznûte konec objímky dle rozmûrÛ
pfiipojované plá‰Èové trubky RTX 
(viz znaãky na jednotliv˘ch stupních)

Obr. 80

Spojka-set se smr‰Èovací hadicí nasuÀte
na trubku RAUTHERMEX 
a zalisujte ji.

Obr. 81

Polohu tvarovky nastavte dle obrázku.

Technické zmûny vyhrazeny!

Vnûj‰í prÛmûr [A]                [A]
rozvodné trubky        náfiadí A1     náfiadí G1

a M1

20-40 mm                  170 mm       ------

40-110 mm -------- 270 mm

125-160 mm -------- --------

Tab. 6

5.4.3. MontáÏ spojka-setu

[A3]
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Obr. 82 Obr. 83
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Obr. 84

Vybavení
� ·roubovák s 700–900 ot./min
� Ochranné br˘le
� Rukavice na jedno pouÏití.

Pfii vypûÀování pouÏívejte ochranné br˘le,
uzavfien˘ odûv a rukavice. Pracujte pouze
v dobfie vûtrané místnosti!

Ideální teplota pûny pfii vypûÀování ãiní 
15 oC aÏ 22 oC.

5.4.4 VypûÀovací hmota pro spoje

Obr. 85 Obr. 86 Obr. 87

Tvarovku zaizolujte pûnou z kartu‰e. Na‰roubujte míchací tyãku. Zatlaãte míchací tyãku, dbejte na to, aby
byl zaji‰Èovací krouÏek pevnû spojen˘ 
s míchací tyãkou.

Obr. 88 Obr. 89 Obr. 90

Po zatlaãení okamÏitû pouÏijte ‰roubovák
a po dobu ca 20 sekund provádûjte
homogenní promíchávání 
s rychlostí > 700 ot/min

Po promíchání odstraÀte zaji‰Èovací
krouÏek a otvor kartu‰e pfiidrÏte nad
vypûnûn˘m otvorem.

Pomocí tyãky propíchnûte fólii 
u kartu‰ového otvoru, jednou ji otoãte
kolem své osy a zatáhnûte 5 cm zpût.

Obr. 91

Po kompletním naplnûní pûny se zarazí
zátka tvarovky aÏ po první rastrování.

Obr. 92

AÏ se dostaví polyuretanová pûna,
odvzdu‰Àovací otvor musí b˘t voln˘.

Obr. 93

Poté zcela zarazte odvzdu‰Àovací zátku.

Technické zmûny vyhrazeny!
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5.4.5 Polyuretanová vypûÀovací hmota z kanystru

Obr. 94 Obr. 95 Obr. 96

Tvarovky zaizolujte pûnou z kanystru. Dle tabulky pro mnoÏství pûny naplÀte do
smûsné nádobky komponentu A, a sice
dle oznaãení objemu.

Poté naplÀte komponentu B dle tabulky
pro mnoÏství pûny tak, abyste se dostali
po znaãku pro celkové mnoÏství.

Obr. 97

Ve smûsné nádobce homogennû
promíchejte komponentu A a B. Míchání
provádûjte po dobu 20 sekund.

Obr. 98

Do objímky naplÀte pûnu.

Obr. 99

Odvzdu‰Àovací zátku zarazte aÏ po první
hranu a postupujte dále viz pûna z kartu‰e.

Technické zmûny vyhrazeny!
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5.4.6 Uzavfiení spoje

Obr. 100 Obr. 101 Obr. 102

Po 60 minutách odstraÀte pfiebyteãnou
pûnu.

Objímku a vnûj‰í plá‰È trubky vyãistûte 
v oblasti smr‰Èování od polyuretanové
pûny, neãistot, vlhkosti a oleje/tukÛ.
Brusn˘m plátnem zdrsnûte oblast
smr‰Èování.

Odfiíznûte ãípek na odvzdu‰Àovací zátce.

Obr. 103

Pfiedehfiejte smr‰Èující se oblast pomocí
plamene hofiáku.

Obr. 104

Povrchová teplota objímky musí ãinit min.
60 oC a tuto teplotu je nutno zkontrolovat
pomocí stupnice pro mûfiení teploty.
Zelená oblast se poté zbarví tmavû.

