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Obecná část
Provozní bezpečnost a spolehlivost kotlů je závislá na souhrnu fyzikálních a chemických vlastností prostředí na
straně otopné vody, na základním seřízení a způsobu provozu a obsluhy. Jedním z nejdůležitějších požadavků je
čistota výměníku na straně spalin i na straně otopné vody.

Znečištění výměníku na straně otopné vody se projevuje postupným zhoršováním přestupu tepla ze spalin přes
stěnu výměníku do otopné vody a zvyšováním tlakové ztráty výměníku. Klesá výkon kotle, zvyšuje se teplota
spalin a stále častěji dochází k vypínání kotle havarijním termostatem.

Problematika otopné vody je značně rozsáhlá a souvisí nejen s chemickým složením vody, ale i s chemickým slo-
žením výměníku, prvků celé otopné soustavy a provozními teplotami při provozu kotle, popřípadě kotlů v kaskádě.
Požadavky na složení oběhové a doplňovací vody jsou stanoveny výrobci kotlů v souladu s platnými předpisy 
a normami s přihlédnutím k výkonu zdroje, složení zdroje, objemu soustavy a materiálového složení soustavy. 
Požadavky obecně platné pro kotle z hliníkových slitin jsou dané zejména předpisem VDI 2035 a jsou uvedeny
v Tabulce 1.

Kvalita plnící, oběhové a doplňovací vody
Hliníkové slitiny jsou velmi dobře odolné kyselým vodám, ale se zvyšujícím se pH dochází postupně k reakci hliníku
za vzniku hlinitých solí a iontů vodíku. Problematika těchto pochodů je značně složitá a přesahuje rámec tohoto
materiálu.

Pro účely plnění soustav je tedy třeba jednoznačně dodržet směrné hodnoty dané výrobci. Pro kotle z hliníkových
slitin je závazná hodnota pH v rozmezí 8,0 – 8,4 a mezní hodnota je 8,5. Nad hodnoty 8,5 již dochází ke korozi
na straně otopné vody v závislosti na teplotě přestupní plochy a v závislosti na konkrétním umístění ve výměníku.

Opatření k odstranění poruch a škod v otopných 
soustavách na straně otopné vody

Tabulka 1

Mezní hodnoty v závislosti na měrném objemu soustavy VA
VA = celkový objem soustavy / výkon nejmenšího z kotlů.

Přepočet tvrdosti: 1 mmol.l-1 = 5,6°dH

VA ≤ 10l.kW-1 10l.kW-1 <  VA < 40l.kW-1 VA ≥ 40l.kW-1

1 32
celková
tvrdost vodivost pH

[°dH] [μS.cm-1] 7,9 - 8,5
2 - 16,8* 60 - 500 7,9 - 8,5
2 - 11,2 60 - 300 7,9 - 8,5
2 - 8,4 60 - 200 7,9 - 8,5
2 - 3 60 - 100 7,9 - 8,5

[°dH] [μS.cm-1] 7,9 - 8,5
2 - 11,2 60 - 300 7,9 - 8,5
2 - 8,4 60 - 200 7,9 - 8,5
2 - 3 60 - 100 7,9 - 8,5
2 - 3 60 - 100 7,9 - 8,5

[°dH] [μS.cm-1] 7,9 - 8,5
2 - 3 60 - 100 7,9 - 8,5
2 - 3 60 - 100 7,9 - 8,5
2 - 3 60 - 100 7,9 - 8,5
2 - 3 60 - 100 7,9 - 8,5

celková
tvrdost vodivost pH celková

tvrdost vodivost pH

[kW]
< 50

51 - 200
201 - 600

> 600

*1
2
3
4

* pro ohřívač vody s cirkulací (<0,3 l.kW-1) a systémy s elektrickým ohřevem

Hodnoty uváděné v tabulce 1 jsou směrné, ale nemusí vždy plně vypovídat o skutečných parametrech zdrojů a
soustavy. U topného výkonu soustavy vždy přihlížejte k výkonu kotle s nejnižším výkonem. Měřítkem pro správné
stanovení úpravy vody jsou skutečné hodnoty konkrétní soustavy.

Při plnění nesmí být tvrdost vody nižší než 2°dH (při velmi nízké tvrdosti se začíná projevovat tzv. syndrom 
„hladové vody“). Pokud po zahřátí soustavy a při dalším provozu tvrdost klesá pod tuto hodnotu, svědčí to mimo
jiné o reakci iontů vápníku a hořčíku a jejich usazování. V tomto případě soustavu nevypouštějte s následným 
dopouštěním surové vody!

celkový
výkon
zdroje
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Přehled základních pojmů
Technologický proplach – proplach soustavy po provedení montáže.
Slouží k odstranění všech pevných nečistot i nečistot ze stávajících soustav před napuštěním plnící vodou. Techno-
logický proplach musí být proveden před napuštěním soustavy při všech montážích, při částečných opravách se
proplachuje veškeré nově montované potrubí. O technologickém proplachu musí být proveden zápis ve Staveb-
ním, Montážním nebo Provozním deníku zařízení.Soustava nesmí být plněna bez předchozího technologického
proplachu.

