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Pøedmluva vydavatele

 
 Pøinášíme Vám první 
èíslo TechCON magazínu, 
èasopisu, který se bude vìnovat 
Vašemu projekènímu systému 
TechCON, práci s ním, jeho 
vývoji a novinkám.

 Najdete v nìm množství 
zajímavých informací, odborných 
èlánkù, novinek, rad a postøehù 
ze „života“ TechCONu, jeho 
uživatelù i partnerù. 

 Budeme Vás pravidelnì  informovat  o  rozšíøeních  a 
doplòcích, které budou pro TechCON k dispozici, o školeních, 
semináøích a prezentacích, které  budou bìhem  roku pro  Vás 
organizovány.

 Neoddìlitelnou souèástí každého èísla budou prezentace 
firem z oblasti výroby a prodeje  topenáøské  techniky.

 V každém èísle Vám bude TechCON magazín pøinášet 
pravidelné rubriky:

• Kurz práce s programem TechCON – rozsáhlý podrobný 
 kurz práce s TechCONem

• Odborný èlánek z oblasti vytápìní

• Tipy a triky – seriál, který Vám odhalí to, co nenajdete v  
 manuálu k programu

• TechCON novinky – dozvíte se poslední novinky o TechCONu

• Nejnovìjší nabídky pro Vás – pøedstavíme Vám nejnovìjší 
 produkty a služby, které jme pro Vás pøipravili

 Chceme, aby se TechCON magazín stal Vaším vìrným 
pomocníkem, dobrým  rádcem   a  spolehlivým prùvodcem pøi 
projektovaní ve Vašem TechCONu.

 Naším cílem je sestavit pro Vás plnohodnotné periodikum,  
které budete mít vždy po ruce a  které pro Vás svým obsahem 
a zamìøením bude vhodným doplòkem k informaènímu portálu 
www.techcon.sk.

 Jme pøesvìdèeni, že k tomu, aby byl TechCON magazín u 
Vás oblíbený, je pro nás nezbytné znát  Váš názor na jeho obsah 
i kvalitu, proto neváhejte a posílejte nám nejen Vaše názory, 
postøehy a pøipomínky, ale i nápady a námìty, jak náš (i Váš) 
èasopis udìlat ještì hodnotnìjším a pøitažlivìjším. 
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Z e  s v ì t a  v y t á p ì c í  t e c h n i k y

Proè PURMO? Èíslo 1 ve svìte radiátorù!
 Mìsto Purmo na severu Finska se stalo v roce 1952 
místem výroby deskových otopných tìles. Firma Rettig 
Heating tady zahájila výrobu v první továrnì.

 Od té chvíle se firma Rettig Heating prosadila na více 
evropských trzích, Anglie, Švédsko, Nìmecko a zemì 
støední Evropy.

 Do Polska byl zahájen dovoz tìles PURMO v roce 1991. 
Tato otopná tìlesa získala pomìrnì brzy dobrou povìst a stala 
se nejoblíbenìjšími výrobky svého druhu.

Tento úspìch prispìl k tomu, že v roce 1992 byla otevøena 
obchodní kanceláø firmy Retting Heating ve Varšavì, o rok 
pozdìji továrna na otopná telìsa PURMO ve mìstì Rybník.
Od zaèátku výroby otopných tìles v Polsku zavedla firma 
evropský systém kontroly jakosti ISO 9002.

 Udržení režimu kvality bylo ocenìno v roce 1995 udìlením 
certifikátu ISO 9002 spoleèností British Standards Institution 
Quality Assurance. na dodržení nejvyšší jakosti vyrábìných 
otopných tìles dohlíži více než deset inšpektorù, nìkolikrát 
za rok provádìjí námatkové kontroly také auditoøi z Velké 
Británie.

 Od 1. bøezna 1998 poskytuje firma záruku na dobu šesti let 
na desková otopná tìlesa PURMO, prodloužení záruèní doby 
umožòuje stálé zdokonalování výrobního procesu a vysoká 
kvalita výrobkù. 
Udržení vysoké kvality otopných tìles je rentabilní, což 
dokazuje napøíklad nízke procento reklamací. Tìlesa mají 
atesty a certifikáty pro vìtšinu státù západní Evropy, ale také 
všechna povolení vyžadovaná v Polsku. 

Atest PZH umožòuje používaní tìles PURMO typ P a PV, a to 
v prostorech se zvýšenými hygienickými požadavky, napøíklad 
ve zdravotníckych zaøízeních. 
Otopná telìsa se znaèkou PURMO je možné používat v 
jednotrubkových i dvoutrubkových vytápìcích soustavách. 
Typ VKO vyniká univerzálností pøipojení k soustavì: bez 
speciálnych pøipojovacích souprav je možné ho pøipojit v 
mnoha variantách. Táto otopná tìlesa jsou standartnì vybavena 
termostatickým ventilem od firmy Heimeier s regulovaným 
pøednastavením. První výrobní linka v továrnì v Rybniku byla 
uvedena do provozu v bøeznu 1994.
 Ta vyrábí otopná tìlesa systému Sandwich, obì èásti se lisují 
ze dvou druhù plechu. Systém zaruèuje stejné parametry 
lisování a svaøování plechù, z nichž se vyrábìjí desky tìlesa. 
V roce 1996 zaèal provoz na druhé lince. V souèasné dobì 
se jedná o nejmodernejší výrobní linky v Evropì, které vyrábìjí 
otopná tìlesa systému Semi-shell.
 Dodavateli plechu do Rybniku jsou železárny Ecostahl v 
Nìmecku, Voestalpine v Rakousku a slovenské Košice. Plech 
od všech dodavatelù splòuje kritéria kvality stanovená firmou 
Retting Heating: objednáva se výhradnì atestovaný plech s 
protikorozní ochranou na doby pøepravy a skladování.

 Všechna vyrobená tìlesa se podrobí zkoušce tìsnosti. 
Kromì tìchto zkoušek se provádìjí také trhací zkoušky, a to 
nìkolikrát dennì. Spoèívají ve zvýšení tlaku do chvíle, kdy se 
objeví první netìsnost. Vìtšina zkoušek konèí konstatováním, 
že otopné tìleso se neroztrhlo. Po povrchových úpravach 
následuje kontrola jakosti a balení.

 Ve skladu zabírající plochu deset tisíc metrù ètvereèných 
je možné najít vìtšinu z více než pìti set typù otopných tìles 
vyrábìných ve firme Retting Heating v Rybniku. Dennì odtud 
vyjíždí více než deset nákladních automobilù plnì naložených 
otopnými tìlesy PURMO všemi smìry do Polska. Výrobky se 
dodávají rovnìž do Velké Británie, Nìmecka, Ruska, Ukrajiny, 
Rumunska, Èeské republiky, Slovenska, Litvy, Maïarska nebo 
Èíny.

 Retting Heating zajišśuje pro své zákazníky nejrozsáhlejší 
servis. Každoroène zorganizuje více než sto školení pro 
montážniky, projektanty a obchodníky. Úèastníci tìchto 
školení dostávají pokaždé podrobné informace o možnostech 
použití otopných tìles PURMO, o požadavcích, které musejí 
splòovat nejmodernìjší vytápìcí soustavy. Projektantùm nabízi 
firma praktický software, který zkracuje dobu potøebnou pro 
vyprojektování vytápìcích soustav. 
Firma má jednu z nejvìtších distribuèních sítí v Evropì, nìkolik 
autorizovaných dealerù a nìkolik tisíc prodejen. Díky výrobì 
velkého množství otopných tìles nabízí ve stálém prodeji nejen 
typická topná tìlesa, ale i atypické velikosti. 
Firma je schopná uspokojit potøeby i tìch nejnároènejších 
klientù. Zkušení a vysoce kvalifikovaní regionální prodejní 
vedoucí udržují stálý kontakt s obchodními støedisky, 
projektanty, montážníky a investory zajišśující nejvyšší kvalitu 
obsluhy.

www.purmo.cz

číslo ve světě radiátorů

Již více než 50 let, Purmo zahřívá náš svět
...10 MILIONŮ SPOKOJENÝCH DOMÁCNOSTÍ
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Pøipravili jsme pro Vás
Pøinášíme Vám:     

• nejnovìjší verzi 2.0 projekèního softwaru TechCON, která je k dispozici na CD, pøípadnì ke stažení na portálu 
 www.techcon.sk v èásti Download

• v rozšíøení databáze výrobcu v programu TechCON o následující produkty:
 • Kotle VIESSMANN
 • Kotle ATMOS
 • Konvektory LICON

Nabízíme Vám: 

• TechCON 2005 – plná verze programu TechCON bez omezení produktù, s více doplòky a rozšíøeními.

• CalCON – nadstavbový modul do programu TechCON pro výpoèet tepelných ztrát podle evropské normy EN 12831. 
 CalCON dokáže pracovat v prostøedí TechCONu a zároveò i  jako samostatný program, nabízející tabulkový zpùsob výpoètu. 

Pøipravujeme:

• podrobný manuál „Práce s TechCONem“, ve kterém najdete postupy a návody, které Vám ulehèí, urychlí a urèitì i zpøíjemí
 projektování v TechCONu.

• v nejbližších mìsících rozšíøeni databáze výrobcù v programu TechCON postupnì o následující produkty:
 • Radiátory PURMO
 • Armatury HERZ

TechCON 2.0 

(pro všechny firemní verze)



O d b o r n ý  è l á n e k

NOVÁ EVROPSKÁ NORMA STN EN 12831      - 1.èást 
a její vlyv na výpoèet tepelného výkonu
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 Nová evropská norma pro výpoèet tepelného pøíkonu 
zaèala platit v souvislosti se vstupem Slovenské republiky 
do Evropské unie. V souèasnosti dochází ke zmìnám více 
technických norem v oblasti vytápìní. Jednou z tìchto zmìn 
je i pøevzetí a zavedeni nové STN EN 12831 Vytápìcí systémy 
v budovách  - Metoda výpoètu projektovaného tepelného 
pøíkonu, která nahradila v celém rozsahu od 1. 4. 2004 doposud 
používanou STN 06 0210 Výpoèet tepelných ztrát budov pøi 
ústøedním vytápìní platnou od roku 1995. 
Pùvodní norma STN 06 0210 urèuje postup výpoètu tepelných 
ztrát  pøi pøechodu a infiltraci pro všechny druhy budov. Výpoèet 
je podkladem pro návrh soustav vytápìní. Neplatí pro obèasné 
vytápìní a krátkodobé vytápìní s denním provozem kratším než 
8 hodin, pro lokální vytápìní vèetnì vytápìní sálavými panely a 
infraèervenými záøièi.  
 