Obr. 105

Smr‰Èovací hadice umístûte do pfiíslu‰né
polohy a usaìte je pomocí plamene
hofiáku.

Technické zmûny vyhrazeny!

Obr. 106

·ikmé smr‰Èovací hadice nastavte do
pfiíslu‰né polohy. Pfiitom zatlaãte hadici na
prÛchozí stranû k v˘stupní stranû.
Smr‰Èovací hadice musí zcela pfiiléhat 
k v˘stupní stranû (viz ‰ipka).

Obr. 107

Na ‰ikminách aplikujte pouze tolik tepla,
aby reagovalo lepidlo a eventuálnû 
je pfiitlaãte.

Obr. 108

Smr‰Èovací hadici nasuÀte 5 cm pfies otvor
pro plnûní pûny a usaìte ji. 
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5.5 Domovní pfiípojky

5.5.1 Zavedení do podsklepen˘ch
budov

Trubky RAUTHERMEX se musí zavádût do
domu v pfiímém smûru. Pokud potrubí
RAUTHERMEX probíhá vedle budovy,
musí koleno potfiebné pro zavedení hadice
do budovy vykazovat 2,5násobn˘ polomûr
ohybu dle tabulky 5. Tak se zamezí pnutí
trubek v oblasti prÛchodu pfies stûnu.

5.5.2 Stûnová prÛchodka
Lze instalovat pfies vyvrtané otvory ãi pfies
otvory proraÏené ve zdi. Pfiitom
doporuãujeme prÛmûry uvádûné v tabulce,
aby bylo moÏné zazdít stûnovou
prÛchodku.

V pfiípadû prÛrazÛ pfies stûnu se musí
dodrÏovat mezi plá‰tûm trubky a zdivem
vzdálenost 8 cm. Z toho vypl˘vají 
v pfiípadû prÛrazu pfies stûnu pro dvû
trubky minimální rozmûry uvedené 
v tabulce 7.

Nasunutí stûnové prÛchodky do zdiva na
plá‰Èovou trubku si usnadníte pouÏitím
maziva REHAU. Rovná strana tûsnicího
krouÏku smûfiuje dovnitfi budovy, ‰ikmá 
a stupÀovitá strana k vnûj‰í stûnû budovy.
Následnû zaveìte potrubí se stûnovou
prÛchodkou do pfiipraveného otvoru nebo 
do proraÏeného otvoru. Vzdálenost
stûnové prÛchodky od vnûj‰í strany stûny
musí ãinit min. 80 mm. Utûsnûní se
provádí pomocí bûÏnû prodávané malty.

� �
�

� �

�

Obr. 110: Stûnová prÛchodka do zdiva 
– boãní pohled, otvor proraÏen˘ do zdi

� �
�
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�

Obr. 112: Stûnová prÛchodka do zdiva 
– boãní pohled, vyvrtan˘ otvor

�

�
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Obr. 111:  Stûnová prÛchodka do zdiva 
– pohled zepfiedu, otvor proraÏen˘ do zdi

�

�

� �

Obr. 113: Stûnová prÛchodka do zdiva 
– pohled zepfiedu, vyvrtan˘ otvor

Vnûj‰í prÛmûr d Otvory vyvrtané PrÛraz ve zdi PrÛraz ve zdi
plá‰Èové trubky do betonu  pro 1 trubku pro 2 trubky 
[mm] D [mm] V x D [mm] V x D [mm]

76 180 250 x 250 250 x 450

91 200 250 x 250 250 x 500

111 220 300 x 300 300 x 500

126 240 330 x 330 330 x 550

142 260 350 x 350 350 x 600

162 280 350 x 350 350 x 650

182 300 370 x 370 370 x 700

Tab. 7

Obr. 109: Stûnová prÛchodka
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5.5.3 Tûsnicí pfiíruba do zdiva
Pro utûsnûní trubek RAUTHERMEX, které
se pfiivádûjí coby domovní pfiípojky pfies
základy, stropy atd. Utûsnûní se provádí 
v pfiedvrtaném otvoru, pouzdrech/
/prÛchodkách z plastu. Vzdálenost mezi
pfiedvrtan˘mi otvory nebo chrániãkami
musí ãinit 30 mm.
Upozornûní: Pfii aplikaci plastov˘ch
pouzder doporuãujeme pouÏívat
drÏák pouzdra za úãelem jejich
zaji‰tûní a stabilizace.
V pfiípadû pfiedvrtan˘ch otvorÛ by se
mûla celá stûna vyspravit, aby se
uzavfiely eventuální vláseãnicové
trhliny, které vznikly pfii vrtání nebo
stavebních pracích. 
Trubky RAUTHERMEX smûjí ve vyvrtaném
otvoru vykazovat maximální odchylku 7o. 