Zkouška těsnosti – kontrola soustavy před tlakovou zkouškou. 
Provádí se vždy provozním tlakem soustavy u celého nebo rekonstruovaného rozvodu se všemi namontovanými
armaturami, technologií a pojistným zařízením. Expanzní zařízení se po dobu zkoušek odstavuje pomocí kontrolní
armatury. Zkouška těsnosti se provádí nejlépe vodou před ukončením technologického proplachu. Rozvod musí být
dokonale odvzdušněn a odplyněn. Zkouška těsnosti trvá po dobu kontroly všech spojů v soustavě, kontroluje se
těsnost spojů, nikoli tlak v soustavě. Při zjištění úniku musí být únik odstraněn. Tlak při zkoušce těsnosti kontrolujte
na pracovním tlakoměru soustavy.

Tlaková zkouška – tlaková zkouška otopné soustavy.
Provádí se ke kontrole bezpečnosti celé soustavy podle hodnot daných projektem. Pokud není hodnota zkušeb-
ního tlaku dána projektem, provádí se 1,25 násobkem maximálního dovoleného tlaku soustavy (většinou je to 
otevírací tlak pojistného ventilu v soustavě). Tlaková zkouška se provádí při zaslepených pojistných ventilech 
(stačí zátky na odpadech ventilů – nezapomeňte po zkoušce odstranit) a při odstaveném kotli a expanzním zaří-
zení. Tlaková zkouška se provádí bezprostředně po zkoušce těsnosti. Délka tlakové zkoušky minimálně po dobu
kontroly spojů a zařízení. Pokles tlaku nesmí být vyšší, než 5 %, dále již tlak nesmí klesat. Při tlakové zkoušce
nikdy nedotahujte těsněné spoje. Tlaková zkouška je ukončena po provedení všech kontrol. O úspěšné zkoušce
těsnosti a tlakové zkoušce se provede zápis ve Stavebním, Montážním nebo Provozním deníku zařízení. 
Po provedené tlakové zkoušce nezapomeňte odstranit záslepky a otevřít veškeré armatury.

Plnící voda – voda použitá k prvnímu naplnění soustavy po technologickém proplachu a zkouškách těsnosti a
tlakové. Objem plnící vody představuje u nových soustav celý objem soustavy, u opravovaných a rekonstruovaných
soustav nemusí být vypuštěn celý objem, pak je objem plnící vody nižší, než objem soustavy.

Doplňovací voda – voda používaná k hrazení ztrát oběhové vody způsobené běžnými a technologickými úniky
během provozu. Havarijní únik je třeba zajistit mimořádnými prostředky.

Oběhová voda – voda, která po prvním zátopu a zahřátí soustavy na provozní teplotu slouží jako teplonosné 
médium otopného systému.

Surová voda – voda nejčastěji z městského rozvodu pitné vody bez jakýchkoli úprav. Surová voda může být i stud-
niční, povrchová, popř. voda z vodního toku. Rozbor surové vody je na požádání  dostupný u dodavatele vody (vo-
dárenské subjekty), rozbory ostatních vod zajišťují laboratoře, např. Hygienická stanice za úplatu.

Změkčená voda – voda, která prošla změkčovací filtrací a ze které byly odstraněny pouze ionty způsobující
tvrdost.

Demineralizovaná voda – voda, která prošla demineralizační kolonou.

Tvrdost vody celková – obsah solí Ca2+ a Mg2+ v jakékoli formě.

Tvrdost hydrouhličitanová – obsah hydrouhličitanů Ca2+ a Mg2+. Převodní tabulka mezi národními jednotkami
tvrdosti je uvedena dole.

1 mmol/l = 5,6 °dH 1 °dH = 0,18 mmol/l

1 mmol/l = 10 °F 1 °F = 0,1 mmol/l

1 °dH = 1,7 °F 1 °F = 0,56 °dH
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Kontrolovaná položka (jednotka)

Filtr nečistot
Kalník

Spirovent, odlučovač vzduchu
Vodoměr

Hydraulický oddělovač
Tlakově nezávislé oddělení výměníkem

Clony (CGB 35–50) u HVDT
Objem soustavy (litrů)

Výkon zdroje celkový (kW)
Výkon nejmenšího zdroje kaskády

Objem na 1 kW nejmenšího kotle (l)
Plnicí, oběhová a doplňov. voda Tab. 1 sloupec:

Proplach technologický proveden
Úspěšná zkouška těsnosti
Úspěšná tlaková zkouška

Typ úpravny vody
Typ náplně ionexu úpravny (l)

Zpětné oddělení přívodu k úpravně vody
Tvrdost vody oběhové (°dH)*

pH oběhové vody (–)*
Měrná vodivost oběhové vody (μS)*

Maximální dovolený tlak soustavy (bar)
Tlak surové vody před úpravnou (bar)

Velikost expanzního zařízení (litrů)

min           max

hodnota
nebo stav

změřeno
skutečnost poznámka

ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE

ANO NE
ANO NE
ANO NE

0,6 60
ANO NE
2,1
8,0 8,5
60
1,5 6

* hodnoty dle Tabulky 1

Pokyny pro uvedení do provozu

Pokyny se týkají opatření k zajištění vhodných podmínek provozu kotlů z hliníkových slitin na straně otopné vody.

