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ÚVOD

Série GKC a GKCS se zrodila z dlouholetých zkušeností firmy Giacomini S.p.A. na poli sálavé techniky  
a využívá sádrokartonový podhled jako aktivní sálavý prvek. 

Tento systém je ideální všude tam, kde je potřeba zajistit komfortní pobytové podmínky.  
Je možno jej použít v objektech pro bydlení, v kancelářích, konferenčních místnostech, hotelech 
a pod.

GIACOKLIMA® série GKC a GKCS jsou systémy určené pro celoroční klimatizaci prostorů, které zajistí 
tepelnou pohodu s výraznými energetickými úsporami.

PRINCIP

Systémy sálavého stropního chlazení prožívají v poslední době svou renesanci. Je to dáno především 
tím, že se trvale zlepšují tepelně-technické vlastnosti budov a tím se snižuje potřebný výkon  
na chlazení i vytápění objektů. Předností těchto systémů je mimo jiné:

 » Udržují stálou tepelnou pohodu uvnitř místnosti, minimalizují teplotní rozdíly jak ve vertikálním,  
tak v horizontálním směru.

 » Snižují potřebu energie na chlazení a vytápění při dosažení stejného pocitu tepelné pohody jako  
při klimatizaci tradičními systémy.

 » Mají minimální dopad na interiér místnosti.
 » Pro topení využívají nízkoteplotní zdroje (cca 35°C), jako jsou tepelná čerpadla nebo kondenzační 

kotle.
 » Pro chlazení lze použít vysokoteplotní zdroje chladu (cca +12°C) - tepelná čerpadla. Jako pasivní zdroj 

chladu lze využít vodu z vlastní studny nebo větší vodní plochy.

ÚVOD A PRINCIP
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KONVEKČNÍ SYSTÉM:  
PRŮBĚH TEPLOTY S VÝŠKOU

 » Při vytápění konvekčním 
systémem stoupá ohřátý 
vzduch do horní části 
místnosti, kde zůstává.

 » Rozdíl teploty s výškou  
je výrazný, větší než 1-2°C 
na 1 metr výšky místnosti.

 » Rozdíl teploty vzduchu  
u nohou a hlavy výrazně 
snižuje tepelnou pohodu 
osob v místnosti.

LEGENDA

1. Ideální průběh 
2. Vytápění radiátory 
3. Vytápění fancoily
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SÁLAVÝ SYSTÉM:  
PRŮBĚH TEPLOTY S VÝŠKOU

 » Při použití sálavého systému 
nedochází k proudění 
vzduchu.

 » Teplý vzduch se neukládá  
v horní části místnosti.

 » Průběh teploty s výškou  
je téměř konstantní.

LEGENDA

1. Ideální průběh 
2. Sálavé vytápění

Pokud upravujeme teplotu stropu (podlahy nebo stěn), lze dosáhnout oproti tradičním systémům 
vytápění a chlazení stejného pocitu tepelné pohody, i při nižší vnitřní teplotě vzduchu při vytápění, 
případně vyšší teplotě vzduchu při chlazení. Rozdíl teploty vzduchu může být 2 až 3°C oproti tradičním 
systémům, což představuje energetickou úsporu ve výši 12 až 18%. 

Systém se sálavým stropem může být vždy kombinován se systémem nucené ventilace, například  
z důvodu hygienické výměny vzduchu. Místnost, která bude mít aktivní strop a odpovídající nucenou 
výměnu vzduchu, bude z hlediska tepelného komfortu na nejvyšší úrovni, protože rychlost proudění 
vzduchu nepřesáhne 0,2 m/s.

PRINCIP
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SÁLAVÉ SYSTÉMY GKC A GKCS

Firma Giacomini S.p.A. vyvinula a stále zdokonaluje sálavé stropní systémy, kde teplonosným médiem 
je voda. Jedním z těchto systémů je i ten, který využívá sádrokartonový podhled.

V současné době Giacomini S.p.A. vyrábí dva typy sádrokartonových podhledů s označením 
„GIACOKLIMA® - série GKC a GKCS, které se liší způsobem propojení panelů a odlišnou konstrukcí 
vnitřního rozvodu. Sálavé panely jsou dokončeny u výrobce a nevyžadují žádné další úpravy na stavbě. 
Na lícové straně panelů jsou nakresleny obrysy aktivních prvků i propojovacích trubek, aby nedošlo  
k jejich poškození v průběhu montáže.

Panely systémů GKC a GKCS jsou dvou typů, aktivní a neaktivní. Aktivní panely jsou součástí 
hydraulického systému klimatizace a mají sálavou schopnost, neaktivní slouží k doplnění míst,  
kde nebude použit panel aktivní. Strop z panelů GKC a GKCS umožňuje instalaci osvětlení a služebních 
prvků, jako jsou vestavná světla, reproduktory, difuzéry vzduchu, protipožární zařízení a čidla kouře. 
Tyto prvky se vždy umísťují do neaktivních panelů, které lze tvarově i rozměrově upravovat. Neaktivní 
panely se zároveň používají k vyplnění ploch stropu, kde nebudou použity panely aktivní. 
Aktivní panely nelze rozměrově ani tvarově upravovat.