5.5.4 Tûsnicí pfiíruba do zdiva FA 80
proti spodní vodû do 1,5 baru

Coby utûsnûní se musí aplikovat tûsnicí
pfiíruba do zdiva FA 80. Navíc lze za
úãelem stabilizace trubky ve vyvrtaném
otvoru pouÏít tûsnicí pfiírubu do zdiva 
FA 40.

5.5.5 Tûsnicí pfiíruba do zdiva FA 40
proti vlhkosti 

Navíc lze za úãelem stabilizace potrubí
RAUTHERMEX pouÏít druhou tûsnicí
pfiírubu do zdiva FA 40.

MontáÏ
Trubky RAUTHERMEX se musí nejprve
rozmotat. Poté se trubka zasune do
tûsnicího otvoru a zafixuje ve v˘kopu.
VloÏte tûsnicí pfiíruby, usaìte je a
dotáhnûte matice patfiiãnû sefiízen˘m
momentov˘m klíãem (viz tabulka 8).

�

Obr. 115: Tûsnicí pfiíruba do zdiva –
proti spodní vodû

�

Obr. 117: Tûsnicí pfiíruba do zdiva 
jednoduchá – boãní pohled

Obr. 116: Tûsnicí pfiíruba do zdiva –
proti vlhkosti

� �

�

�

Obr. 118: Tûsnicí pfiíruba do zdiva 
jednoduchá – pohled zepfiedu 

Vnûj‰í prÛmûr Pfiedvrtan˘ ·rouby Velikost Krouticí
RAUTHERMEX otvor/chrániãka klíãe [mm] moment
[mm] vnitfiní prÛmûr [Nm]

76 125 +- 2 mm M 6 10 5

91 150 +- 2 mm M 6 10 5

111 200 +- 2 mm M 8 13 10

126 200 +- 2 mm M 8 13 10

142 200 +- 2 mm M 8 13 10

162 250 +- 2 mm M 8 13 10

182 250 +- 2 mm M 8 13 10

Tab. 8: Rozmûry tûsnicích pfiírub do zdiva

Obr. 114: Tûsnicí pfiíruba do zdiva
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5.5.6 Kolena pro zavedení trubek 
do domu

Kolena pro zavedení trubek
RAUTHERMEX do domu se pouÏívají tam,
kde je poÏadovan˘ polomûr ohybu men‰í,
neÏ pfiipou‰tûjí trubky RAUTHERMEX.
Tento zpÛsob pokládky potrubí se pouÏívá
zvlá‰tû v oblasti zavedení trubek do domu
v pfiípadû pfiízemních domÛ.

Obr. 119: Kolena pro zavádûní trubek
UNO a DUO do domu

MontáÏ:
� Namontujte tûsnicí manÏetu do zdiva 

a koleno pro zavedení trubek do domu
uloÏte v základu

� Svislé rameno lze zafixovat hranolem.
Upozornûní: Koncové uzávûry
musí b˘t nasazeny na rozvodn˘ch
trubkách aÏ do okamÏiku
provádûní montáÏe. Hrozí-li 
v pfiípadû volnû poloÏen˘ch
rozvodn˘ch trubek nebezpeãí
zneãi‰tûní nebo po‰kození
ultrafialov˘m záfiením, musí se
opatfiit ochrannou fólií proti UV
záfiení.

��� ���������
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Obr. 120

1,00 m

1,50 m

úroveÀ terénu
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Obr. 122:  Smr‰Èovací koncovky pro trubky
UNO a DUO

Obr. 123: Koncové uzávûry pro trubky
UNO a DUO

Technické zmûny vyhrazeny!