Zkontrolujte provedení montáže, instalace podle projektové dokumentace a osazení všech armatur nutných pro
zajištění kvality oběhové vody po celou dobu životnosti kotle.

Elektrické spojení kovových prvků soustavy
V případech, kdy je soustava složená z různých kovů oddělována nevodivým těsněním, spojkami či armaturami,
musí být kovové prvky elektricky pospojovány, aby byl eliminován vliv korozních článků. Zkontrolujte pospojování
kovových částí soustavy.

Zkontrolujte soustavu dle následující tabulky:

1 2 3

Úloha servisního technika při uvedení soustavy do provozu

Doporučujeme vždy přítomnost pracovníka montážní firmy při uvádění zdroje do provozu. Pracovník spolupracuje
se servisním technikem, provádí nastavení průtoků a vyvažování soustavy. Po spuštění kotlů kontroluje teploty
v soustavě, v jednotlivých větvích a na místech předání tepla. Podle projektové dokumentace kontroluje teplotní
spád soustavy.

Seznámí pracovníka obsluhy zdroje s funkcí jednotlivých armatur, při předání zajišťuje návody k obsluze dodáva-
ných komponent.

Soustava včetně zdroje se předává v provozu se zápisem do příslušné montážní dokumentace.

Záruky za provedení instalace se vztahují i na kvalitu oběhové vody.

Stručné pokyny pro servisní techniky



Jednoduché schéma úpravny vody

Úpravna vody se připojuje na zdroj pitné nebo užitkové vody objektu. Základním předpokladem pro funkci je mini-
mální vstupní tlak vody, který musí být alespoň o 1 bar vyšší, než dovolený tlak otopné soustavy (dáno otevíracím
tlakem pojistného ventilu soustavy). Přívod je veden přes hlavní uzávěr, přes bezpečnostní zpětnou armaturu
(voda v topném systému je kapalina rizikové třídy č. 4 a podle ČSN EN 1717 musí být od řádu pitné vody oddělena
bezpečnou armaturou). Dále je volitelně podle zdroje vody vložen filtr jemných nečistot. K měření množství upra-
vené vody slouží vodoměr. Surová voda je vedena do bloku ochozu MB, ve kterém se nastaví průtok filtrem a prů-
tok ochozem. Za filtrem je instalována regulační armatura k nastavení průtoku a uzavírací armatura. Na straně
surové vody i na straně upravené vody jsou instalovány vzorkovací kohouty sloužící ke kontrole složení vody pří-
padně k vypuštění příslušného úseku. Konečné nastavení průtoku ochozem a celým filtračním blokem se zajistí
proti neoprávněné manipulaci. Nastavení úpravny se provede při uvádění zařízení do provozu.

Jednoduchá tabulka stanovení velikosti filtrů pro doplňování

Výkon
zdroje 
(kW)

Výkon
nejmenšího
kotle (kW)

Objem
soustavy

max. (litrů)

Vstupní
výstupní

tvrdost (°dH)

Vstupní
výstupní

vodivost (μS)

Vstupní
výstupní

pH

Objem
filtračního
lože (litrů)

Četnost
kontrol 
(měsíc)

do 50
100

101 - 200
201 - 600
nad 600

11
35
75

100
200

1 250
2 500
5 000

15 000
20 000

16 / 8
16 / 4
16 / 2
16 / 2
16 / 2

300 / 200
300 / 200
300 / 150
300 / 100
300 / 60

7 / 8,2
7 / 8,2
7 / 8,2
7 / 8,2
7 / 8,2

0,6 - 1,2
4 - 18
9 - 37

22 - 47
37 - 59

6
4
3
2
1

Doporučení pro provozovatele a jeho dokumentaci

Servisní technik zaznamená naměřené hodnoty složení oběhové a doplňovací vody do Provozního deníku.

Není-li složení oběhové vody vyhovující, není možno uvést zařízení do provozu bez ztráty
záruk. 
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Příručka zařízení a provozní kniha

Příprava otopné vody

Plynové kondenzační kotle nad 50 kW

a olejové kondenzační kotle

s hliníkovým výměníkem

Důležité!
Příručku zařízení a provozní knihu kotelny uchovává vlastník/provozovatel a musí být
vždy k dispozici na stálém místě v kotelně.