SÁLAVÉ SYSTÉMY GKC A GKCS

   Aktivní panely jsou dodávány ve třech velikostech: 

 » 1200 x 2000 mm
 » 1200 x 1000 mm
 » 600 x 2000 mm

   Neaktivní panel je dodáván v jediném rozměru:

 » 1200 x 2000 mm
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Primární nosník s roztečí 90 cm Sekundární nosník s roztečí 40 cm

Nastavitelný závěs o průměru 4 mm

SÁLAVÉ SYSTÉMY GKC A GKCS

MONTÁŽ STROPNÍHO SYSTÉMU GIACOKLIMA® GKC  A  GKCS

Montáž probíhá obdobně, jako u klasických sádrokartonových podhledů. Postupuje se od montáže 
obvodového ukončovacího profilu. Druhou operací je instalace závěsů průměru 4 mm v rastru  
90 x 90 cm. Následuje instalace primárních nosníků s roztečí 90 cm. Potom se nainstalují sekundární 
nosníky ve tvaru C ve vzdálenostech 40 cm. Upevnění desek se provádí pomocí samořezných šroubů  
s křížovým zářezem a kuželovou hlavou.
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SÁLAVÉ SYSTÉMY GKC A GKCS

Již během montáže se provádí vzájemné hydraulické propojení panelů do okruhů a zároveň připojení 
těchto okruhů k rozdělovači. Po připojení každého okruhu k rozdělovači je nezbytné provést tlakovou 
zkoušku daného okruhu.

Nakonec se provede povrchová úprava stejně jako u klasického sádrokartonového podhledu.

Při projekci i montáži panelů se musí dodržovat základní pravidla pro sádrokartonové podhledy,  
to znamená mimo jiné i to, že sousední řady panelů se musí klást vedle sebe se vzájemnými přesahy 
cca 40 cm. Nejlepším řešením je začít jednu řadu panelem o délce 2 m a sousední řadu začít panelem  
o délce 1 m. Tím zajistíme dostatečný přesah spojů.

U stropu z panelů GKC a GKCS je možno instalovat, tam kde je to třeba, inspekční otvory, které umožní 
provádění případné údržby hydraulického, elektrického rozvodu nebo ostatních technologií.

Hydraulické zapojení panelů vždy musí řešit projekt.

SYSTÉM GIACOKLIMA® GKC

Skladba panelů GKC:

 » Sádrokartonová deska 10 mm
 » Hliníková fólie 0,1 mm, slouží jako parozábrana a napomáhá rozvedení tepla  do plochy
 » Hliníkové zářiče šířky 100 mm, do kterých je nalisována měděná trubka 16 x 1 mm
 » Expandovaná polyuretanová pěna 40 mm slouží jako tepelná a akustická izolace a spolehlivě  

chrání vnitřní rozvod před vznikem kondenzace
 » trubka v panelu je položena do meandru
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1200 x 2000 mm 600 x x2000 mm

1200 x x1000 mm

SÁLAVÉ SYSTÉMY GKC

Rozměr panelu  [ mm ] Hliníkové zářiče Hmotnost panelu Objem vody
1200 x 2000 x 50 6 x 1700 x 100 mm aktivní 39,1 kg 2,0 l
1200 x 1000 x 50 6 x 700 x 100 mm aktivní 18,6 kg 1,1 l

600 x 2000 x 50 3 x 1700 x 100 mm aktivní 19,5 kg 1,1 l
1200 x 2000 x 50 neaktivní 22 kg
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SÁLAVÉ SYSTÉMY GKCS

SYSTÉM GIACOKLIMA® GKCS

Skladba panelů GKCS:

 » Sádrokartonová deska 15 mm s vyfrézovaným meandrem
 » Meandr z trubky PEX s kyslíkovou bariérou 8 x 1 mm
 » Expandovaný polystyren EPS 30 mm slouží jako tepelná a akustická izolace
 » Připojovací potrubí z izolované polybutylenové trubky 16 x 1,5 mm
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1200 x 2000 mm 600 x x2000 mm

1200 x x1000 mm

SÁLAVÉ SYSTÉMY GKCS

Rozměr panelu  [ mm ] Okruhy v panelu Hmotnost panelu Objem vody
1200 x 2000 x 45 2 aktivní 30 kg 0,9 l
1200 x 1000 x 45 1 aktivní 15 kg 0,5 l

600 x 2000 x 45 1 aktivní 15 kg 0,5 l
1200 x 2000 x 45 neaktivní 30 kg
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VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY SYSTÉMŮ GKC 

Diagramy udávají měrný tepelný výkon (W/m2) v závislosti na tepelném spádu (rozdíl teploty  
v prostoru ke střední teplotě vody v panelu, v K)