 Norma STN EN 12831 specifikuje výpoètovou metodu 
pro výpoèet dodávky tepla potøebného pro zabezpeèení dosažení 
požadované vnitøní výpoètové teploty     ( cílem vytápìní je dosažení 
rovnovážného stavu , tedy pocitu spokojenosti, pøi kterém osoba 
v urèitém obytném prostoru nepociśuje ani nadmìrné teplo, ani 
chlad ) pøi normalizovaných výpoètových podmínkách. 
Norma popisuje výpoèet projektovaného tepelného pøíkonu s 
cílem nadimenzovat jednotlivá otopná tìlesa a zdroj tepla. Norma 
STN EN 12831 prezentuje nejnovìjší normotvorné trendy v oblasti 
ústøedního vytápìní v Evropské unii a souèasnì zabezpeèuje 
promítnutí se jak nejnovìjších platných technických norem v 
oblasti stavební tepelné techniky, nové výpoètové postupy v 
oblasti tepelné ochrany budov, tak i zpøísòující se  požadavky na 
stavební konstrukce v oblasti vytápìní.

Zásadní pravidlo pro dosažení tepelné pohody a úspor tepla je:: 

- optimalizované vytápìní bez pøetápìní prostoru
- dodržování pøedepsaných interiérových teplot,
  které jsou potøebné ze zdravotního hlediska 
-  dodržování optimální tepelné pohody èlovìka
 
 Pro každého projektanta je v pøípadì zavádìní nových 
výpoètových postupù vždy podstatné vìdìt, jakým zpùsobem 
ovlivní nová metodika výpoètu jeho výsledky. 
 Norma popisuje výpoèet projektovaného tepelného pøíkonu 
s cílem nadimenzovat jednotlivá otopná tìlesa a zdroj tepla. 
Výpoèty jsou v zásadì rozdìleny na dva zpùsoby – podrobnou a 
zjednodušenou metodu.
Podle EN ISO 13789 se mohou použít vnitøní, venkovní 
nebo celkové vnitøní  rozmìry, kdy vybrané rozmìry musí být 
jednoznaènì stanoveny a musí se dodržet bìhem celého 
výpoètu. 
  
1. Rozdíly ve výpoètu  tepelné ztráty pøechodem tepla :
-  zohledòují se tepelné mosty konstrukcí
-  výpoèet neuvažuje s bodovými (nelineárními) tepelnými mosty
- tepelná ztráta nepoèítá s teplotami pøed a za konstrukcí,  
ale s rozdílem teplot venkovní a vnitøní výpoètové teploty, v   
urèitých pøípadech je tento rozdíl korigován redukèními faktory
- Pøi výpoètu projektované tepelné ztráty pøechodem tepla podle 

STN EN 12831 se poèítají vlastní ztráty pøechodem z vytápìného 
prostoru do exteriéru pøes obvodový plášś, pøes nevytápìný 
prostor a  do sousedního vytápìného prostoru, pomocí mìrných 
tepelných ztrát (W/K)
- Výpoèet mìrné tepelné ztráty pøechodem z vytápìného prostoru 
do exteriéru pøes obvodový plášś a pøes nevytápìný prostor podle 
STN EN 12831  vychází z vlastností všech stavebních prvkù (Ak, 
Uk) a lineárních tepelných mostù (ψl, ll).
- mìrná tepelná ztráta pøechodem pøes nevytápìný prostor  - rozdíl 
mezi teplotou nevytápìného prostoru a venkovní výpoètovou 
teplotou zohledòuje teplotní redukèní faktor bu. 
- Výpoèet mìrné tepelné ztráty do prostor vytápìných na rozdílné 
teploty neuvažuje s tepelnými mosty a ovlivòuje ho teplotní 
redukèní faktor fij zohledòující rozdíl mezi teplotou sousedního 
prostoru a venkovní výpoètovou teplotou.
- pro výpoèet tepelné ztráty konstrukcí v kontaktu s vytápìným 
prostorem se použije vztah pro výpoèet základní tepelné ztráty 
pøechodem, pøièemž nevytápìný prostor se ve výpoètu projeví 
v teplotì na venkovní stranì dìlící konstrukce. Hodnoty této 
pøedpokládané teploty v nevytápìném prostoru jsou definovány 
v STN 06 0210 v závislosti na venkovní výpoètové teplotì, na 
tìsnosti krytiny, na zpùsobu vìtrání nevytápìného prostoru a 
pod. 
- výpoèet tepelné ztráty zeminou má jinou definici tepelnì 
technických vlastností, korekèní faktor fg1, zohledòuje vliv 
roèního kolísání venkovní teploty, teplotní redukèní faktor fg2, 
zohledòuje rozdíl mezi prùmìrnou roèní venkovní teplotou a 
venkovní výpoètovou teplotou, ekvivalentní souèinitel pøechodu 
tepla stavebního prvku Uequiv,k (W/(m2.K)), urèený podle 
typologie podlahy, jako závislost U - hodnoty stavebního prvku a 
charakteristického rozmìru B´. 
- Korekèní faktor GW, zohledòuje vliv podzemní vody, pokud 
je vzdálenost mezi pøedpokládanou hladinou podzemní vody a 
úrovní podlahy suterénu menší než 1 m.
- Norma STN EN 12831 rozdìluje podlahové konstrukce 
a suterény do ètyø kategorií: podlahy na zeminì, zvýšené 
podlahy (t.j. podlahy nad prùlezným provìtrávaným prostorem), 
vytápìné suterény a nevytápìné suterény. Výpoètové postupy 
pro stanovení pøenosu tepla zeminou jsou pro jednotlivé typy 
podlahových konstrukcí dost odlišné. Nejjednodušší je výpoètový 
postup pro podlahu na zeminì, ostatní postupy jsou mnohem 
komplikovanìjší.
- Pro výpoèet základní hodnoty souèinitele pøechodu tepla se 
podlahy na zeminì rozdìlují do dvou skupin : neizolované nebo 
mírnì izolované a dobøe izolované podlahy. Souèinitel pøechodu 
tepla stanovený na základì vztahù zahrnuje vliv zeminy nacházející 
se mezi konstrukcemi podlahy a mezi venkovním vzduchem. 
Souèinitel pøechodu tepla podlahy na zeminì stanovený podle 
STN 730540 zastupuje buï jen samotnou podlahu nebo 
podlahu s její malou tloušśkou pøilehle zeminy. Rozdílné chápání 
souèinitele pøechodu tepla vede následnì i k nutnosti rozdílnì 
definovat teplotou na venkovní stranì konstrukce. 
- Tepelné ztráty zeminou podle STN 06 0210 se zaøazují ke 
„zvláštním pøípadùm“ - Stavební konstrukce pøiléhající k  zeminì. 
Tepelná ztráta konstrukce pøiléhající k zeminì se vypoèítá na 
základì vztahu pro výpoèet „základní“ tepelné ztráty pøechodem. 
To, že se jedná o konstrukci ve styku se zeminou, se projeví 
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STN 06 0210 STN EN 12831

Název a vzorec rozmìr Název a vzorec rozmìr

Celkové tepelné ztráty Celkový tepelný pøíkon

c = p + v - z [W] ΦHL,i = ΦT,i + ΦV,i + ΦRH,i [W]

Tepelné ztráty pøechodem tepla Projektovaná tepelná ztráta pøechodem tepla

p = o • ( 1 + p1 + p2 + p3 ) [W] ΦT,i = (HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij ) • (θint,i– θe)  [W]

Pøirážka na urychleni zátopu Tepelný pøíkon na zátop

p2 = 0,10 ΦRH,i = At • fRH [W]

Tepelné ztráty vìtráním Tepelné ztráty vìtráním

v = 1300 • Vv • (ti - tej) [W] ΦV,i = HV,i • (θint,i– θe) [W]

HV,i = 0,34 • Vi [W/K]

Objemový tok vìtracího vzduchu Objemový tok vzduchu vytápìného prostoru

Vi = max (VvH , VvP) [m3.s-1] Vi = max (Vinf,i , Vmin,i) [m3/h]

VvH =              • Vm [m3.s-1] Vmin,i = nmin • Vi [m3/h]

Vvp = ∑(iLv • L) • B • M  [m3.s-1] Vinf,i = 2 • Vi • n50 • ei • εi [m3/h]

Vv = Vvent (m3 • s-1)• [m3.s-1] Vi = Vinf,i + Vsu,i + ƒV,i + Vmech,inf,i [m3/h]

nh
3600
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pouze v teplotì prostøedí na venkovní stranì konstrukce, uvažuje 
se s teplotou pøilehlé zeminy závislé na poloze pøilehlé vrstvy 
zeminy, se kterou se poèítá jako s výpoètovou venkovní teplotou. 
Teplota spodní vody je stejná jako u zeminy, když se jedná o 
termální oblast, postupuje se podle místních podmínek. Pro 
konstrukce do vzdálenosti 2 m od napojení na venkovní vzduch 
je souèinitel pøechodu tepla poèítán jako u všech ostatních 
stavebních konstrukcí s tou výjimkou, že se uvažuje nulový 
tepelný odpor pøi pøestupu tepla na venkovní stranì konstrukce. 
U stìn podzemních místností, které jsou celé vèetnì stropu pod 
úrovní okolního terénu, se pøi výpoètu koeficientu pøechodu tepla 
uvažuje i s tepelnou propustností pøilehlé zeminy. Rozdíl teplot 
se vždy vztahuje k prùmìrné teplotì zeminy +10°C. Když se u 
stìny vyskytne spodní voda, pak tepelný odpor vlivem zeminy ve 
výpoètu vypadne. 