Wolf Česká republika s.r.o. . Rybnická 92 . 634 00 Brno . Tel. +420 547 429 311 . Fax: +420 547 213 001 . Internet:  www.wolfcr.cz

CZArt.-Nr.: 3063493_201303  Změny vyhrazeny!
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1 Poznámky k VDI 2035, 
k příručce zařízení a k provozní knize

Poznámky k VDI 2035, 
k příručce zařízení 
a k provozní knize

Tato příručka zařízení a provozní kniha má za úkol poskytnout informace a 
pokyny pro přípravu otopné vody v souladu s požadavky platnými pro zdroje 
tepla firmy Wolf.

Směrnice VDI 2035 se vztahuje na teplovodní vytápěcí systémy s provozními 
teplotami pod 100 °C v budovách podle EN 12828.

Hlavními cíli směrnice VDI 2035 je zabránit poškozování zařízení tvorbou 
vodního kamene (Část 1) a škodám vznikajícím v důsledku účinků koroze, 
způsobené chemickou reakcí topného média (Část 2).

Aby bylo těchto cílů dosaženo, je při přípravě otopné vody požadováno její 
změkčení, deionizace (odsolení), stabilizace tvrdosti a hodnoty pH.

Záruka firmy Wolf se nevztahuje na škody způsobené korozí, tvorbou vodního 
kamene, zanášením apod., které jsou způsobeny použitím nevhodné vody 
pro plnění a doplňování kotle. Základním předpokladem pro získání nároku 
na poskytnutí záruky je dodržení směrnice VDI 2035 a požadavků firmy Wolf.



4 3063493_201303

2 Technická data zařízení
Technická data zařízení Potřebné informace pro zdroje tepla mohou být převzaty z montážního návodu a na 

jejich základě se provedou výpočty.

Příslušné tabulky k vyplnění naleznete v tomto dokumentu.

Příručka zařízení a provozní kniha jsou důležité pro provozovatele vytápěcího 
zařízení, neboť v nich musí montážní firma zdokumentovat a prokázat nejdůležitější 
informace. Provozovatel má povinnost tyto dokumenty průběžně aktualizovat, zejmé-
na při provádění roční údržby. Při vzniku nároku na plnění záručních podmínek lze do-
kladovat např. aktuální kvalitu vody právě údaji z příručky zařízení a z provozní knihy.
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3 Bezpečnostní pokyny/
 normy a předpisy 

Bezpečnostní pokyny/normy 
a předpisy 

V tomto popisu je použito dále uvedených symbolů a výstražných značek. Tato důležitá 
upozornění se týkají technické provozní bezpečnosti.

Při provádění servisních úkonů dbejte prosím na dodržení montážních návodů 
a pokynů pro údržbu.

Technické pokyny je třeba dodržet, aby se zabránilo poškození přístroje a předešlo 
poruchám v jeho fungování.

Uvádění provozu, servis a údržbu smějí provádět pouze odborní pracovníci s platným 
oprávněním k práci na vyhrazených technických zařízeních dle platné legislativy země 
instalace. Doporučujeme uzavřít smlouvu o údržbě s odbornou servisní firmou.

Pozor
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4 Otopná voda pro zdroje tepla
Otopná voda pro 
zdroje tepla

Voda z vodovodního řádu není chemicky čistá. Aktuální chemické složení vody určuje 
její kvalitu a vhodnost pro plnění otopné soustavy. Dokonalá znalost chemického 
složení vody je velmi důležitá pro stanovení metodiky úpravy vody. Narůstající vrstva 
vodního kamene na straně otopné vody zhoršuje přestup tepla a je příčinou přehřívání 
kotle. Zhoršuje se účinnost zařízení. Nevhodná kvalita vody může způsobit korozi 
přestupních teplosměnných ploch na straně vody i korozi celé otopné soustavy.

Tvorbě vodního kamene a korozi musí být proto zabráněno.

4.1 Příprava Před uváděním do provozu je třeba se ujistit, že na nejnižším místě vratného potrubí, 
co nejblíže ke zdroji tepla zařízení, byl namontován odlučovač kalů (např. z progra-
mu příslušenství Wolf). Rovněž je nutné kontrolovat, zda bylo instalováno vhodné 
odvzdušňovací zařízení.

Otopnou soustavu je třeba po ukončení montáží dokonale propláchnout, proplachovou 
vodu vypustit a filtry či odlučovače dokonale vyčistit.

Je rovněž nutné dbát na dostatečné dimenzování expanzních nádob a na správné 
nastavení vstupního tlaku.

Dále je třeba zjistit vodivost, hodnotu pH a stupeň tvrdosti, tyto hodnoty zanést do 
provozní knihy a případně provést potřebnou úpravu kvality vody.

Při plnění systému je nutno se řídit normou DIN EN 1717, která vyžaduje systémové 
oddělení otopné a pitné vody. Kompletní vytápěcí systém se musí důkladně odvzdušnit 
a je nutné dbát na nastavení správného tlaku.

Příliš nízký tlak v systému může vést k průniku kyslíku do otopné vody a k poškození 
důsledkem koroze. 

Pozor
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4 Otopná voda pro zdroje tepla
K posouzení kvality otopné vody postačuje znát její vodivost, tvrdost a hodnotu pH.     
S těmito hodnotami lze odhadnout rizika při plnění otopného systému.