DIAGRAM ÚČINNOSTI PRO SYSTÉM GKC

STANDARDNÍ PARAMETRY PRO CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ – SYSTÉM GKC  
(ZMĚŘENO VE ZKUŠEBNĚ)

Standardní parametry pro topení Standardní parametry pro chlazení
Tm = 38°C Tm = 14°C

Tr = 35°C Tr = 16°C

Ta = 20°C Ta = 26°C

ΔT = 16,5 K ΔT = 11 K

QH = 69,7 W/m 2 Qc = 53,8 W/m2

 
 
Tm – vstupní teplota vody do panelu [°C]

Tr – teplota zpátečky z panelu [°C]

Ta – teplota prostředí (místnosti) [°C]

ΔT – tepelný spád (teplota prostředí minus střední teplota vody v panelu) [K])

Qc – měrný výkon panelu [W/m2]
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VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY SYSTÉMŮ GKCS

 

DIAGRAM ÚČINNOSTI PRO SYSTÉM GKCS

STANDARDNÍ PARAMETRY PRO CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ – SYSTÉM GKCS  
(ZMĚŘENO VE ZKUŠEBNĚ)

Standardní parametry pro topení Standardní parametry pro chlazení
Tm = 38°C Tm = 14°C

Tr = 35°C Tr = 16°C

Ta = 20°C Ta = 26°C

ΔT = 16,5 K ΔT = 11 K

QH = 64,2 W/m2 Qc = 48,4 W/m2

 
 
Tm – vstupní teplota vody do panelu [°C]

Tr – teplota zpátečky z panelu [°C]

Ta – teplota prostředí (místnosti) [°C]

ΔT – tepelný spád (teplota prostředí mínus střední teplota vody v panelu) [K])

Qc – měrný výkon panelu [W/m2]
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PROJEKTOVÁNÍ

Na úvod je potřeba krátce zmínit problematiku kondenzace.  
Pokud budeme aktivní strop využívat pro letní klimatizaci (chlazení), nemůžeme pominout možnost 
vzniku kondenzace na chladném povrchu.

Pro příklad: z psychrometrického diagramu H – x snadno zjistíme, že pokud bude v místnosti vzduch 
o teplotě 26°C a relativní vlhkosti 50%, specifická vlhkost tohoto vzduchu bude 10,5 g vody na 1 kg 
vzduchu. Pokud tento vzduch ochladíme na 16°C, vzroste relativní vlhkost na 95%. Při dalším poklesu 
teploty se již začne tvořit kondenzát.

Z uvedeného vyplývá, že při chlazení sálavými systémy je nutné se kondenzací zabývat.  
Pokud použijeme sálavé stropy v kombinaci se vzduchotechnikou (pro hygienickou výměnu vzduchu),  
je vhodné zároveň upravovat relativní vlhkost vzduchu na hodnotu kolem 50%.  
V případě, že vzduchotechnika použita nebude, je nezbytné použít regulaci s měřením relativní 
vlhkosti, aby regulace při nárůstu relativní vlhkosti vzduchu zvýšila teplotu vstupní vody a bylo tak 
zabráněno vzniku kondenzace. Zároveň ovšem poklesne chladicí výkon stropu.
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PROJEKTOVÁNÍ

DIMENZOVÁNÍ

Pro správné stanovení tepelné zátěže je třeba upravit obvyklou energetickou bilanci. Především se 
jedná o akumulaci tepla ve stavebních konstrukcích. Stropy již nebudou plochami akumulujícími teplo, 
ale budou plochami s víceméně konstantní (nízkou) teplotou, které budou mít vliv na všechny ostatní 
plochy kolem nich. Tím bude docházet k odebírání tepla ze stěn a ke snížení tepelné vlny přenášené ze 
stěn.

VÝPOČET EFEKTIVNÍHO VÝKONU SÁLAVÉHO STROPU

Nominální účinnost uvedená v grafu je účinnost naměřená ve zkušební komoře DIN a nebere v úvahu 
faktory, které skutečný výkon sálavého stropu ovlivňují.

 Jsou to:

1 – Výška místnosti
2 – Zvýšení tepelného přenosu způsobené nuceným pohybem vzduchu
3 – Přítomnost ploch, jejichž sálavé teplo závisí na vnějším tepelném zatížení.

 
Vzorec pro výpočet efektivní účinnosti sálavého stropu je:

 
Kde:

Q QH C; efektivní výkon stropu pro topení; chlazení

K F F Fa v f= ⋅ ⋅ součin korekčních faktorů výkonu - výšky, ventilace a vnějšího tepelného zatížení

C CH C; koeficient pro topení; chlazení, jeho velikost je daná použitou konstrukcí stropu

ΔT T T T
a

r m= − +
2

tepelný spád  - teplota v místnosti / střední teplota vody v panelu

n nH C; koeficient pro topení; chlazení, daný použitou konstrukcí stropu

 

Pokud bude   K=1    nominální účinnost odpovídá grafu účinnosti 

 