2. Rozdíly ve výpoètu tepelné ztráty vìtráním
- Výpoèet podle STN 06 0210 je podrobnìjší a pøesnìji zohledòuje 
druh a rozmìry oken a dveøí, které mají vliv na hodnotu celkové 
prùvzdušnosti. 
-  V úvahu se neberou jen venkovní okna a dveøe na návìtrné 
stranì budovy, ale i pomìr mezi prùvzdušností oken a  vnitøních 
dveøí (což vyjadøuje charakteristické èíslo místnosti M). 
-  Podle STN EN 12831 se bere v úvahu jen intenzita výmìny 
vzduchu závislá na tìsnosti obvodového pláštì t.j. jen tøi stupnì 
tìsnìní závislé na kvalitì tìsnìní oken, pøièemž se nepoèítá s 
délkou spár a neuvažuje se s vnitøními dveømi. 
-  Rychlost vìtru v STN 06 0210 vyjadøuje charakteristické èíslo 
budovy B (Pa0,67), které závisí na rychlosti vìtru, zvolené podle 
polohy budovy vzhledem ke krajinì a na druhu budovy. 
-    V STN EN 12831 tuto okolnost zohledòuje souèinitel zastínìní 
ei , který závisí na tøídì zastínìní budovy a poètu otvorù a výškový 
korekèní faktor εi , který zohledòuje rùst rychlosti vìtru s vertikální 
vzdáleností uvažovaného prostoru nad úrovní terénu. 
-   Hodnota εi = 1 pro výšku 0 až 10 m od úrovnì terénu, ale 
se vzrùstající výškou se hodnota zvyšuje, což je v rozporu s 

výpoètem tepelných ztrát STN 06 0210 „zvláštní prípady“ - 
Budovy vyšší jak 25 m. Podle STN 06 0210 se tepelné ztráty 
infiltrací u spodních podlaží zvìtšují o ΔB, což je zvìtšení 
charakteristického èísla budovy. Od poloviny budovy smìrem 
dolù je zvìtšení charakteristického èísla B vždy o 4 na každé 
ètyøi podlaží, pøièemž se od poloviny budovy smìrem nahoru se 
zvìtšením neuvažuje.

3. Rozdíly ve výpoètu ztrát souvisejících se zatápìním
-  Ztráty související se zatápìním jsou v STN 06 0210 vyjádøeny 
pøirážkou na urychlení zatápìní p2 , která procentuálnì zvyšuje 
„základní“ tepelnou ztrátu pøechodem tepla (W). Pøirážka p2  
se rovná 0,10 pøi denní dobì vytápìní nad 16 hodin a 0,20 pøi 
denní dobì vytápìní 16 hodin a ménì, v ostatních pøípadech je 
nulová. 
- STN EN 12831 poèítá tepelný pøíkon na zatápìníe  ΦRH,i, který 
závisí na ploše podlahy vytápìného prostoru a korekèního faktoru 
fRH. Pro obytné budovy je noèní teplotní útlum maximálnì 8 h, 
pro ostatní budovy maximálnì 12 h. Korekèní faktor fRH, závisí 
na dobì zatápìní, uvažovaného snížení vnitøní teploty bìhem 
teplotního útlumu (W/m2) a mìrné hmotnosti budovy.
- V STN 06 0210 mìrnou hmotnost zohledòuje „zvláštní prípad“ 
- Velmi tìžké (masivní) stavby, schopné tlumit úèinek kolísání 
venkovní teploty na vnitøní teplotu v místnosti, proto se tepelná 
ztráta pøestupem tepla stanovuje pro vyšší venkovní teplotu než 
je pøedepsaná výpoètová venkovní teplota.

4. Rozdíly ve výpoètu 
V následující tabulce jsou znázornìny základní porovnatelné 
vzorce charakterizující obì dvì normy ve vzájemném pomìru 

____________________________
Ing. Danica Košièanová, PhD

Katedra Technických zariadení budov
Stavebná fakulta Košice

- pokraèování v ïalším èísle -

Uvedené vzorce nejsou postaèující pro výpoèet podle STN EN 12831, jsou uvedeny pouze jako porovnávací èást jednotlivých 
krokùvýpoètu. Nová norma obsahuje množství tabulek, grafù a postupù, které nelze zkrátit do pøesného postupu výpoètu v požadovaném 
rozsahu pøíspìvku
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Manuál k projekènímu programu CalCON

1.  Zadání údajù pro Budovu:

1.1
Zadejte údaje o stavbì v èasti “Popis”, jako jsou: stavba, místo, projektant a datum vytvoøení projektu

1.2
Zadání místa stavby mùžete zadat pomocí tlaèítka „zvolit“. Program potom 
automaticky vyplní venkovní výpoètovou teplotu a prùmìrnou roèní teplotu podle 
zvolené oblasti.

1.3
V èásti Zadání vyplníme venkovní výpoètovou teplotu a prùmìrnou roèní teplotu 
(pokud nejsou vyplnìny automaticky podle místa stavby). Poèet výmìn vzduchu 
v budovì mùžeme napsat manuálnì, nebo vybrat z tabulky po stlaèení tlaèítka 
„Zvoliś“. Ve druhém pøípadì vybereme z nabídky typ budovy a stupeò tìsnosti 
obvodového pláštì. Následnì vepíšeme do spodního pole hodnotu z intervalu, 
který nám program navrhne. Zadání potvrdíme stlaèením „OK“ nebo zrušíme 
stlaèením tlaèítka „Cancel“.

2. Vytvoøení konstrukcí

2.1. V pravé èásti tabulky zadejte údaje pro jednotlivé konstrukce:

Stìny, podlahy, stropy, støecha:

- Kliknutím na tlaèítko „Pøidat øádek“ pøidáme øádek pro novou 
konstrukci. Kliknutím na tlaèítko „Smazat øádek“ smažeme øádek s 
aktuální konstrukcí.

- Do sloupce „konstr.“ vyplòujeme oznaèení konstrukce.

- Do sloupce „ΘZK“ vyplníme teplotu, která se nachází za danou 
konstrukcí. Když napíšeme písmeno „V“ program použije venkovní 
výpoètovou teplotu, resp. prùmìrnou roèní venkovní teplotu pokud 
je konstrukce ve styku se zeminou.

- Do sloupce „Typ“ vyplníme typ prostoru nacházejícího se za 
konstrukcí. Mùžeme ho vybrat z tabulky po stlaèení tlaèítka „Typ 
prostoru za konstrukcí“, nebo zadat písmenným kódem:

A – exteriér
B – nevytápìný interiér
C – vytápìný interiér
D – zemina

2.1.1. Skladba konstrukce

- Souèinitel pøechodu tepla konstrukce „U
k
“ mùžeme zadat pøímo anebo vypoèítat po kliknutí na tlaèítko „Skladba konstrukce“.

- V horní èasti okna vybíráme typ konstrukce, kterou budeme vytváøet.
- Tlaèítka na pravé stranì mají následující funkce:

pøidat øádek: pøidá øádek pro novou konstrukci,
vložit øádek: vloží øádek pro novou konstrukci nad aktuální øádek,
kopie øádku: zkopíruje aktuální øádek
smazat øádek: smaže aktuální øádek

Výpoèet tepelných ztrát podle evropské normy  - 1.èást



- Po stlaèení tlaèítka „Skladba konstrukce“ se otevøe okno, ve 
kterém sestavíme konstrukci z jednotlivých vrstev materiálù.

1. Nadefinujeme odpor pøi pøestupu tepla „R
si
 a R

se
“ nebo 

souèinitel pøestupu tepla „hi a he“ podle STN 73 0540-3.
2. Vytvoøíme jednotlivé vrstvy materiálù pomocí tlaèítek na pravé 
stranì:

Z katalogu: otevøe tabulku pro výbìr materiálu z databáze
Pøidat øádek: pøidá øádek pro novou vrstvu,
Vložit øádek: vloží øádek pro novou vrstvu nad aktuální 
øádek,
Smazat øádek: smaže aktuální øádek,
Z katalogu: otevøe tabulku pro výbìr materiálu z databáze

-  Jednotlivé vrstvy materiálù mùžeme vybrat z databáze, nebo 
vyplnit všechny údaje (materiál, tloušśka a souèinitel tepelné 
vodivosti „λ“) manuálnì. Tepelný odpor vrstvy bude po zadání 
tloušśky a souèinitele tepelné vodivosti vypoèítán automaticky.

-  Když máme vytvoøeny jednotlivé konstrukce, pøiøadíme je 
konstrukcím v pravé èásti základního okna programu následujícím 
zpùsobem:

    Vložíme kurzor na øádek, ve kterém se nachází konstrukce, pro 
kterou  jsme nadefinovali skladbu. Klikneme na tlaèítko „Skladba 
konstrukce“, ze seznamu konstrukcí si vybereme konstrukci 
kliknutím do jejího øádku a potvrdíme stlaèením tlaèítka „OK“. 
Název vybrané konstrukce se objeví ve sloupci popis a konstrukci 
se pøiøadí vypoèítaný souèinitel pøechodu tepla.

 2.2. Okna, dveøe:

- Kliknutím na tlaèítko „Pøidat øádek“ pøidáme øádek pro novou 
konstrukci. Kliknutím na tlaèítko „Smazat øádek“ smažeme øádek s 
aktuální konstrukcí.

- do sloupce „Konstr.“ vyplòujeme oznaèení konstrukce

- do sloupce „x“ zadáváme šíøku a do sloupce „y“ výšku 
konstrukce otvoru v metrech.

- Do sloupce „Teplota“ vyplníme teplotu, která se nachází za 
danou konstrukcí. Když napíšete písmeno „V“ program použije 
venkovní výpoètovou teplotu, resp. prùmìrnou roèní venkovní 
teplotu pokud je konstrukce ve styku se zeminou.