4.2 Obecné zásady – 
 parametry vody: 
 vodivost, tvrdost a hodnota pH

Kontrola Po osmi až dvanácti týdnech po prvním naplnění/doplňování, nejpozději však při příští 
roční údržbě, se doporučuje provedení kontroly hodnoty pH otopné vody. 

Deionizace (odsolování) Kromě odstraňování látek způsobujících tvrdost se odstraňují také soli.

Změkčování Odstranění vápenatých a hořečnatých iontů (Ca2+ a Mg 2+).

Tvrdost vody Tvrdost vody se vztahuje na ekvivalentní koncentraci ve vodě rozpuštěných iontů kovů 
alkalických zemin. Tvrdost vody způsobují hlavně vápenaté a hořečnaté ionty.

Vodivost S přibývajícím podílem ve vodě rozpuštěných solí a minerálů stoupá vodivost a tím i 
nebezpečí účinků koroze. Hodnoty nižší vodivosti však podporují zvýšení potenciálu, 
což pak vyžaduje vyrovnání potenciálů a uzemnění. 

Z toho opět vyplývá důležité bezpečnostní opatření, totiž vyrovnání potenciálů a 
uzemnění všech součástí systému. Potrubí okruhu vytápění vykazuje elektrický po-
tenciál, který podle přechodového odporu s četnými mosty musí být zkratován a 
uzemněn na ekvipotenciální přípojnici vlastním zemnícím vodičem (16 mm²) podle 
DIN 0100. 

Hodnota pH Hodnota pH se po zahřátí systému upraví podle obsahu hydrouhličitanů v plnící vodě. 
Opakované kontrolní měření pH se provádí po 14 dnech provozu soustavy. Většinou 
není třeba zvyšovat pH alkalizací. 
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5  Požadavky na zdroje tepla 
    od firmy Wolf 

Požadavky na zdroje tepla 
od firmy Wolf 

Pro zdroje tepla Wolf GmbH jsou stanoveny diferencované rozsahy hodnot pH a po-
žadavky na kvalitu vody, které musí být dodrženy.

Skupiny výrobků firmy Wolf
Označení Hodnota pH Požadavky na kvalitu vody
Ocelový/

litinový kotel 8,2 až 9,5 VDI 2035 
provozní režim s nízkým nebo 

fyziologickým obsahem soli   Plynový kondenzační kotel
< 50 kW 6,5 až 8,5

Tepelné čerpadlo 6,5 až 9,0

Plynový kondenzační kotel 
> 50 kW 8,2 až 8,5 režim s nízkým obsahem soli 

(odsolování); minimální tvrdost 
>2 °dH (německý stupeň)Olejový kondenzační kotel 6,5 až 8,5

Smíšené instalace → 8,2 – 8,5

tabulka 1: požadavky na kvalitu vody pro zdroje tepla Wolf

U ocelových/litinových kotlů, plynových kotlů, plynových kondenzačních kotlů v roz-
sahu otopného výkonu do 50 kW a u tepelných čerpadel je nutné pro přípravu otopné 
vody dodržovat směrnici VDI 2035.

Požadavky směrnice lze zajistit provozními režimy s nízkým nebo fyziologickým 
obsahem soli podle tabulky 1. 

Pro dodržení požadavků uvedených ve směrnici VDI, je třeba nainstalovat spe-
ciální zařízení na úpravu vody. Ta jsou v podstatě závislá na zdroji tepla, na systému 
vytápěcího zařízení a na obsahu vody. Vhodnější je upřednostnit režim s nízkým obsa-
hem soli (vodivost <100 μS/cm), protože se tím minimalizuje riziko koroze.

Deionizace se používá pro plynové kondenzační kotle o výkonu nad 50 kW a pro 
olejové kondenzační kotle. Tyto kotle mají výměníky vyrobené z hliníku.

U smíšených instalací z různých materiálů by hodnota pH otopné vody měla být 
udržována v rozmezí 8,2 až 8,5.

Další směrné hodnoty pro plnící vodu mohou být převzaty z VdTÜV 1466.

Pozor
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6 Zdroje tepla 
    s hliníkovými výměníky 

Zdroje tepla 
s hliníkovými výměníky 

Voda pro plnění a doplňování smí být upravena pouze deionizačními (odsolovacími) 
postupy. Úprava vody pro zdroje tepla Wolf z hliníku může být převzata z tabulky 2 a  
z diagramu „úprava vody“ v platných návodech pro montáž.