VLASTNÍ VÝPOČET ZAČNEME URČENÍM TEPELNÉHO SPÁDU ΔT

teplota prostředí
teplota přívodu
teplota zpátečky

Ta
Tm
Tr
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PROJEKTOVÁNÍ

KOEFICIENTY  C , n  JSOU UVEDENY V TABULCE:

Koeficienty GKC - C100 GKCS
CH 3,470 3,315

nH 1,070 1,057

CC 4,615 3,775

nC 1,024 1,064

KOREKČNÍ FAKTORY

F
a
 KOREKČNÍ FAKTOR VÝŠKY MÍSTNOSTI       

 
F

a
     

a ; b  jsou koeficienty zjištěné experimentálně 
H  je výška místnosti [m]

pro světlou výšku místností v rozsahu 2,5 až 5 m platí že  a = 1,117,  b = 0,045 

F
v
 KOREKČNÍ FAKTOR VENTILACE

Pokud použijeme nucenou výměnu vzduchu v místnosti, pohyb vzduchu v blízkosti chladného stropu 
zlepšuje konvekční část výměny tepla.

V případě, že bude použita vzduchotechnika, použijeme F
v
 = 1,15

Bez použití vzduchotechniky bude F
v
 = 1 

F
f
 KOREKČNÍ FAKTOR VNĚJŠÍHO TEPELNÉHO ZATÍŽENÍ

Obvykle se používá hodnota tohoto korekčního faktoru F
f
 = 1,1 až 1,2

Hodnotu korekčního faktoru lze také vypočítat ze vzorce:

 

q
vnitř

 vnitřní tepelné zatížení                stropu

q
vněj

 vnější tepelné zatížení                stropu

 
Platí že:  q

vnitř 
+ q

vněj 
= celkové tepelné zatížení stropu                celé plochy stropu
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RC122 RC900

Izolovaná trubka RC102

PROJEKTOVÁNÍ

TEPLOTA CHLADICÍ KAPALINY

Výkon sálavého systému je přímo závislý na vstupní teplotě kapaliny do panelu a na tepelném spádu. 
Limitní (minimální) teploty pro systémy GKC a GKCS jsou:

T
m

   teplota přívodu ≥ 12°C 
T

r
  teplota zpátečky 14 až 14,5°C

Těmto parametrům odpovídá povrchová teplota panelů cca 16°C

Upozornění: pokud budeme sálavé stropní systémy navrhovat na teploty blížící se limitním, bude 
vždy nezbytné použít úpravu relativní vlhkosti a regulaci s měřením relativní vlhkosti vzduchu. 
Čidla relativní vlhkosti vždy umisťujeme v nejchladnější části stropu. Tato regulace pak musí upravovat 
teplotu přívodu tak, abychom nepřekročili 95% relativní vlhkosti.

TEPLOTA TEPLONOSNÉ KAPALINY PRO TOPENÍ

Pro vytápění se obvykle nepoužívá vyšší teplota přívodu než   Tm ≤ 35°C při teplotním spádu 2 až 3 K 
 
Upozornění: V každém případě pro návrh otopných a chladicích ploch zabudovaných  
ve stropech platí ustanovení normy ČSN EN 1264

ZPŮSOB ZAPOJENÍ A STANOVENÍ HMOTNOSTNÍCH PRŮTOKŮ PRO SYSTÉMY GKC A GKCS

SYSTÉM GKC
Jednotlivé panely systému GKC se zapojují do série vždy v takovém počtu, abychom nepřekročili 
tlakovou ztrátu okruhu 25 kPa. Minimální hmotnostní průtok pro každý z okruhů je 160 kg/h.  
Je to z toho důvodu, abychom se pohybovali v oblasti turbulentního proudění, které zajišťuje 
optimální předávání tepla a zároveň zajistí vyplavení vzduchových bublin ze systému.

Spojování se vždy provádí plnoprůtokovými narážecími rychlospojkami RC.
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Hodnoty Kv pro panely a trubku

 » Panel 1200 x 2000 mm Kv1 = 1,42

 » Panel 1200 x 1000 mm Kv2 = 1,97

 » Panel 600 x 2000 mm Kv3 = 2,7

 » Trubka 16 x 1,5 Kvt = 3,71

1200x1000 1200x1000 1200x1000
R

o
o

m
 A

1200x1000 1200x1000

1200x1000 1200x1000 1200x1000 1200x1000

Δp G
K

n G
K

n G
K

n G
Kv v v vt
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⎛

⎝
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⎞

⎠
⎟ ⋅ +

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ ⋅ +

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ ⋅ +

1

1

2

2

3

3

100 100 100
⎛⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ ⋅
mt
100

kg
h

⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

2 2 2 2

PROJEKTOVÁNÍ

SCHÉMA ZAPOJENÍ A HODNOTY KV

Potom tlakovou ztrátu každého okruhu [ mm H
2
O ] vypočítáme dle vzorce:

 
Kde:

G = hmotnostní průtok 

n1 = počet panelů 1200 x 2000 mm

n2 = počet panelů 1200 x 1000 mm

n3 = počet panelů 600 x 2000 mm

mt  = celková délka propojovací trubky (vždy používáme trubku 16x1,5 mm)
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PROJEKTOVÁNÍ

SYSTÉM GKCS
Panely systému GKCS zapojujeme paralelně. Opět je třeba dodržet minimální hmotnostní průtok, 
abychom zabezpečili turbulentní proudění kapaliny.