Smr‰Èovací koncové uzávûry Rozmûry

RAUTHERMEX UNO
Vnûj‰í prÛmûr trubky A

20 aÏ 32 mm 140 mm
40 a 50 mm 160 mm
63 aÏ 110 mm 180 mm

RAUTHERMEX DUO
Vnûj‰í prÛmûr trubky B

20 aÏ 32 mm 140 mm
40 a 50 mm 160 mm
63 mm 180 mm

Tab. 10

MontáÏ smr‰Èovací koncovky
� Odizolujte trubku RAUTHERMEX 

dle tabulky 10
� Smr‰Èovací oblast zdrsnûte brusn˘m

plátnem a pfiedehfiejte plamenem
hofiáku na teplotu nad 60oC. Pro
kontrolu teploty pfiedehfiátí pouÏijte
stupnici pro kontrolu teploty!

� NasuÀte smr‰Èovací koncovku 
a usaìte ji

� Poté proveìte spoj pomocí násuvné
objímky.

Koncové uzávûry Rozmûr

RAUTHERMEX UNO
Vnûj‰í prÛmûr trubky A

20 aÏ 32 mm 90 mm
40 a 50 mm 110 mm
63 aÏ 110 mm 130 mm

RAUTHERMEX DUO
Vnûj‰í prÛmûr trubky B

20 aÏ 32 mm 90 mm
40 a 50 mm 110 mm
63 mm 130 mm

Tab. 11

MontáÏ koncov˘ch uzávûrÛ
� Odizolujte trubku RAUTHERMEX dle

tabulky 11
� NasuÀte koncov˘ uzávûr.
� Poté proveìte spoj pomocí násuvné

objímky. 

Obr. 121:  Délka odizolování

5.5.7 Délka odizolování a koncovky
Má-li se koncovka zazdít, musí se trubka
RAUTHERMEX pfied uloÏením do v˘kopu
odizolovat. Jinak se mÛÏe provést odizolo-
vání po zavedení trubek.

Pro vytvofiení spoje pomocí násuvné
objímky musí b˘t k dispozici následující
prostor:
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5.7 Techniky pokládání trubek

5.7.1 Pokládání v ochranné trubce
Trubky RAUTHERMEX pod budovami
nebo ve velmi obtíÏnû pfiístupn˘ch
oblastech lze pokládat do ochrann˘ch
trubek. Pfiitom je tfieba dbát na to, aby byl
vnitfiní prÛmûr ochranné trubky minimálnû
o 2 cm vût‰í neÏ vnûj‰í prÛmûr plá‰Èové
trubky potrubí RAUTHERMEX. Trubku
RAUTHERMEX lze vtáhnout pomocí lanka
a kabelové punãochy. Pfiitom se musí brát
zfietel na pfiípustné taÏné síly. Za úãelem
sníÏení tfiení trubky doporuãujeme
promazat plá‰Èovou trubku potrubí
RAUTHERMEX mazivem. Ohyby by se
mûly provádût pouze v pfiípadû otevfieného
poloÏení.

5.7.3 Dodateãné napojení
Flexibilita trubek RAUTHERMEX umoÏÀuje
dodateãné provedení T-kusÛ. Pfiitom se
musí konkrétní úsek potrubí uvést mimo
provoz. Topná voda se musí zchladit aÏ 
na 30oC. Ke zpûtnému smr‰tûní bûÏnému
u plastov˘ch trubek, tak jak je tomu 
u volnû poloÏeného plastového potrubí, 
u trubek RAUTHERMEX nedochází. Proto
se rozvodné trubky nemusí pfied
rozfiezáním zafixovat.  

5.6 RoztaÏnost pfii pokládání 
do v˘kopu

Pro trubky RAUTHERMEX se pfii ukládání
do v˘kopu nemusí pouÏívat Ïádné
rozpínací pol‰táfie nebo kompenzátory,
protoÏe je tfiení trubky v pÛdû vût‰í neÏ
roztaÏné síly pÛsobící na plast.

5.6.1 RoztaÏnost pfii pokládání 
po povrchu

RAUTHERMEX by mûla v pfiípadû domovní
pfiípojky pfiesahovat pfies vnitfiní stûnu
budovy pouze v délce uvedené 
v tabulce 12, ãímÏ se omezí tepelné 
délkové zmûny. Pokud se koncové
uzávûry nebo smr‰Èovací koncovky
zazdívají nebo vsazují do pfiedvrtan˘ch
otvorÛ, lze rozmûry X sníÏit o 60 mm.

Musí se pouÏít fixaãní objímky a dimenzo-
vat je pro síly uvedené rovnûÏ v tabulce
12. Fixaãní objímky se smí pfiipevÀovat 
na tûla fitinkÛ, ov‰em nikoli  
na násuvné objímky.

�
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Obr. 124
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Obr. 125

Rozvodná trubka Pfiesah dovnitfi Max. síly
d x s budovy pevného bodu
[mm] od – do X [mm] na trubku [kN]

25 x 2,3 220-270 0,93

32 x 2,9 220-270 1,50

40 x 3,7 220-270 2,40

50 x 4,6 220-270 3,70

63 x 5,8 260-300 5,80

75 x 6,8 260-300 8,20

90 x 8,2 260-300 11,90

110 x 10 260-300 17,70

22 x 3,0 220-270 1,00

28 x 4,0 220-270 1,70

32 x 4,4 220-270 2,10

40 x 5,5 220-270 3,30

50 x 6,9 220-270 5,20

63 x 8,6 260-300 8,20

Tab. 12
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5.7.2 Pokládka s pfiedstihem
Pro zpfiístupnûní pozemkÛ, pokud se
budova staví pozdûji. Za tímto úãelem se
ponechají z pozemkÛ ãnût protahovací
trubky a rozvodné trubky se tûsnû uzavfiou
pomocí kulov˘ch kohoutÛ (na pfiání
zákazníka). Jako utûsnûní se musí pouÏít
koncovka REHAU.

pevn˘ 
bod

pevn˘ 
bod
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6. Uvedení do provozu

6.1 Obecnû
Trubky RAUTHERMEX a spoje rozvodn˘ch
trubek se musí pfied izolováním 
a zaplnûním v˘kopu zkontrolovat pomocí
tlakové zkou‰ky. Tlakovou zkou‰ku lze
provádût bezprostfiednû po zalisování
spoje. 

6.2 Kontrola tûsnosti tlakovou vodou
Kontrola tûsnosti se musí provádût 
dle DIN 18380 (VOB) nebo DIN V 4279-7
prostfiednictvím kontrolního tlaku, kter˘
odpovídá minimálnû 1,5 násobku
maximálního normovaného tlaku trubky. 
O kontrole tûsnosti se musí zpracovat
zápis, kter˘ musí obsahovat následující
skuteãnosti:
� Údaje o zafiízení
� Kontrolní tlak
� Doba zatíÏení kontrolním tlakem
� Datum provádûní kontroly
� Potvrzení, Ïe se tlaková zkou‰ka

realizovala náleÏit˘m zpÛsobem.

Technické zmûny vyhrazeny!

6.3 Zamûfiení a zakreslení stavu
Instalované ãásti potrubí se musí zamûfiit 
a zanést do inventarizaãního v˘kresu 
dle DIN 2425-2.

Uvedení do provozu
Za úãelem odstranûní neãistot a ‰pon,
které se mohou dostat do potrubí 
v prÛbûhu stavebních prací, se musí
ve‰keré úseky potrubí propláchnout
dostateãn˘m mnoÏstvím vody.

6.4 Pfienos tepla
UUppoozzoorrnnûûnníí:: Pfii pouÏívání antikorozních
prostfiedkÛ nebo prostfiedkÛ pro vylep‰ení
prÛtokov˘ch vlastností si musíte 
od v˘robce vyÏádat osvûdãení 
o kompatibilitû s materiálem PE-Xa 
a aplikovan˘m materiálem fitinkÛ. 