Mezní hodnoty v závislosti na měrném objemu zařízení  VA
(VA = objem zařízení/nejmenší individuální výkon)

přepočet celkové tvrdosti: 1 mol/m³ = 5,6 °dH

C
el

ko
vý

 
ot

op
ný

vý
ko

n

VA ≤ 10 l/kW VA > 10 l/kW a < 40 l/kW VA ≥ 40 l/kW

celková tvrdost/ 
součet alkalické 

zeminy
vodivost

celková tvrdost/ 
součet alkalické 

zeminy
vodivost

celková tvrdost/ 
součet alkalické 

zeminy
vodivost

[kW] [°dH] [mol/m³] LF [µS/cm] [°dH] [mol/m³] LF [µS/cm] [°dH] [mol/m³] LF [µS/cm]
1 < 50 2 - 16,8* 0,36 - 3,0* 60 - 500 2 - 11,2 0,36 -2,0 60 - 300 2 - 3 0,36 - 0,54 60 - 100
2 50-200 2 - 11,2 0,36 - 2,0 60 - 300 2 - 8,4 0,36 -1,5 60 - 200 2 - 3 0,36 - 0,54 60 - 100
3 200-600 2 - 8,4 0,36 - 1,5 60 - 200 2 - 3 0,36 -0,54 60 - 100 2 - 3 0,36 - 0,54 60 - 100
4 > 600 2 - 3 0,36 - 0,54 60 - 100 2 - 3 0,36 - 0,54 60 - 100 2 - 3 0,36 - 0,54 60 - 100

*) pro průtočný teplovodní kotel (<0,3 l/kW) a systémy s elektrickou otopnou patronou 
tabulka 2: Úprava otopné vody v souladu s VDI 2035

Stupeň celkové tvrdosti vody v systému nesmí poklesnout pod 2 °dH, což odpovídá 
přibližné hodnotě vodivosti 60 μS/cm.

Pokud je hodnota tvrdosti pod touto hranicí, pak je nutné vodu v systému doplnit a 
promíchat s neupravenou pitnou vodou.

Přidávání chemických látek, jakož i odvápňování na jednostupňovém 
iontovém měniči, není povoleno, neboť hrozí nebezpečí poškození 
zařízení a úniku vody ze systému.

6.1 Plynové kondenzační kotle 
 nad 50 kW a olejové 

kondenzační kotle 
 s hliníkovými výměníky

Povolené metody • Deionizace v odsolovacích kolonách. Jedná se o několikastupňové iontové měniče. 
Odsolovací kolony a patrony se smí používat pouze pro zařízení z hliníku při 
prvním plnění a později podle potřeby. 

• Odsolování reverzní osmózou. 

• Doplňování otopné vody destilovanou vodou.

Velmi žádoucí je pravidelné vyprazdňování a důkladné vyčištění odlučovače kalů, 
popř. filtru.

Nevhodná otopná voda může být příčinou zanesení a koroze otopného okruhu, 
což může způsobit funkční poruchy a poškození výměníků tepla.

Při instalaci zdroje tepla ze slitin AlSi do stávajícího ale i do nového otopného systému 
je zásadně nutné vřadit do vratné větve filtr, odlučovač kalů s uzavíracími armaturami, 
a dále odvzdušňovací armaturu.  

Pozor
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6 Zdroje tepla 
    s hliníkovými výměníky 
Maximální množství vody pro náplň Vmax je závislé na kvalitě vody a musí být zkontro-
lováno podle následujícího výpočtu. Vmax je maximální povolený objem vody v otopném 
systému, který sestává z vody pro vlastní náplň a vody pro doplňování po celou dobu 
životnosti zdroje tepla.

Pokud dojde k překročení vypočteného množství vody Vmax, může to způsobit 
poškození zdroje tepla.       
Když je dosaženo objemu vody Vmax, smí se doplňovat výhradně upravená 
voda.         

Zásadně je vždy nutné zjistit kvalitu vody pro náplň. O rozbor vody pro konkrétní 
stavbu je třeba požádat příslušný místní vodárenský podnik. Musí být zkontrolováno, 
zda celková tvrdost vody, hodnota pH a vodivost jsou dostatečně nízké. Dále je třeba 
vypočítat měrný objem zařízení  VVA,měrné. 

Požadavky se stupňují v závislosti na měrném objemu systému (VA = objem zařízení/
nejmenší individuální výkon) a celkovém otopném výkonu.

Hodnota celkové tvrdosti nesmí být nižší než 2 °dH.

Mezní hodnoty pro měrný objem systému s 10 l/kW, popř. 40 l/kW jsou uvedeny v ta-
bulce 2. Podle nich lze stanovit, v závislosti na celkovém otopném výkonu, přípustnou 
celkovou tvrdost popř. vodivost, kterou je nutné nastavit. Např. u měrného objemu 
zařízení > 40 l/kW musí být celkový stupeň tvrdosti vody upraven deionizačními po-
stupy na hodnotu mezi 2 – 3 °dH. 

Je-li vytápěcí zařízení vřazeno do systému bez hydraulické výhybky, musí být celková 
tvrdost nastavena na hodnoty mezi 2 – 3 °dH.

Celkové množství vody pro plnění systému po dobu životnosti vytápěcího zařízení 
nesmí překročit dvojnásobek jmenovitého množství náplně otopného systému.

Pozor

Pozor

6.2 Pracovní postup pro zdroje tepla 
 > 50 kW s hliníkovými výměníky 

Pokyny pro obsluhu Po instalaci je nutné celé zařízení důkladně propláchnout podle EN 14336. 