Rozměr panelu Počet okruhů Minimální průtok Kv panelu
1200 x 2000 2 80 kg / h 0,19

1200 x 1000 1 40 kg / h 0,095

600 x 2000 1 40 kg / h 0,095

 
Obvykle se do jednoho okruhu zapojuje 4 až 5 panelů 1200 x 2000 mm, nebo ekvivalentní množství 
panelů 1200 x 1000 mm, případně 600 x 2000 mm.

Potom tlakovou ztrátu každého okruhu [ mm H
2
O ] vypočítáme dle vzorce:

Kde:

G = hmotnostní průtok 

Gp = hmotnostní průtok panelu s největším průtokem, který je použit v daném okruhu 

Kv1 = Kv tohoto panelu

Kvt = Kv propojovací trubky (vždy používáme trubku 16 x 1,5 mm)

mt = celková délka trubky (v daném okruhu)
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Rozdělovač

RC150 RC900

Izolovaná trubka RC102 RC122

PROJEKTOVÁNÍ

Další možností je použití souproudého – Tiechelmannova zapojení jednotlivých okruhů.  
I v tomto případě je nutné dodržet minimální hmotnostní průtok.

 
Spojování se vždy provádí plnoprůtokovými narážecími rychlospojkami RC.

Jednotlivé okruhy se obvykle připojují k rozdělovač R553D případně R553F, alternativně lze použít 
segmentové rozdělovače R53.
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po 1 minutě po 5 minutách po 10 minutách

po 15 minutách po 20 minutách po 25 minutách

po 30 minutách

RYCHLOST NÁBĚHU

Aktivní sádrokartonový strop GIACOKLIMA® se vyznačuje rychlým 
náběhem při chlazení i topení. 

Na snímcích je termokamerou  zachycen průběh změny povrchové 
teploty stropu po spuštění chlazení. 
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GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Erbenova 15, 466 02  Jablonec nad Nisou
www.giacomini.cz

tel.: +420 483 736 060-2, fax: +420 483 736 070
e-mail: info@giacomini.cz

TECHNICKÝ KONZULTANT

Ing. Petr Fiala
Mobil:  (+420) 603 826 552
Mail:  fiala@giacomini.cz

REGION 1

Stanislav Syřiště
Mobil:  (+420) 605 272 555
Mail:  syriste@giacomini.cz

REGION 2

David Handl
Mobil:  (+420) 603 501 116
Mail:  handl@giacomini.cz

REGION 3

David Kvasnica
Mobil:  (+420) 603 501 118
Mail:  kvasnica@giacomini.cz

REGION 4

Martin Řezníček
Mobil:  (+420) 733 641 713
Mail: reznicek@giacomini.cz

REGION 5

Jindřich Kubeš
Mobil:  (+420) 603 501 117
Mail:  kubes@giacomini.cz
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VZDUCHOVÉ CHLADIČE

HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY
VZDUCHOVÝ CHLADIČ HCA

Tento typ chladiče s asynchronním motorem je v zásadě koncipován pro 
stacionární aplikace a slouží hlavně k efektivnímu chlazení různých olejů 
(hydraulických, mazacích,…) a směsí voda/glykol (s obsahem min 15 % 
glykolu). Provedení jedno-, dvou- nebo tříchodé a s různým příslušenstvím.

Vzduchový chladič HCA s asynchronním motorem

E

A

L

ochrana proti kamení a prachu
(na vyžádání)

M (4x)IN

OUT

G

B

F

vnější obtok

vnitřní obtok

OUT
(2-chodý)OUT

IN

J (3x)

H

K

termostat

 Standardní velikosti
Akustický tlak

LpA dB (A) 
1m*

Počet pólů / 
příkon
[kW]