- Do sloupce „Typ“ vyplníme typ prostoru nacházejícího se za 
konstrukcí. Mùžeme ho vybrat z tabulky po stlaèení tlaèítka „typ 
prostoru za konstrukcí“ nebo zadat písmenným kódem:

A – exteriér
B – nevytápìný interiér
C – vytápìný interiér

- Souèinitel pøechodu tepla konstrukce „U
k
“ mùžeme zadat pøímo nebo vypoèítat, pøípadnì zvolit, po oznaèení øádku kurzorem a 

následném kliknutí na tlaèítko „skladba konstrukce“:

Ze seznamu konstrukcí si vybereme konstrukci kliknutím do jejího øádku a potvrdíme stlaèením tlaèítka „OK“. Název vybrané 
konstrukce se objeví ve sloupci popis a konstrukci se pøiøadí vypoèítaný souèinitel pøechodu tepla.

2.3. Export dat:

 Vytvoøené konstrukce mùžeme uložit pro použiti v jiných projektech kliknutím na tlaèítko „Export“ v dolní èásti základního okna 
programu. Sobor s vytvoøenými konstrukcemi uložíme pod jakýmkoliv jménem. Do nového projektu tyto konstrukce vložíme stlaèením 
tlaèítka „Import“ v dolní èásti základního okna programu. Následnì vyhledáme pøedtím uložený sobor s konstrukcemi a otevøeme ho.
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Projekèní softvér TechCON
 TechCON je moderní software urèený pro návrh a 
zpracování projektù ústøedního vytápìní pro operaèní systémy 
Windows 9x/ME/NT4/2000/XP. Je tvoøen ze dvou navzájem 
propojených modulù: Tepelné ztráty a Ústøední vytápìní.

 Program øeší výpoèet tepelných ztrát budov, zpracování 
projektové dokumentace ve 2D a 3D prostoru, dimenzování 
otopných soustav, hydraulické vyregulování otopných soustav, 
výpoèet podlahového vytápìní a specifikaci prvkù souèasnì s 
celkovou cenovou kalkulací.

 TechCON umožòuje naèíst projekt  ve formátech DWG a 
DXF, z kterého vytvoøí „slepou matrici“ vynecháním kótovacích a 
odkazových èar. Pøesto, že je DXF univerzální formát pro CAD, 
mùže  projektant   do  TechCONu  naèíst  projekt  z  libovolného 
CAD systému. 
Výsledný projekt je možné exportovat do soboru DXF, výpoèty a 
specifikaci do souborù HTML a XLS.

Modul Tepelné ztráty:
 Rozmìry konstrukcí (stìn, podlah, stropù a støech) pøebírá 
projektant pøímo z projektu. 
Jednoduchým kliknutím na èáru pøebere program její tvar a vytvoøí 

podle ní stìnu, která 
se zároveò pøizpùsobí 
støešní konstrukci. 
Stejnì jednoduše se 
pøebírá i tvar køivek 
pøi zadávání podlah, 
stropù a støech.
Plochy jsou poèítány 
z tvarù konstrukcí, 
které pøebírá 
projektant pøímo z 
pùdorysu. Vytvoøení 
stropu a støechy 
je možné jediným 
stlaèením tlaèítka, 
pøièemž se zkopíruje 

tvar podlahy. Støecha se automaticky pøizpùsobuje zadaným 
støešním rovinám, což výraznì ulehèuje výpoèet podkrovních 
prostor.
Program automaticky vyhodnocuje místnosti pod zadanou 
konstrukcí podlahy a pøepoèítá tepelné 
zisky, pøípadnì ztráty do aktuální 
místnosti. V porovnaní s bìžnými 
tabulkovými programy na výpoèet 
tepelných ztrát budov TechCON 
výraznì zjednodušuje a urychluje 
práci.

Modul Vytápìní:
 Program umožòuje projektantovi 
kreslit souèasnì ve 2D a 3D 
zobrazení, èímž se zvyšuje pøehlednost 
projektování a možnost svobodné, 
neomezené práce pøi návrhu.
Na základì výsledkù z tepelných ztrát 
program navrhne podle požadavkù 
projektanta kotel a otopná tìlesa. Jednotlivá zaøízení otopné 
soustavy (ventily, šoupátka, rozdìlovaèe, EN a pod.) si projektant 
vybírá z katalogù a vkládá pøímo do projektu v podobì 3D objektù. 
Tyto objekty obsahují všechny potøebné informace pro výpoèet 
a výpis prvkù. Pøi zadávání trubních rozvodù kreslí uživatel èáru 
a program automaticky generuje 3D potrubí ve tvaru válce. 

Program kontroluje umístìní potrubí v projektu a v pøípadì kolize 
projektanta ihned upozorní. Výsledné dimenzování s posouzením 
tlakových ztrát se provede na závìr. 
Ve výpoètu program navrhne dimenze potrubí, vypoèítá tlakové 
ztráty v úsecích a nastavení ventilù na otopných tìlesech.  V 
pøípadì návrhu vyvažovacích ventilù a regulátorù diferenèního 
tlaku, je výsledkem výpoètu i vyregulování otopné soustavy s 
nastavením na vyvažovacích ventilech. Program navrhuje i 3- a 
4-cestní ventily. Otopná tìlesa je možné napojit  na kotel pøímo 
(v ležatém rozvodu) nebo pøes rozdìlovaè.
Pro napojeni otopného tìlesa si projektant volí celou sadu napojeni 
sestávající z jednotlivých armatur. Sady jsou pøeddefinované, 
pøípadnì je 
možné je 
seskládat a ložit 
do soboru pro 
další použití. 
Program takto 
dokáže pøesnì 
vyspeci f ikovat 
výpis prvkù 
a vypoèítat 
v ý s l e d n o u 
c e n o v o u 
kalkulaci.

Modul Podlahové vytápìní:
 Na základì tepelných ztrát místností a zakreslených topných 
okruhù program vypoèítá pøi zvoleném systému rozestup 
trubek, výkon jednotlivých topných zón a nastaveni ventilù na 
rozdìlovaèi.
 Podlahové    vytápìní v místnosti  je  možné   rozdìlit   na 
neomezený poèet pobytových a okrajových zón.
Velkou variabilitu výpoètu  dodává   možnost  zadání  odlišné 
povrchové teploty podlahy , skladby podlahy a rozsahu teplotního 
spádu pro každou zónu.
Program umožòuje výpoèet tepelného výkonu z potrubí 
procházejících danou místností, tvoøících pøípojky k topným 
okruhùm v sousedních místnostech. Projektant jednoduše 
zakreslí plochu kterou potrubí pøes místnost procházejí, pøièemž 
program vypoèítá rozestup potrubí, povrchovou teplotu podlahy 
a výkon zvolené oblasti. Program nabízí možnosti zadání více 

okrajových zón jako jsou integrovaná 
okrajová zóna v rámci okruhu, 
pøedsazená okrajová zóna v rámci 
okruhu,  pøedsazená okrajová zóna v 
samostatném okruhu a v samostatném 
dilataèním úseku.
 Všechny hodnoty výpoètu je 
možné ruènì modifikovat a doladit. 
Projektantovi je umožnìno zvolit si i 
požadovaný výkon pro jednotlivé topné 
zóny a program dopoèítá potøebný 
rozestup a teplotní spád. Takto si mùže 
projektant urèit jaký podíl na pokrytí 
požadovaného výkonu budou mít 
jednotlivé zóny.
Výsledky   výpoètu  je  možné  exportovat  

do   programu   Excel anebo do formátu HTML, pøípadnì 
vytisknout na tiskárnì.

Specifikace
 Ve výsledné specifikaci program vypíše poèty navrhnutých 
prvkù   pøímo z projektu. Poèty je možné mìnit,  pøidávat další 
výrobky a upravovat ceny. 
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Update I-2005 pøináší:

1. Oèíslování dimenzovaných okruhù v projektu
Po výpoètu vytápìcí soustavy, program vygeneruje vytápìcí
okruhy od zdroje tepla po vytápécí tìleso.
Èísla okruhù je pro lepší pøehled možné zobrazit i pøímo v
projektu.
Èíslo se zobrazí nad vytápìcím telesom, pre ktoré bol okruh
vytvorený.

2. Oèíslování dimenzovaných úsekù v projektu
Každý vytápìcí okruh je rozdìlený na úseky s konstantním
prùtokem.
Funkce umožòuje zobrazit èísla úsekù pro lepší pøehled pøímo
v projektu.
Èíslo úseku se zobrazí nad potrubím pøibližnì v støede daného
úseku.
Èervené èíslo oznaèuje úsek pøívodu, modré èíslo úsek
zpáteèky.

3. Pøehled potrubí
Funkce umožòuje zobrazit seznam navrhnutých potrubí v
projektu.
Potrubí jsou seøazeny do skupín podle materiálu a dimenzí. Pro
každou skupinu je zobrazena celková délka potrubí.
Skupinu potrubí je možné:
- oznaèit v projektu
  (napr. všechny plastová potrubí)
- nastavit jí požadovanou barvu
  (napr. ocelové potrubí zelenou a pod…)
- vymazat z projektu
- zmìnit na jiný materiál, pøípadnì dimenzi.
 

4. Pøehled teploty vody a prùtoku v potrubí
Pøi každém potrubí je možné zjistit teplotu vody a aktuální prùtok.
Úsek potrubí pro uvedené hodnoty je vyznaèený v projektu.

5. Pøidání nového vytápìcího tìlesa do místnosti
Pøi návrhu vytápìcích tìles nabízí program návrh až do
uplného pokrytí tepelné ztráty místnosti (na 100%).
Funkce umožòuje pøidat další tìleso do místnosti i v pøípade,
že je již tepelná ztráta pokryta na 100%.

6. Export navrhnutých vytápìcích tìles do souboru
Seznam navrhnutých vytápìcích tìles v dialogu
„Výbìr výrobku“ je možné exportovat do souboru „*.html“.