6.5 Doba skladování trubek
Pro zamezení vnikání cizího materiálu 
do potrubí a zabránûní po‰kození
rozvodné trubky pÛsobením ultrafialového
záfiení musí b˘t trubka RAUTHERMEX na
koncích fiezÛ uzavfiená. Musí se zamezit
kontaktu se ‰kodliv˘mi médii 
(viz pfiíloha 1 normy DIN 8074).
Trubky RAUTHERMEX s plá‰Èovou trubkou
z PE-LD lze pfii pÛsobení sluneãního svûtla
skladovat pouze omezenû. Na základû
zku‰eností lze tyto trubky skladovat 
ve stfiední Evropû na volném prostranství
aÏ 2 roky, aniÏ by do‰lo k negativnímu
ovlivnûní pevnosti. Toto ãasové období
platí ode dne v˘roby. V pfiípadû
dlouhodobûj‰ího skladování na volném
prostranství nebo 
v oblastech se siln˘m sluneãním záfiením,
napfi. mofie, v jiÏnû poloÏen˘ch státech
nebo ve v˘‰kách nad 1500 m se musí
zabezpeãit skladování chránûné proti
pÛsobení sluneãního záfiení. V pfiípadû
zakrytí plachtou se musí zajistit dobré
vûtrání trubek, ãímÏ se zamezí akumulaci
tepla. Pro zakrytí nejsou vhodné prÛhledné
fólie. V pfiípadû skladování zabraÀujícímu
sluneãnímu záfiení neplatí Ïádné omezení
doby skladování.

7. Normy a smûrnice

� DIN 2424, ãást 2
Plány pro rozvodné hospodáfiství, vodní
hospodáfiství a dálková potrubí

� DIN 16892:2000
Potrubí ze strukturovaného polyetylénu
(VPE) – Obecné jakostní poÏadavky,
kontroly

� DIN 16893:2000
Potrubí ze strukturovaného polyetylénu
(VPE) – rozmûry

� DIN 13760 „Miner‰ská“ pravidla

� DIN 4726
Potrubí z plastu pro podlahové topení –
Obecné poÏadavky

� DIN 4729
Trubní vedení ze síÈovaného PE pro
podlahové vytápûní – v‰eobecné
poÏadavky

� DVGW, pracovní list W531
V˘roba, zaji‰tûní jakosti a kontroly
potrubí z VPE pro instalaci pitné vody

� DVGW, pracovní list W534
Svûrné spoje pro trubky z PE-Xa

� DVGW, pracovní list W534(E)
Spojky pro potrubní spoje.
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Jako prémiová znaãka je REHAU 
celosvûtovû vedoucím systémov˘m 
dodavatelem fie‰ení na bázi polymerÛ 
v oblasti stavebnictví, automobilového
prÛmyslu i ostatních prÛmyslov˘ch
odvûtví. S na‰imi systémy se setkáváte
kaÏd˘ den a v kaÏdé situaci. Vût‰inou
v‰ak aniÏ byste o tom vûdûli, ale vÏdy 
s v˘razn˘m uÏitkem.

Témata zahrnují v‰e od sniÏování energetické nároãnosti 
ve stavebnictví, pfies vize v automobilovém prÛmyslu 
aÏ po exkluzivní nábytkov˘ design.

¤e‰ení na bázi polymerÛ, dodávané firmou REHAU, Vám 
nabízí jedineãné spektrum inovaãních v˘robkÛ a sluÏeb.

Pokud se pfiedpokládá jin˘ úãel, neÏ je popsan˘ v technick˘ch informacích, musí b˘t konzultován 
s firmou REHAU, a pfied pouÏitím si v˘slovnû vyÏádat písemn˘ souhlas. Pokud se tak nestane,
pfiechází ve‰kerá odpovûdnost na pfiíslu‰ného uÏivatele. PouÏití a zpracování v˘robku je v tomto
pfiípadû mimo moÏnost na‰í kontroly. Pokud se jedná o záruku, pak je tato, pro ve‰keré závady kvality
námi dodaného a Vámi pouÏitého zboÏí, omezena.
Nároky vypl˘vající z prohlá‰ení o poskytované záruce pozb˘vají platnosti v pfiípadû pouÏití, jehoÏ 
zpÛsob není popsán v technick˘ch informacích.

REHAU, s.r.o.
Obchodní 117, 251 70 âestlice, Tel.: 272 190 111, 272 190 136, Fax: 272 190 198
VídeÀská 122, 619 00 Brno, Tel.: 547 425 590, 547 425 580, Fax: 547 425 589
E-mail: gt@rehau.cz, http://www.rehau.cz

Stavebnictví: fie‰ení pro okenní systémy a fasády, technické zabezpeãení budov a inÏen˘rské sítû

Automobilov˘ prÛmysl: lakované venkovní díly, rozvody vzduchu a kapalin, tûsnicí systémy

PrÛmysl: nábytkov˘ design, hadice a speciální profily, silikony, v˘robky pro prÛmysl domácích spotfiebiãÛ