Hmotnost 
[kg] B F H J L A E G Mø

HCA B21.21-2   1-fáze* 61 2-0.07 5 235 230 250 G¾“ 70 135 140 145 10
HCA B21.21-2   3-fáze* 62 2-0.07 6 235 230 250 G¾“ 70 135 140 145 10
HCA C27.21-2   1-fáze* 62 2-0.07 6 320 230 250 G1“ 70 - 160 165 10
HCA C27.21-2   3-fáze* 64 2-0.07 7 320 230 250 G1“ 70 - 160 165 10
HCA C33.26-2   1-fáze* 76 2-0.14 10 340 300 345 G1“ 130 160 189 249 10
HCA C33.26-2   3-fáze* 77 2-0,18 11 340 300 345 G1“ 130 160 189 249 10
HCA C33.26-4   3-fáze 63 4-0.25 15 367 203 396 G1“ 510 159 225 440 10
HCA C33.26-2   3-fáze 78 2-0.55 17 367 203 396 G1“ 510 159 225 440 10
HCA C40.33-4   3-fáze 68 4-0.25 20 442 203 471 G1“ 510 234 245 460 10
HCA C40.33-2   3-fáze 81 2-1.10 25 442 203 471 G1“ 510 234 245 480 10
HCA C47.40-6   3-fáze 62 6-0.18 23 498 203 527 G1“ 510 225 265 480 10
HCA C47.40-4   3-fáze 70 4-0.37 24 498 203 527 G1“ 510 225 265 485 10
HCA C47.40-2   3-fáze 81 2-1.10 28 498 203 527 G1“ 510 225 265 500 10
HCA C55.48-6   3-fáze 65 6-0.18 35 582 356 611 G1“ 510 308 280 490 10
HCA C55.48-4   3-fáze 74 4-0.75 37 582 356 611 G1“ 510 308 280 515 10
HCA C64.59-6   3-fáze 72 6-0.55 49 694 356 723 G1¼“ 510 415 315 535 10
HCA C64.59-4   3-fáze 82 4-2.20 54 694 356 723 G1¼“ 510 415 315 620 10
HCA C64.76-6   3-fáze 73 6-0.55 66 694 356 867 G1¼“ 510 593 340 560 10
HCA C64.76-4   3-fáze 83 4-2.20 66 694 356 867 G1¼“ 510 593 340 645 10

Materiál
Chladicí element hliník (měď nebo ocel na vyžádání)
Kolo ventilátoru hliník + plast tvrzený skelným vláknem
Skříň chladiče ocel, povrchová úprava práškovou barvou
Ochranný kryt galvanicky pokovená ocel

Další komponenty prášková barva RAL9005 (černá)
(kromě ventilátoru, ochranné mříže a elektromotoru)

VZDUCH
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VZDUCHOVÉ CHLADIČE
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HENNLICH ENERGY

 HCA - standardní velikosti
Akustický tlak

LpA dB (A) 
1m*

Počet pólů / 
příkon
[kW]

Hmotnost 
[kg] B F H J L A E G Mø

HCA D81.76-8   3-fáze 73 8-0.75 82 870 508 900 G2“ 510 585 380 655 10
HCA D81.76-6   3-fáze 78 6-1.50 83 870 508 900 G2“ 510 585 380 685 10
HCA D81.76-4   3-fáze 84 4-2.20 83 870 508 900 G2“ 510 585 380 700 10
HCA D94.93-8   3-fáze 76 8-1.50 137 1025 518 1053 G2“ 800 830 410 715 14
HCA D94.93-6   3-fáze 85 6-2.20 146 1025 518 1053 G2“ 800 830 410 730 14
HCA C113.109-8   3-fáze 84 8-2.20 160 1190 600 1220 G2“ 800 990 415 785 14
HCA C113.109-6   3-fáze 89 6-5.50 172 1190 600 1220 G2“ 800 990 415 825 14
HCA E112.112-8   3-fáze 86 8-2.20 220 1190 600 1220 SAE2“ 800 982 460 835 14
HCA E112.112-6   3-fáze 91 6-5.50 240 1190 600 1220 SAE2“ 800 982 460 875 14
HCA F112.112-4   3-fáze 95 4-7.50 260 1190 600 1220 SAE 800 982 460 905 14

Ostatní velikosti chladiče na vyžádání
tolerance hladiny hluku +/- 3 dB(A)

  

bar

l/min

C47.40
C55.48

B21.21

C27.21

C33.26
C40.33

C64.59

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

50 100 150 200 300 350250

C64.76 C113.109

E112.112

D94.93

F112.112

D81.76

průtok oleje

30 cSt 1-chodýtlaková ztráta
TYP HCA

Výběr chladiče: 
Tlakovou ztrátu pro každý typ lze určit podle průtoku oleje. (vycházejíc z 30 cSt).Ohledně ostatních viskozit se prosím 
obraťte na naše specialisty. 

Měrný chladicí výkon lze odečíst na ose y v závislosti na objemovém průtoku oleje (osa x) v průsečíku s příslušnou 
charakteristickou křivkou daného typu chladiče. Chladicí výkon se určí jako součin hodnoty měrného chladicího výkonu 
a hodnoty rozdílu maximální teploty oleje a teploty okolního vzduchu.

maximální teplota oleje [Tmax]
120 °C

maximální tlak oleje
26 bar pro velikosti chladičů CXX.XX
(statický, za normálních podmínek)

3-fázový motor
IP55, izolační třída F, teplotní třída B

* 1- a 3-fázový motor s vnějším 
rotorem

IP44, izolační třída B, teplotní třída B

Vývojová novinka:  
Flexibilní zástavbová řada => se vstupem a výstupem shora a z předu/ zezadu, pro zvlášť pružnou 
možnost připojení!