Nakonec je třeba systém naplnit vodou se zjištěnou a zaručenou kvalitou.

8 až 12 týdnů po prvním naplnění se kvalita vody kontroluje a dokumentuje. Poté je 
nutné provádět pravidelné roční kontroly, popřípadě kontroly v souladu s provozním 
řádem provozovatele.
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6 Zdroje tepla 
    s hliníkovými výměníky 

6.3 Příklad pro úpravu 
       otopné vody 

Systém s kotlem 170 kW;  
objem vody v systému VA,zařízení = 4000 l

VA,měrné  = 4000 l/170 kW = 23,5 l/kW

Mezní hodnoty v závislosti na měrném objemu vody VA
(VA = objem zařízení/nejmenší individuální výkon)

přepočet celkové tvrdosti: 1 mol/m³ = 5,6 °dH

C
el

ko
vý

 
ot

op
ný

 v
ýk

on
 

VA ≤ 10 l/kW VA > 10 l/kW a < 40 l/kW VA ≥ 40 l/kW

celková tvrdost/ 
součet alkalické 

zeminy
vodivost

celková tvrdost/ 
součet alkalické 

zeminy
vodivost

celková tvrdost/ 
součet alkalické 

zeminy
vodivost

[kW] [°dH] [mol/m³] LF [µS/cm] [°dH] [mol/m³] LF [µS/cm] [°dH] [mol/m³] LF [µS/cm]
1 < 50 2 - 16,8* 0,36 - 3,0* 60 - 500 2 - 11,2 0,36 -2,0 60 - 300 2 - 3 0,36 - 0,54 60 - 100
2 50-200 2 - 11,2 0,36 - 2,0 60 - 300 2 - 8,4 0,36 -1,5 60 - 200 2 - 3 0,36 - 0,54 60 - 100
3 200-600 2 - 8,4 0,36 - 1,5 60 - 200 2 - 3 0,36 -0,54 60 - 100 2 - 3 0,36 - 0,54 60 - 100
4 > 600 2 - 3 0,36 - 0,54 60 - 100 2 - 3 0,36 - 0,54 60 - 100 2 - 3 0,36 - 0,54 60 - 100

tabulka 3: Příklad pro úpravu otopné vody

Protože měrný objem vody VA při celkovém otopném výkonu 50 až 200 kW leží                
v rozmezí 10 l/kW až 40 l/kW, musí se celková tvrdost vody pro plnění a doplňování 
nastavit na hodnoty v rozsahu 2 až 8,4 °dH. Je-li celková tvrdost neupravené vody 
příliš vysoká, musí být část vody pro plnění a doplňování deionizována.

Musí být doplněno A % deionizovanou vodou:

A = 100 % – [(Cmax – 0,1 °dH) / (Cpitná voda  – 0,1 °dH)] x 100 %

Cmax  – maximální povolená celková tvrdost v °dH

Cpitná voda   – celková tvrdost neupravené pitné vody v °dH

Je-li při prvním naplnění započteno i očekávané množství vody pro doplnění, může být 
později systém doplňován neupravenou pitnou vodou.

Vúprava = A x (VA,zařízení+ VA doplnění)

U velkých systémů (řádek 4 tabulky 2) nesmí být doplňovaná voda při prvním plnění 
připočítána.

Vúprava = A x (VA,zařízení + 0)
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6 Zdroje tepla 
    s hliníkovými výměníky
Příklad

Výkon zařízení = 170 kW

Objem vody v systému VA,zařízení = 4000 l

Objem doplněné vody VA doplnění= 1000 l

Celková tvrdost pitné vody Cpitná voda = 18,5 °dH

Maximální povolená celková tvrdost Cmax = 8,4 °dH

VA,měrné = VA,zařízení/nejmenší individuální výkon zařízení

VA,měrné = 4000 l/170 kW = 23,53 l/kW

Celková tvrdost pitné vody Cpitná voda = 18,5 °dH;

Maximální povolená celková tvrdost Cmax = 8,4 °dH

Podíl upravené vody pro plnění:

A = 100 % – [(8,4 – 0,1 °dH) / (18,5 – 0,1 °dH)] x 100 % = 54,9 % 

Musí být ionizováno 54,9 % vody pro plnění a doplňování.

Vúprava = 54,9 % x (4 000 l + 1 000 l) = 2 746 l 

Pro naplnění systému se musí použít minimálně 2 746 l demineralizované vody. Pak 
až do objemu Vmax se může použít neupravená pitná voda o tvrdosti 18,5 °dH.

Vmax je maximální povolený objem vody otopného systému, sestávající z vody pro 
náplň a vody pro doplňování po celou dobu životnosti zdroje tepla.