TechCON 2005         11 900,- Sk
upgrade pro firemní verze REHAU, U.S.Steel Košice.
obsahuje: Modul Pipes + Update I-2005 + Modul TS EN 12831
(bez modulu TS EN 12831 za 9 900,- Sk)

Nabízíme i možnost zakoupení jednotlivých 
modulù:

Modul - Pipes            6 900,- Sk
obsahuje: kompletní databázi ocelových a medìných potrubí
a potrubných rozvodù ostatních výrobcù, bez omezení.

Update I-2005            3 600,- Sk
obsahuje: pøináší  nìkolik zásadních vylepšení a rozšíøení, které
pøivítá urèitì každý projektant.

Akcia: Modul Pipes + Update I-2005 spolu za cenu      9 900,- Sk

Modul TS EN 12831  (výhodná cena!)
obsahuje: výpoèet projektovaného tepelného pøíkonu
podle STN EN 12831 v pøostredí programu TechCON.
(Modul je možné zakoupit jen spolu s programem TechCON 2005)

Pro firemní verze a tabulkový výpoèet Vám nabízíme
program CalCON

Uvedené produkty si mùžete objednat na adrese>
Atcon systems s.r.o.
Tomášikova 26, 821 01 Bratislava
e-mailom na adrese:  obchod@techcon.sk
telefonicky na èísle:   +421 2 4341 15 16
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Z e  s v ì t a  v y t á p ì c í  t e c h n i k y

Alternativní možnosti uplatnìní velkoplošného vytápìní v praxi
 V naší každodenní technické i obchodní praxi se setkáváme s 
desítkami instalací systémù teplovodního podlahového vytápìní. 
Pøesto však se v poslední letech  rozrostl poèet atypických uplatnìní 
systému velkoplošného vytápìní. Protože se jedná o technicky velmi 
zajímavé instalace pokusili jsme nìkteré z nich popsat a pøiblížit. 

 Vytápìní sportovních hal prostøednictvím pružných podlah
Velkoplošná vytápìní sportovních hal je možné uskuteèòovat pomocí 
klasického podlahového vytápìní, které je zpravidla zalito betonovou 
mazaninou nebo anhydritovým potìrem. Kromì této varianty je 
možné podlahové vytápìní krytých sportovních hal realizovat i 
pomocí instalace topného registru pod pružnou podlahu. Základem 
je  trubka RAUTHERM S 20x2,0mm.Tyto trubky jsou fixovány pak 
v požadované rozteèi ve vodících lištách Raufix. Vodící lišty jsou 
položeny na tepelné izolaci REHAU. V rámci tepelné izolace jsou 
otvory pro stavbu konstrukce pružné podlahy. Døevìná konstrukce 
podlahy je umístìna na výplòových hranolech, které jsou opatøeny 
pružinovými prvky. 
Vlastní systém podlahového vytápìní je napojen z prùmyslových 
rozdìlovaèù, které zajišśují rovnomìrný prùtok topného média do 
jednotlivých okruhù podlahového vytápìní.
Tímto zpùsobem byly již realizovány sportovní haly v Žatci, Sázavì, 
Sokolovì nebo v Praze .

Ve sportovní hale v Modøanech bylo kromì vytápìní podlahy  
realizováno i vytápìní hledištì. Jednalo se o výtápìní stupòù 
tribuny. Zde byla použita trubka RAUTHERM S 17x2,0mm, která 
je fixována ve vodících lištách. Trubka je  v pøechodových úsecích 
mezi jednotlivými stupni fixována ve vodících obloucích 90°. Systém 
je pak samozøejmì na nejvyšším místì opatøen odvzdušòovacími 
ventily.

 Vytápìní venkovních komunikací
Èasté problémy správcù komunikací se zajištìním jejich celoroèního 
provozuschopného stavu vedou dnes již k požadavku  investora 
na  na vytápìní pøíjezdové cesty, schodištì nebo parkovištì. V 
roce 2004 byl technologií REHAU v karlových Varech realizován 
první vytápìný most ve støední Evropì. Jedním z impulsù pro jeho 
realizaci byly problémy se zneèišśováním vøídelní kolonády použitými 
posypovými  materiály a celkové problémy s údržbou v zimních 
mìsících. Zdroj tepla je deskový výmìník, na jehož primární stranì 
je vstupním médiem termominerální voda z Vøídla. Pro potøeby 
vytápìní mostu je použita teplota otopné vody na sekundární stranì 
o hodnotì 55°C a nižší.
Na nosnou konstrukci mostu byla položena hydroizolaèní folie. Do 
vodících lišt Raufix byla jako topný rošt instalována trubka RAUTHERM 
s 20x2,0, které bylo na této stavbì použito celkem 920 m. Topný 
rošt je napojen na rozdìlovaè Tichelmann, který je zhotoven z trubek 
RAUTHERM S 25x2,3mm a zakryt bìžnou stavební kari sítí, a to 
ze statických dùvodù. Po zabetonování byla na ještì èerstvý povrch 
položena kostková ornamentální dlažba.
Dilataci topné desky zajišśují obvodové dilataèní pásky. Topný 
systém je uzavøený, jako topné médium byla použita smìs vody s 
glykolem. Díky použití geotermální energie jako zdroje tepla jsou 
provozní náklady minimální.

REHAU s.r.o.
obchodní øeditelství Praha
Obchodní 117
251 70 Èestlice
tel.: 272 190 111, 272 190 136
fax: 272 190 198
e-mail: rehau@rehau.cz,        http://www.rehau.cz
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UŽITÍ
Konvektor využívá 12V stejnosmìrné mo to ry s ex tré  mnì 
malou spotøebou elektrické energie. Tím je zajištìna hos-
podárnost vytápìní pøi provozu konvektoru.
Využívá novì vyvinutou elektronickou IQ regulaci MINIB 
MT-2. Tato regulace obsahuje automatickou plynulou re-
gulaci otáèek ventilátoru (tedy tepelného výkonu konvek-
toru) øízenou mikroprocesorem, auto matické naklápìní 
proudu vyfukovaného vzduchu, nastavitelnou max. úro-
veò otáèek uži vatelem, noèní útlum otáèek, volbu provoz-
ního režimu uživatelem, blokování otáèek pøi nízké teplotì 
otopné vody a fun kci bezkontaktního nehluèného spínání 
termostatu.
Jako multifunkèní konvektor umožòuje automatické na-
klápìní prou du vzduchu s extrémnì velikým te pelným 
výkonem konvektoru i pøi velmi malých otáèkách venti-
láto  rù. (Pøi teplotách 75/65/20 °C konvektor dosahu-
je tepelného výkonu pøibližnì 1800W na 1m délky pøi 
støedních otáèkách.) Možnosti naklápìní proudu teplého 
vzduchu rùznými smìry zajišují napøí klad (na základì 
impulzu èidla) automatický ofuk oroseného okna teplým 
vzduchem z konvektoru nebo naopak intenzivní ohøívání 
pøed mìtù v místnosti do interiéru sklonìným proudem. 
Pøi standardním režimu konvektor vytváøí vertikální tepel-
nou clonu zajišující jak vytá pìní interiéru, tak odclonìní 
okna.  
Díky uspoøádání ventilátorù lze dále konvektor v letních 
mìsících použít pro dochlazování interiéru s tím, že chlad-
ný vzduch je naklonìn a smìrován do místnosti a nikoliv 
vertikálnì.
Jedná se o dynamické otopné tìleso, které reaguje neo-
byèejnì rychle na zmìnu požadavku vytápìní a poskytuje 
nadstandardní komfort z hlediska uživatele. 

Režim 1: Oba ven tilátory 1 a 2 jsou aktivní. 
Vytá pìní interiéru konvektorem s ex trémnì 
ve likým tepelným výkonem – proudy A+E. 
Konvektor vytvoøí velmi úèinnou tepel-
nou clonu s eliminací chladu od okenních 
ploch.

Režim 2: Ventilátor 2 je aktivní a ventilátor 
1 je potlaèený. Automatické pøímé ofuko-
vání okna – proud E. Tato funkce umožòuje 
eleminaci rosení z okenních ploch. Lze po-
užít speciální senzor, který detekuje kon-
centraci vlhkosti a ventilátor 2 automaticky 
zajistí okamžité odvlhèení okenních ploch 
proudem teplého vzduchu nasmìrovaným 
pøímo na okno.

Režim 3: Hlavní ventilátor 1 je akti vní 
a ventilátor 2 je potlaèený. Pøímé vytápì-
ní interiéru  proudem teplého vzduchu A. 
V tom to režimu dochází k pøímému prou-
dìní tep lého vzduchu do interíéru. Tato 
funkce se aktivuje automaticky v pøí padì, 
že je znaèný rozdíl mezi teplotou nastave-
nou a skute   ènou. Tímto je zajištìn okamži-
tý a rychlejší ohøev pøedmìtù v místnosti.

Režim 4: Hlavní ventilátor 1 je akti vní a ven-
tilátor 2 je potlaèený. V let ních mìsících je 
možné prou  dem chladného vzduchu „A“ 
smì øujícího do míst nosti do chlazovat inte-
riér. V tomto pøípadì je nutný zdroj chla dící 
vody pro cházející konvektorem.

Èeský výrobce  topných konvektorù  M I N I B  dodává již nìkolik let 
na domácí i zahranièní trh vysoce kvalitní topná tìlesa - konvektory 
(tzv. fan - coily). Hlavním posláním tìles je vytápìní, nicménì jsou 
použitelná i pro dochlazování v horkých letních mìsících.  Sortiment 
nabízí teplovodní tìlesa podlahová, nástìnná, parapetní, samostoj-
ná a rovnìž elektrické konvektorové pøímotopy. Do prostoru  mezi  
studenou prosklenou  plochou a místností, kam není možno z prak-
tických dùvodù instalovat jakékoli jiné topné zaøízení, je umístìno 
toto tìleso. Stoupající nebo vyfukovaný ohøátý vzduch tvoøí v tomto 
místì pøíjemnou tepelnou clonu. Konvektory se projektují zejména do 
bytových jednotek s francouzskými okny èi balkonovými dveømi, pod 
výlohy komerèních budov (obchody, banky, autosalony atd.), a rov-
nìž do vlhkého prostøedí - okolí bazénù i zimních zahrad, kam je po-
tøeba nainstalovat fan-coily s odtokem vody. Veškeré kovektory mají 
výhradnì bezpeèné napìtí 12V. Fan-coily MINIB patøí pro svou cenu 
k nejdostupnìjším a pro svou kvalitu zpracování, použité materiály 
k nejžádanìjším konvektorùm na našem trhu.

Novinka:  
M I N I B   COIL – MT-2

ok
no

ok
no

ok
no

ok
no
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P o r a d n a  u ž i v a t e l e  T e c h C O N u

Registrace programu TechCON
Registrace instalace je úvodním krokem pro práci s programem TechCON

I n t e r n e t o v ý  p o r t á l  p r o g r a m u  T e c h C O N  v  p r o v o z u

ON LINE uživatelské a informaèní centrum
 Od 1.8.2005  byla  spuštìna internetová podpora projekèního softwaru TechCON  –  internetový portál www.techcon.sk. 
Uživatelé  zde  najdou  pøehlednì  setøídìny  všechny  informace týkající se TechCONu,  práce s ním a systému uživatelské podpory. 
Portál je rozèlenìn do nìkolika sekcí, podle jejich zamìøení a obsahu.

V sekci O TechCONu se uživatel doète všechny potøebné informace o programu.

V sekci Prodej TechCONu se nacházejí informace o cenách rozšiøujících a nadstavbových  modulù pro TechCON a rovnìž i dalšího 
programového pøíslušenství a služeb. 

Sekce Technická podpora je novou složkou systému uživatelské podpory. Obsahuje:

•   Technické oddìlení výrobcù  zabezpeèuje   pøístup  uživatele  k  technickým  podkladùm  a   informacím  o   všech  produktech 
vytápìcí techniky, které jsou integrovány v TechCONu (napø. kotle, radiátory, armatury). Podklady k produktùm jsou rozèlenìny podle 
jednotlivých výrobcù, jsou zpracovány ve spolupráci s výrobci a jsou pravidelnì aktualizovány. 
•   Informaèní oddìlení výrobcù nabízí  uživateli  prùbìžnì  aktualizované  informace  od  jednotlivých  výrobcù  vytápìcí  techniky 
(pozvánky na školení, semináøe, výstavy). 

Sekce Uživatelská podpora bude urèitì jednou z nejoblíbenìjších a nejpoužívanìjších sekcí portálu. Skládá se ze dvou èástí:

•   Poradenství FAQ - hlavním zamìøením je poskytnout uživatelùm možnost rychlého øešení 
      (do 24h.) jakýchkoli problémù a nejasností pøi práci s TechCONem prostøednictvím internetu. 
•   Download – zde má uživatel k dispozici nejrùznìjší produkty a updaty k programu TechCON:

-    kompletní instalace nových firemních verzí programu
-    bezplatné opravné a rozšiøující updaty
-    bezplatné aktualizace databází vybraných výrobcù

Další dùležitou sekcí portálu je Registrace. Umožòuje uživateli zaregistrovat svoji instalaci TechCONu. 
Registrovaní uživatelé  jsou  pravidelnì  informováni  o  všech  aktuálních zmìnách v programu,  v databázi výrobkù, o pøipravovaných 
akcích pro uživatele, jako jsou školení, semináøe, prezentace a pod.

      Registrace   je   èinnost   nezbytná   pro   zaøazení   údajù   uživatele   do   databáze a  získání autorizaèního kódu potøebného pro 
spuštìní dané instalace programu (instalaèního CD) a plnohodnotnou práci s programem.
Pøi prvním spuštìní programu je uživatel povinen zaregistrovat si svoji instalaci TechCONu. 

Program ho upozorní na nutnost registrace a pøíslušnými pokyny ho nasmìruje pøímo do sekce Registrace na portálu www.
techcon.sk, a to do informaèní èásti, kde má k dispozici podrobnìjší informace o systému registrace.

Stlaèením tlaèítka Získat autorizaèní kód  se uživatel pøesune do výkonné èásti, kde má dvì možnosti pokraèování :

1.   V  pøípadì  prvního  spuštìní  programu  (instalace  ještì  nebyla  zaregistrována), stlaèením tlaèítka Zaregistrovat se mu zobrazí 
samotný  registraèní  formuláø,  který vyplní a následnì potvrdí tlaèítkem Zaregistrovat. Tím je instalace programu zaregistrována a 
údaje uživatele jsou uloženy v databázi uživatelù. Systém takto zaregistrovanému uživateli automaticky zašle pøihlašovací údaje (jméno 
a heslo) na jeho e-mailovou adresu zadanou v pøihlašovacím formuláøi.

2.   V pøípade, že  instalace programu je už zaregistrována a uživatel je registrovaný  v databázi uživatelù, mùže  se  uživatel  na  tomto 
místì  pøímo  pøihlásit zadáním  svého pøihlašovacího jména a hesla. Následnì se mu zobrazí registraèní formuláø vyplnìný jeho údaji, 
které  mùže  libovolnì  upravovat a mìnit. Provedené zmìny potvrdí tlaèítkem Zmìnit údaje, pøípadnì zruší zmìny stlaèením tlaèítka 
Vraś údaje.
     Kromì  zmìny  osobních  registraèních  údajù  má  uživatel  možnost  zaregistrovat  novou  (další)  instalaci  TechCONu  stlaèením 
èerveného  tlaèítka  Nová  instalace. V  tomto  pøípadì  už  staèí  jen  zadat  registraèní  kód  další  instalace  a  potvrdit  ho tlaèítkem 
Zaregistrovat.  Další  možností  pro  uživatele  je  zmìna  vlastních pøihlašovacích  údajù  (stlaèením tlaèítka Zmìnit jméno / heslo.)



T i p y  a  t r i k y

Èást 1: Bezpeènost pøi ukládání projektu
 V první èásti seriálu se budeme vìnovat otázkám 
bezpeènosti pøi ukládaní projektu. TechCON nabízí 
uživateli kromì klasického zpùsobu ukládání otevøeného 
projektu (manuální ukládání do existujícího souboru) rùzné 
zpùsoby  ukládání, které poskytují vyšší úroveò bezpeènosti.

 Uživatel má možnost nastavit si zpùsob ukládání projektu, 
pøièemž každý zpùsob zabezpeèuje odlišnou úroveò bezpeènosti.

 Tato nastavení jsou k dispozici v oknì Globální 
nastavení,  které   se  zobrazí   stiskem   tlaèítka   v 
horní nástrojové lištì.

 Pro nastavení bezpeènosti ukládání projektu nás zajímá 
záložka Základní nastavení : èást Bezpeènost pøi práci s projektem.

 K dispozici jsou následující možnosti (volby se aktivují 
zaškrtnutím políèka) :

1.   

2.  

(Pro systém automatického ukládání je nutné nastavit interval 
ukládání v minutách)

3.  

Popis funkènosti jednotlivých zpùsobù ukládání projektu:

1. Když je volba aktivní, v zadaném èasovém intervalu se 
aktuální projekt prùbìžnì ukládá na disk do souboru, jehož 
název je shodný s názvem aktuálního otevøeného souboru, 
ovšem má specifickou pøíponu „casv“. (Tento soubor je tedy 
v pravidelních intervalech ukládanou kopií aktuálního stavu 

otevøeného projektu). Nachází se v tom samém  adresáøi, jako 
aktuálnì otevøený projekt. Nazveme ho automatická kopie.
Tuto volbu doporuèujeme používat!
 
2. Když  je  tato  volba  aktivní,  znamená  to, že  program  udìlá 
zálohu  poslednì  uložené  automatické  kopie  do  souboru s 
pøíponou „casv_bak“. 
Jedná  se  o  vyšší  stupeò  ochrany  projektu -  o  bezpeènostní 
zálohování automatické kopie.

Výhoda:  velmi  užiteèné  v  pøípadì  havárie  programu  bìhem 
automatického  ukládání  -  záloha   pøedcházející  automatické 
kopie.
Nevýhoda: vyšší nároky na kapacitu pevného disku.
 
3. Pøi každém manuálním uložení (na pokyn uživatele) se 
aktuální otevøený projekt (s pøíponou „ctf“) zkopíruje do souboru 
s pøíponou „cbak“ (zálohuje se).

Výhoda: zachování pøedcházejícího stavu projektu, což 
je vhodné v pøípadì nutnosti návratu ke stavu projektu z 
pøedcházejících dnù.
Nevýhoda:  vyšší nároky na kapacitu pevného disku.

Pøístup k automaticky ukládaným souborùm a  k  záložním 
souborùm:

 Pøi otevøení projektu pomocí volby „Soubor / Otevøi projekt“ 
ve spodní èásti dialogu je udaný typ souborù pro otevøení, 
standardnì jsou nastaveny soubory TechCON s pøíponou „ctf“. 
Jedná se v podstatì o filtr na otevírané soubory (projekty). Je 
možné tento výbìr zmìnit na automaticky ukládané soubory 
(pøípona „casv“), anebo na záložní soubory (pøípona „cbak“).
Otevøené soubory „casv“ anebo „cbak“ se po stisknutí tlaèítka 
„Uložit“ ukládají do stejnojmenného souboru s pøíponou „ctf“. 
Upozoròujeme proto, že v pøípadì existence stejného souboru 
v adresáøi, bude tento soubor pøepsán.

Pozvánka na školení „Projektujeme v TechCONu“
 Od øíjna 2005 zahajujeme cyklus školení práce s projekèním programem TechCON. První školení se uskuteèní 26.øíjna v Brnì 
v prostorech PC uèebnì Ústavu TZB, Fakulta stavební Vysokého uèení technického na ulici Veveøí 95 se zaèátkem o 9,00 hod. 
Pøesné termíny jako i  podrobné informace o dalších pøipravovaných školeních Vám vèas oznámíme. 

Následující školení se budou konat pravidelnì v uvedených mìstech :
Brno, Praha, Zlín, Ostrava, Olomouc Èeské Budìjovice, Hradec Králové, 
Liberec, Plzeò, Karlovy Vary, Most
 
Vyplnìnou pøihlášku zašlete na adresu redakce.

Závazná pøihláška na školení „Projektujeme v TechCONu“ 
konáno dne 26.10.2005 v PC uèebnì Ústavu TZB, Fakulta stavební 

Vysokého uèení technického v Brnì, Veveøí 95, se zaèátkem o 9,00 hod.

Jméno  : ......................................................................................

Firma  : .......................................................................................

Adresa: .......................................................................................



P o r a d n a  u ž i v a t e l e  T e c h C O N u

Používáme poradenství FAQ

Anketa pro ètenáøe TechCON magazínu
Váš názor nás zajímá

1. Jaké rubriky, èlánky, pøíspìvky by jste pøivítali v èasopise TechCON magazín ?

....................................................................................................................
2. Ktoré funkcie, rozšírenia a možnosti Vám chýbajú pri práci s programom TechCON ?

....................................................................................................................
3. Produkty kterých výrobcù vytápìcí techniky by jste rádi projektovali v programu TechCON ?

....................................................................................................................

Spolu s odpovìïmi na otázky nám pošlete Vaše kontaktní 
údaje na adresu: 
Atcon systems s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava
anebo na e-mailovou adresu : info@techcon.sk 

a budete zaøazeni do slosování o jednu z uvedených 
cen  USB klíè
  Update I-2005

Jméno  : .................................................................................

Firma  : ...................................................................................

Adresa: ...................................................................................

 Otevøete  stránku  www.techcon.sk,  v  menu  kliknìte  na  sekci  Podpora – Poradenství (FAQ)   a  otevøe  se  Vám úvodní 
pøihlašovací stránka. 
Po pøihlášení se pøesunete pøímo do Poradny FAQ. 
Poradna obsahuje dva okruhy otázek : veøejné a osobní, které jsou umístìny v pøíslušných záložkách.
Mezi osobní otázky se zaøazují všechny Vámi zadané otázky.
Mezi veøejné otázky se postupnì zaøazují otázky zadané všemi uživateli, pøièemž Vámi zadaná otázka je zvýraznìna poznámkou Váš 
pøíspìvek. 

Pøidání nové otázky:

Pøidat otázku  je možné stlaèením tlaèítka Pøidat otázku, které se nachází v záložce pro osobní otázky i v záložce pro veøejné otázky.
Po stlaèení tlaèítka se zobrazí následující formuláø pro zadání otázky, který vyplòte takto:

Pøedmìt: zadejte název otázky

Otázka:   zadejte obsah (text) otázky

K otázce mùžete pøidat i obrázky tak, že zadáte do políèka jejich poèet a kliknete na tlaèítko OK vpravo u políèka. Následnì se zobrazí øádky 
s tlaèítkem Prohledávat(Browse) pro zadaný poèet obrázkù. Kliknìte na tlaèítko Prohledávat(Browse) a pøidejte obrázek k otázce.

Po stlaèení tlaèítka Zapiš údaje se Vaše otázka pøidá do seznamu otázek a èeká na odpovìï. 
Pøehled otázek èekajících na odpovìï si mùžete prohlédnout v záložce Osobní po kliknutí na text Nezodpovìzené otázky.

Ètení zodpovìzených otázek:

Otázky jsou tématicky rozdìlené do  sekcí. O zaøazení otázek do jednotlivých sekcí rozhoduje administrátor  na  základì  aktuálnosti, 
závažnosti a obsahové hodnoty otázky.

Èíslo  v  závorce  za  názvem  udává  poèet  otázek  v  dané  sekci. Kliknutím na název sekce se zobrazí seznam otázek v dané sekci.
Kliknutím  na  název  otázky  se  zobrazí  její  struèný  náhled.  Pro zobrazení  celé  otázky  kliknìte na odkaz „Zobraz celou otázku i s 
odpovìdí“ v pravé horní èásti náhledu.
V  pøípadì, že odpovìï k otázce není jasná, je  možné  pokraèovat  v tématu zadáním dalších otázek (kliknìte na tlaèítko Pøidat další 
otázku k tomuto tématu) a otázka se zaøadí opìt mezi nezodpovìzené otázky.



P ø e d s t a v u j e m e  n a b í d k u  s l u ž e b  u ž i v a t e l s k é  p o d p o r y

Ceník standardních služeb uživatelské podpory
Pro plnohodnotnou práci se softwarem je nezbytné poskytnout uživateli kvalitní podporu.
Proto pro uživatele projekèního softwaru TechCON nabízíme následující standardní balíky služeb uživatelské podpory :

Název balíku služeb Obsah balíku služeb Mìsíèní poplatek 
(cena s DPH v Sk)

BASIC
1 - zabezpeèení rychlého øešení pøípadných nedostatkù programu
2 - pøístup do sekce FAQ na internetovém portálu   
     programu TechCON (ètení pøíspìvkù uživatelù)

290,- Sk 

PROFESSIONAL

Obsah balíku BASIC + navíc:

1 - øešení problémù uživatele 
     a) možnost zaslání požadavku, projektu pøes e-mail
     b) možnost zadání problému prostøednictvím FAQ  
     c) možnost øešení problémù telefonicky
2 - sleva 10 % na všechny nabízené produkty   
      k programu  TechCON (updaty, databáze výrobcù)
3 - sleva 10 % na nabídku speciálních služeb   
      uživatelské podpory
4 – mìsíèní pøedplatné na všechny nabízené produkty  k programu
      TechCON ve výši 300 Sk

690,- Sk

Seznam speciálních služeb

Individuální školení

Individuální konzultace

Individuální úpravy  projektu uživatele

Spolupráce na projektech zákazníka (min. 8 hodin)

Poznámka :
Vybraný balík služeb si uživatel pøedplácí na dobu 6-ti mìsícù. Pøi zmìnì balíku  služeb neúètujeme žádné poplatky. 
Uvedené balíky služeb je možné si objednat na e-mailové adrese obchod@techcon.sk, pøípadnì telefonicky na èísle +421 2 4341 1516.
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Z e  s v ì t a  v y t á p ì c í  t e c h n i k y

Honeywell - vlastnosti armatur pro hydraulickou regulaci

Ceník speciálních služeb poskytujeme na vyžádání.

 Firma Honeywell je zahranièní spoleènost, která v souèasnosti 
pùsobí takøka na celém svìtì v technických oblastech velmi 
širokého zamìøení. Klade velmi vysoký dùraz na kvalitu výrobkù 
a projektù, které zajišśuje. I z tohoto dùvodu je Honeywell s.r.o. 
držitelem certifikátu systému kvality podle normy 
ISO 9001:2000 a to mezi jiným i pro realizaci projektù 
termostatizace a hydraulické regulace. Cílem spoleènosti 
Honeywell je budování dlouhodobých vztahù se zákazníky na 
celém svìtì. Tento princip dlouhodobé spolupráce na bázi 
partnerství je zøejmý i ze struktury výrobního programu. 
 
 Náš výrobní program armatur pro vytápìní zahrnuje 
kompletní sortiment výrobkù vysoké kvality ovìøený praxí. Máme 
velké zkušenosti právì s øešením projektù hydraulické regulace 
ÚT v bytových domech na celém Slovensku. Naši partneøi 
oceòují vysoké pøednosti použitých armatur, zejména pro velmi 
jednoduché montážní práce a možnost využiti “stavebnicového 
provedení” montáží.

V rámci montáže termostatických ventilù je možné velmi 
jednoduše provést montáž membránového regulátoru a tím 
zajistit dynamické vyregulování ÚT. 
Tuto montáž lze provádìt i za provozu bez vypuštìní systému ÚT. 
Díky provedení tìchto etap armaturou Kombi 3 plus je zároveò 
možné provádìt servis na rozvodech ÚT bez zbyteèných ztrát, 
napøíklad na upraveném topném médiu. 

Termostatické ventily a hlavice:

 Termostatické ventily Honeywell - MNG “A-T koncept” se 
vyrábí už od roku 1974. Na jejich dnešní kvalitì se tedy podílí 
31 leté zkušenosti zákazníkù v Nìmecku a celé Evropì. Systém 
A-T koncept je stabilnì velmi dobøe hodnocený ve všech testech 
termostatických ventilù v Evropì. 
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Pøednosti tohoto systému jsou:
- všechny ventilové vložky jsou použitelné pro všechna ventilová tìlesa
- systém s garantovanou možností doplòování náhradních dílù  
  od roku 1974 i po roce 2000.
- jednoduchý všestranný systém šetøí náklady spotøebitele
- termostatické hlavice s kapalinovou nebo voskovou náplní
- zaøízení pro èištìní ventilových kuželek je samozøejmostí 
- mìøení prùtoku na topném tìlese umožòuje speciální adaptér,    
  který nahrazuje ventilovou vložku

Program TRV obsahuje širokou škálu ventilových vložek, od 
vyregulování tìch nejmenších prùtokù až po ty nejvìtší:

V - ventil s plynulým pøednastavením pro bìžné použiti
FV - ventil s plynulým pøednastavením pro malá prùtoková množství
BB - ventil s pevnou  Kv hodnotou se širokým pásmem použiti
KV - ventil s pevnou Kv hodnotou s odstupòovanými kuželkami K3, K4, K5
UBG - ventil pro vìtší topná tìlesa
SL - ventil s pøednastavením s plochou kuželkou
SC - ventil se samouzavírací funkcí kuželky
H - ventil pro samotížné topné systémy

Systém “A -T koncept” zahrnuje armatury pro rùzné použiti jako 
jsou jednotrubkové rozvody vytápìní nebo komponenty vyvinuté 
speciálnì pro východní Evropu pro rozvody “Tichelmann” v 
bývalé NDR, Polsku a v Maïarsku.
Krátké verze tìlesa ventilu jsou kompatibilní s vìtšinou soustav 
na Slovensku

Popis a oblast použiti

 Termostatická hlavice Thera 3 je teplotou øízený 
proporcionální regulátor bez pomocné energie. Vyrábí se se 
zabudovaným snímaèem, nebo s dálkovým snímaèem. Pokud  
termostatická hlavice nemùže být nainstalována volnì bez 
pøekážky a vzduch neproudí okolo snímaèe v dostateèné míøe 
- doporuèujeme použit dálkovou verzi snímaèe. 
 V pøípadì, že  situace vyžaduje použit menši hlavici, máme 
k dispozici hlavici Thera 4 v bílém, polochromovém nebo 
celochromovém provedení. V pøípadì, že se jedná o prostor 
s vyšším mechanickým zatížením (veøejné prostory, kasárna, 
sklady, atd.) mùžeme použit hlavice 2080fl, které jsou schopné 
odolávat takovému zatížení. V pøípadech, kde potøebujeme 
regulovat ne teplotu prostoru, ale daného média, vyrábí 
Honeywell také hlavice pro speciální použiti, hlavnì pro jiné 
tepelné rozsahy, napø. hlavici 2080WL s rozsahem od 20°C 
do 70°C, omezovaè teploty vratné vody pro podlahové vytápìní 
menších ploch – hlavice RTL. Další skupinou hlavic jsou 
digitální hlavice s týdenním èasovým programem – Roomtronic 
a Rondostat nebo dálkové hlavice HR80 ovládané zónovým 
systémem CM67z, resp. øídícím systémem Hometronic. 

Ventily do zpáteèky:

 Ventily do zpáteèky mùžeme vzhledem na tvar tìlesa rozdìlit 
na dvì základní skupiny. Jsou to: ventily do zpáteèky pro boèní 
pøipojení a ventily pro spodní pøipojení otopných tìles, tzv. Ventil-
kompakt.
 Základním ventilem do zpáteèky je ventil s názvem Verafix. 
Umožòuje regulování prùtoku, uzavírání, vypouštìní a napouštìní 
soustavy. Pøednastavení požadované hodnoty je dokonce možné 
blokovat proti rozladìní, tzv. kontramatkou. Druhým, èasto 
používaným ventilem do zpáteèky je Verafix E, který se funkènì 
shoduje s pøedcházejícím, ale neobsahuje tzv. kontramatici. 
Ventil Veramax pro vìtší otopná tìlesa, èasto používaný s 
termostatickými ventily UBG nebo H, zabezpeèuje pøednastavení, 
uzavíraní, vypouštìní a napouštìní otopného tìlesa. V sortimentu 
Honeywell nechybí ani speciální ventil do zpáteèky s názvem 
Verafix-MES II, který umožòuje prostøednictvím speciálního 

adaptéru mìøení prùtoku na spotøebièi. Táto funkce je velmi 
dùležitá hlavnì pro spotøebièe, které vyžadují pøesné vyregulování 
prùtokù, napø. fan-coilové jednotky.
Druhou skupinu ventilù do zpáteèky tvoøí ventily se spodním 
pøipojením. V sortimentu Honeywell existují základní dva druhy 
tìchto ventilù. Je to Verafix VK, který umožòuje pøednastavení, 
uzavírání, vypouštìní, napouštìní systému a Verafix VKE, který 
slouží jako uzavírací ventil.   

Stoupaèkové regulaèní armatury:

 Jednoznaènì progresivním prvkem v regulaèní technice firmy 
Honeywell je koncepce stoupaèkových regulaèních armatur 
Kombi 3 plus. Systémem dvou samostatných armatur, èervená 
pro pøívodní potrubí a modrá pro zpáteèní potrubí, umožòuje 
øešit stoupaèkovou (sekèní) regulaci v soustavách centrálního 
vytápìní.

Spojení tìchto armatur v jeden celek umožòuje 5 funkcí:
1. Jemné pøednastavení  
2. Mìøení okamžitých hodnot prùtoku 
3. Regulaci diferenèního tlaku 
4. Uzavírání
5. Vypouštìní a napouštìní

 Všechny popsané funkce je možné provést vrchní èástí 
armatury (dutou oskou) bez pøerušení provozu systému. Pøièemž 
armatura nemá na tìlese žádné pøipojovací ventily èi výpustné 
kohouty, což zabezpeèuje odolnost systému pøed nežádoucí 
manipulací cizích osob a velmi zjednodušuje provedení tepelné 
izolace. Provedení zabezpeèuje velmi jednoduchou obsluhu.
 Možnost dodateèné montáže regulátoru diferenèního 
tlaku umožòuje øešit projekty hydraulického vyregulování  a 
termostatizace postupnì, stavebnicovým zpùsobem, pøièemž 
náklady na dodateènou montáž regulátoru diferenèního tlaku jsou 
minimální.
Kombi 3 plus je tedy regulaèní armatura:
• s plynulou regulací
• dobøe viditelná indikace pøednastavení
• vysoká pøesnost nastavení jemným odstupòováním hodnot
 pøednastavení
• s možností uzavírání a zabezpeèení nastavených hodnot proti 
 manipulaci
• s možností mìøení okamžitých hodnot prùtoku, tlaku a 
 diferenèního tlaku
• s možností vypouštìní a napouštìní topného systému
• regulace diferenèního tlaku - pomocí membránového regulátoru 
 v dimenzích od DN 10 do DN 80

Regulaèní armatura Kombi F II.

 Tato armatura je ukázkou zpracování dlouhodobých zkušeností 
v oblasti zásobování teplem. Materiál použitý na regulaèní kuželku 
je vysoce odolný a má prodlouženou životnost. Armaturu je proto 
možné použít pro topné systémy do teploty 130 °C a zároveò pro 
chladírenské systémy.

Kombi F II je tedy regulaèní armatura:
• s plynulou regulací
• s možností uzavírání a zabezpeèení nastavených hodnot
• s ventily pro mìøení tlakové diference a prùtoku
• s možností mìøení okamžitých hodnot prùtoku, tlaku a 
 diferenèního tlaku. Toto mìøení umožòuje elektronické 
 mìøící zaøízení Basic MES
• v dimenzích od DN 15 do DN 200 pøípadnì DN 350

 Regulace diferenèního tlaku omezováním prùtoku v rozvodech 
topení pøináší možnost využití regulace otáèek obìhových 
èerpadel a tím pøinést úspory energií.



Elektronický obchod  -  e-Shop
 e-Shop je kompletní øešení pro prodej jakéhokoliv druhu tovaru prostøedníctvím internetového obchodu.  Jeho struktura je 
prispùsobena pro zobrazení jakáhokoliv množství, kategorií a podkategorií produktù. Aktuální nabídka tovarù se naète prøímo z databázy 
a uživatel má tak pøehled o aktuálním stavu tovarù na skladì i v nabídce.

Internetová aplikace e-Shop je modulární systém, který je možné volitelnì poskládat z tìchto modulù:
WEB katalog - umožòuje prohližení nabízených tovarù, kategorizaci, vyhledávání, výpis všech tovarù. Umožòuje tøídìní podle  
     kategorií a podkategorií, pøípadnì podle výrobcù (tento modul je jádrem e-Shopu).
TOP5  - vyhodnocuje a zobrazuje 5 najprodávanìjších tovarù podle závazných objednávek.
NOVINKY - pomocí pøíznaku tovaru sa sem zaøazují a náhodnì zobrazují tovary, ktoré jsou definovány jako novinky.
ANKETA  - umožòuje zodpovìdìt na otázky k libovolné témì a následné vyhodnocení odpovìdí.
UPOUTÁVKA - modul umožòuje upoutání pozornosti na více tovarù, které se pohybujú ve vyhrazeném boxu na obrazovce.  
     Zaøadit je možné více tovarù, podobnì ako pøi modulu NOVINKY, a to zmìnou pøíznaku.
ANALITIKY  - umožòuje sledování pøístupu zákazníkù, jejich zájmù o tovary, statistiky nákupù, tržeb a množství objednávek
     všechno v pøehledných grafech a tabulkách.
SYSTÉM SLEV  - umožòuje nastavit uživatelské skupiny. Každé skupinì i zákazníkovi je možné nastavit zvlášś slevy ve 3 úrovních.
     (kategorie, podkategorie a konkrétní tovar)
NÁKUPNÍ KOŠÍK  - možnost nákupu tovaru, jeho zaslání na doruèovací adresu a zaslání faktury na fakturaèní adresu.
INTERNETOVÉ PLATBY - rozšíøení pokladny o možnost platby pomocu TatraPay, EliotPay a CardPay. Obsahuje možnost doplnìní
      platieb podle požadavek.
EXPORT OBJEDNÁVEK  - modul umožòuje exportovat objednávky do formátu XML, ktorý je možné jednoduše importovat do úèetního 
      programu Money S3. Je možná úprava exportu dat též do jiného požadovaného programu.
IMPORT SKLADU   - díky externé aplikaci dokáže spracovat XML výstup skladu z úèetního programu Money S3 a importovat 
      ho do obchodu e-Shop. Umožòuje úpravu importu též z jiného požadovaného programu.
ON-LINE CENNÍKY  - dokáže generovat ceník každé kategorie i podkategorie ve formátu PDF i s cenami, ktoré má zákazník 
      aktuálnì pøideleny (vèetnì slev a pod.)
JAZYKOVÉ MUTACE - umožòuje pøeklad aplikace eShop do mnoha jazykových mutací.

Podrobnìjší informace najdete 
na adrese 

www.atcon.sk.

Objednávky pøijímáme 
na e-mailové adrese 

atcon@atcon.sk, 
anebo na 

tel.: +421 2 4341 1516.

Naše øešení pro Váš biznis



prvotřídní kvalita záruka 6 let dlouholetá tradice
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