* 1- a 3-fázový motor s vnějším rotorem

VZDUCHOVÝ CHLADIČ HCA

Obecné technické údaje

F

IN/OUT

H

K

A

IN/OUT

G1/2

 J (2x)

N (2x)

IN/OUT

IN/OUT

B

(pro termostat)
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VZDUCHOVÉ CHLADIČE

HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY

kW/°C

0.80

0.70

0.60
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0.40
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0.20

0.10

průtok oleje

C55.48-4

C55.48-6

C40.33-2

C40.33-4

C33.26-4

B21.21-2

C27.21-2

C47.40-2

C47.40-4

C47.40-6

C33.26-2

0 100 15050 200 250

C33.26-2 3-fáze, AC-Motor

1 + 3-fáze

1 + 3-fáze

1 + 3-fáze

l/min

měrný chladicí výkon TYP HCA

kW/°C

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

E112.112-6

C113.109-6

C113.109-8
D81.76-4

D81.76-6
D81.76-8

C64.76-4
C64.76-6

C64.59-4
C64.59-6

D94.93-8

E112.112-8

F112.112-4

D94.93-6

0.50 200 300100 400 l/min
průtok oleje 

měrný chladicí výkon TYP HCA Projekční příklad:
Max. přípustná teplota oleje: 70 °C
Max. teplota okolního vzduchu: 30 °C
(Δt = 40 °C rozdíl teplot)
Průtok oleje: 300 l/min

U typu E112.112-8 s měrným chladicím 
výkonem 3,0 kW/°C (z diagramu) 
násobeno
Δt = 40 °C vychází chladicí výkon 
o velikosti 120 kW.

Pro zjištění ztráty výkonu resp. 
požadovaného chladicího výkonu Vám 
nabízíme naši podporu!
Křivky vycházejí z charakteristických 
hodnot typického hydraulického oleje, při 
teplotě cca 60 °C. Pro jiný druh chlazené 
kapaliny se budou výkonové křivky 
chladiče lišit.

Při znečištění teplosměnné plochy 
chladiče, dochází ke snížení chladicího 
výkonu. Při návrhu chladiče je proto třeba 
počítat s rezervou chladicího výkonu. 
Pro více informací se obraťte na našeho 
odpovědného technika.

Kromě toho dbejte také na technické 
údaje motoru, které jsou uvedené na 
výrobním štítku. 

Pro vyšší teploty až do 250 °C a/nebo pro 
vyšší tlaky nabízíme rovněž kompaktní 
řešení. 

Při chlazení směsi vody s glykolem se 
výrazně zlepšuje chladicí výkon chladičů. 
Pro přesný výpočet prosím uveďte 
poměr směsi a všechny relevantní údaje. 
K tomuto účelu můžete vyplnit dotazník 
pro vzduchové chladiče, který naleznete 
na našich webových stránkách.

VZDUCHOVÝ CHLADIČ HCA

HCH s hydro-motorem HCP s AC motorem 
a čerpadlem

HCD s DC motorem 
12/24V

HCC pro naftové motory HCS speciální chladicí 
systémy

Další typy:

Změny vyhrazeny



DIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • fax: 416 711 399 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz

VZDUCHOVÉ CHLADIČE

HENNLICH s.r.o.
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Typ chladiče
HCA chladič s AC motorem
HCAF chladič „flex“ s AC motorem
HCAX chladič v provedení ATEX
HCAM chladič v provedení pro námořnictvo
Rozměrové řady
B21.21 do XXXX dle tabulky
Počet pólů 
2 2-pólový (3000 1/min)
4 4-pólový (1500 1/min)
6 6-pólový (1000 1/min)
8 8-pólový (750 1/min)
12 12-pólový (500 1/min)
Z jiné
Motor
A 3-fázový 230/400V, 50 Hz 
B 3-fázový 275/480V, 60 Hz
C 1-fázový 230V, 50/60 Hz
D 230/400V, 50 Hz; 275/480V, 60 Hz
E 3-fázový 500V, 50 Hz
F 3-fázový 400/690 V, 50 Hz 
G jiné napětí 
Z jiný motor
X bez motoru
Obtok / příslušenství
1XX 1-sekcový standardní, bez obtokového ventilu
2XX 2-sekcový standardní 
3XX 3-sekcový standardní
5XX 2-sekcový s příslušenstvím
X2X obtokový ventil (2 bar)
X5X obtokový ventil (5 bar)
XX4 termostat 40 °C
XX5 termostat 50 °C
XX6 termostat 60 °C 
XX7 termostat 70 °C 
XX8 termostat 80 °C 
XX9 termostat 90 °C 
X25 s vnitřním obtokovým termoventilem (2 bar, 50 °C)
X26 s vnitřním obtokovým termoventilem (2 bar, 60 °C)
Interní označení
TSS interní označení
Interní označení
Z alternativy pro ochranu proti kamení, ochranu proti 

prachu, lakování, filtry, příslušenství, ...

 Typové označení  HCA - C33.26 – 4D - 100 - TSS - Z

VZDUCHOVÝ CHLADIČ HCA



                                                                                                                                                               

Návod k obsluze a instalaci 
 

 
 
 

 

Akumulační nádrže  

typ NAD 
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1. Popis 
 

Akumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem mohou být kotel na tuhá 

paliva, tepelné čerpadlo, solární kolektory, krbová vložka, atd. Některé typy nádrží dovolují kombinovat zapojení i 

více zdrojů. 

Nádrže typu NAD slouží pouze k ukládání tepla v topném systému. Zařazení akumulační nádrže do topného 

systému s kotlem na tuhá paliva umožňuje optimální chod kotle na příznivé teplotě při provozu kotle. Přínos je hlavně 

v období optimálního chodu (tj. s maximální účinností), kdy se přebytečné neodebrané teplo akumuluje v nádrži. 

Nádrže i případné trubkové výměníky jsou vyráběny z oceli, bez úpravy vnitřního povrchu, vnější povrch nádrže 

je opatřen ochranným nátěrem. Nádrže jsou vybaveny snímatelnou 100 mm silnou izolací - polyuretanovou pěnou 

(molitanem) s koženkou a zipem. Nádrže se vyrábějí v objemech 500, 750 litrů a 1000 litrů. Jednotlivé verze jsou dále 

vybaveny jedním nebo dvěma trubkovými výměníky, každý o ploše 1,5 m
2
 a revizním otvorem o světlosti 182 mm 

s možností instalovat do něho vestavnou elektrickou topnou jednotku TPK. 

Nádrže nejsou určeny pro ukládání TUV – teplé užitkové vody.  
 
 

2. Základní rozměry 
 

 

 
 

 

3. Popis jednotlivých verzí 

 

     NAD v1 
Akumulační nádrž s možností rozmístění jedné až tří přírub. Příruba s roztečí šroubů 210 mm se může použít  

pro montáž vestavné elektrické topné jednotky přírubové TPK. Ve standardním provedení je příruba zaslepena. 

Dodáváno s izolací o síle 100 mm. 
 

NAD v2 
Akumulační nádrž s možností rozmístění nátrubků G6/4“. Nátrubek G6/4“ lze použít pro montáž elektrické topné 

jednotky TJ G 6/4“. Dodáváno s izolací o síle 100 mm. 
 

NAD v3 
Akumulační nádrž s přírubou s roztečí šroubů 210 mm a nátrubky nebo pouze s nátrubky. Příruba s roztečí šroubů 210 

mm se může použít pro montáž vestavné elektrické topné jednotky přírubové TPK. Ve standardním provedení je 

příruba zaslepena. Dodáváno s izolací o síle 100 mm. 
 

NAD v4 
Akumulační nádrž s přírubou s roztečí šroubů 210 mm pro montáž vestavné elektrické topné jednotky přírubové TPK 

a jedním výměníkem o ploše 1,5 m
2 
pro připojení dalšího topného systému (např. SOLAR). Ve standardním provedení 

je příruba zaslepena. Dodáváno s izolací o síle 100 mm. 
 

NAD v5 
Akumulační nádrž s přírubou s roztečí šroubů 210 mm pro montáž vestavné elektrické topné jednotky přírubové TPK 

a dvěma výměníky, každý o ploše 1,5 m
2 

pro připojení dalšího topného systému (např. SOLAR). Ve standardním 

provedení je příruba zaslepena. Dodáváno s izolací o síle 100 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objem ( l ) Průměr ( mm ) Výška ( mm )

500 600 1990

750 750 2020

1000 850 2053



4. Zobrazení verzí NAD 

 

 

 
  

 

 

 

 



5. Návrh velikosti a zapojení AKU nádrže do topného systému 
Návrh optimální velikosti akumulační nádrže provádí projektant, nebo osoba s dostatečnými znalostmi pro 

projektování topných soustav.  

Montáž provádí odborná firma nebo osoba, která potvrdí montáž v záručním listě.  

Před uvedením do provozu doporučujeme spustit topný okruh a případné nečistoty,které jsou zachycené ve 

filtru vyčistit , poté je systém plně funkční. 
Výrobek doporučujeme používat ve vnitřním prostředí s teplotou vzduchu +5°C až 45°C a relativní vlhkost max. 80%. 

 

6. Základní technické parametry 

 
Maximální provozní tlak v nádobě je 0,3 MPa. Maximální teplota topné vody v nádobě je 90°C.  

U verze 4 a 5 navíc:  

Maximální provozní tlak ve výměníku 1 MPa, maximální teplota topné vody ve výměníku je 110°C. 

 

Tepelná izolace 

 

Polyesterové rouno o síle 100 mm. Součástí jsou horní kryt, kryt přírub a krytky otvorů. Izolace se dodává samostatně 

zabalena. 

 

Izolaci doporučujeme nasazovat při pokojové teplotě.   

Při teplotách výrazně nižších než 20°C dochází ke smrštění izolace,  

které znemožňuje její snadnou montáž. 
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