Při doplňování se musí kontrolovat celková tvrdost, aby nebyla překročena povolená 
hodnota.
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7 Zamezení tvorby vodního kamene 
Zamezení tvorby vodního kamene Při uvádění tepelných zdrojů do provozu je možno minimalizovat tvorbu vodního ka-

mene dodržením následujících postupů:

• náběh provozu s nízkým výkonem a nízkou teplotou

• pomalé a postupné zatápění 

• velké průtoky otopné vody  

• současné uvedení všech kotlů do provozu   
(u zařízení s více kotli)

Usazeniny na straně otopné vody se tak mohou rovnoměrně rozdělit na teplosměnných 
plochách a nekoncentrují se na stěnách v místech s největší vrstvou teplého proudu.

U zařízení s více kotli je nutné uvádět kotle do provozu současně, aby se celkové 
množství vodního kamene neusazovalo na teplosměnných plochách pouze jedno-
ho kotle.

Dodržováním pokynů a způsobů provozování se minimalizuje tvorba škodlivých vápe-
natých usazenin na teplosměnných plochách.   
Nedodržováním vznikají škodlivé vápenaté usazeniny, omezující ve většině případů 
životnost výměníků.

Odstranění usazenin může být možností jak obnovit provozní způsobilost. Odstraňování 
usazenin smějí provádět pouze odborní pracovníci s platným oprávněním.  
Zařízení musí být před uvedením do provozu zkontrolováno, zda není poškozeno.

Aby se zamezilo opakované tvorbě usazenin, musí být korigovány nesprávné provozní 
parametry.

Pozor
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Podklady pro sestavení příručky zařízení 
Umístění zařízení: ____________________________________________________

Označení Hodnota Jed-
notka

Poznámka/zkušební kritérium

Otopný výkon individuální Q K1 kW

Q K2 kW

Q K3 kW

Q K4 kW

Nejmenší indiv. otopný výkon      Q K, min. kW

Celkový otopný výkon (zařízení) Q K, cel. kW Q K, cel.= Q K1+ Q K2+ Q K3+ Q K4

Objem zařízení V zařízení l

Množství doplňkové vody V doplnění l (směrná hodnota < 2 • V A,zařízení)

Množství plnící a doplňkové vody   V max. l Vmax. = VA,zařízení  + Vdoplnění

Měrný objem zařízení jeden kotel          
nebo více kotlů  

V A, měrná l/kW podle tabulky 2

Upravená plnící voda V úprava l

Celková tvrdost pitné vody, 
popř. součet alkalické zeminy

_________
_________

°dH 
mol/m³

např. z rozboru pitné vody místní vodárny

Elektrická vodivost µS/cm např. z rozboru pitné vody místní vodárny 

Hodnota pH minimální 

maximální

např. z rozboru pitné vody místní vodárny

Hodnota pH – kontrola otopné vody zkoušeno: 

měření 8 –12 týdnů po uvedení do provozu 

tabulka 4

Podle zadaných zkušebních kritérií jsou žádoucí opatření na straně vody 

 ¡ ano ¡	ne

Doporučená opatření: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Řádky „směrné hodnoty“ v následující tabulce 5 Uvedení do provozu a kontroly byly 
řádně vyplněny.

___________________________________________________________________

_____________________________________________

Datum, podpis odpovědného projektanta 

8 Podklady pro sestavení příručky 
zařízení 
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9 Provozní kniha – uvedení do provo-
zu, plnění a seznam kontrol 

Provozní kniha –   
uvedení do provozu, plnění   
a seznam kontrol 

Informace k vytápěcímu zařízení:  ________________________________________

Uvedení do provozu provedla firma: ______________________________________

Datum uvedení do provozu: ____________________________________________

Max. množství vody Vmax: __________________ m³ při

koncentraci: Ca(HCO3)2  ___________________ mol/m³

Proveden proplach otopného systému podle EN 14336 ¡ ano ¡ ne

Byly uvedeny u zařízení s více kotli všechny  
kotle do provozu současně? ¡ ano ¡ ne

Udržování tlaku při uvedení do provozu podle předpisu výrobce: ¡ ano ¡ ne

max. koncový tlak pe, max = ___________________________________ bar (přetlak)

u membrán. expanzních nádob: vstupní tlak plynu p0 = ______________ bar (přetlak)

u čerpadel nebo u kompresoru pro udržování jmenovitého tlaku v zařízení

Ppož = ____________ bar (přetlak) ± ____________ bar

Objem demineralizované vody pro náplň: ______ l

Objem neupravené vody pro náplň: __________ l
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9 Provozní kniha – uvedení do provo-
zu, plnění a seznam kontrol 
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tabulka 5

Kontrola:   množství vody V > Vmax? ¡ ano ¡ ne

Je-li množství vody V větší než Vmax, pak se musí doplňovat upravenou změkčenou vodou.



Objednávání náhradních dílů

1) Chráněné stránky pro servisní partnery

Login: Vaše e-mailová adresa

Heslo: PrijmeniK

2) E-mail: servis@wolfcr.cz nebo k.novak@wolfcr.cz

3) Telefonní kontakt: +420 513 030 880

+420 733 622 216

4) Servisní linka:




