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Steny suchých stavieb so 
sádrokartónovým stropom
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Podzemné kolektory

Sádrokartónový stropStrop s kovovými kazetami

Stenové vykurovanie a chladenie – omietka
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Vykurovanie sprchových kútov

Vyhrievanie zrkadiel v kúpeľniach

Podlahové vykuroavnie 

CERTIFIKOVANÉ KONŠTRUKČNÉ SKLADBY

Aby systém správne fungoval, je potrebné zabezpečiť čo najlepší prenos energie pre vykurovanie a chladenie od rastra, cez povrchovú
konštrukciu stien a stropov do vlastného priestoru. Preto je realizovaný rad skúšok a testov v renomovaných akreditovaných laboratóriách
pre rôzne typy konštrukčných skladieb. Hlavnými parametrami výstupu skúšok sú:
Výkony W / m2 pre vykurovanie a chladenie, povrchovej teploty stropu, steny a podlahy a teplota miestnosti.
Všetky skúšky a testy sa vykonávajú podľa platných noriem.

DIN EN 14037-2Norma pre vykurovanie 
Norma pre chladenie DIN EN 14240: 2004-04

aquatherm black 
MODERNÉ RIEŠENIE PRE VYKUROVANIE A 
CHLADENIE 

Oblasť použitia:
stropy, steny, podlahy, podkrovné konštrukcie

UKÁŽKA GRAFOV PRE STANOVENIE VYKUROVACIEHO A CHLADIACEHO VÝKONU [Watt/m2]
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Príklad výpočtu: prívodná teplota 40 °C / spiatočná teplota 35 

°C Lineárny teplotný spád [K] 13,5 15,5 17,5

Teplota miestnosti °C 24 22 20

65 75 86Štandardný sádrokartón hr. 12,5 mm W/m2 

Knauf Thermoboard plus  hr. 10 mm W/m2 72 84 95

Příklad výpočtu: přívodní teplota 15 °C / zpáteční teplota 17 °C

Lineární teplotní spád [K] 6 8 10

Teplota místnosti °C 22 24 26

Standardní sádrokarton tl. 12,5 mm W/m2 32 44 56

Knauf Thermoboard plus  tl. 10 mm W/m2 36 50 63
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Vykurovací výkon pre konštrukcie SDK

Chladicí výkon pro konstrukce SDK
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Příklad výpočtu: přívodní teplota 40 °C / zpáteční teplota 35 °C

Lineární teplotní spád [K] 13,5 15,5 17,5

Teplota místnosti °C 24 22 20

Standardní sádrokarton tl. 12,5 mm W/m2 65 75 86

Knauf Thermoboard plus  tl. 10 mm W/m2 72 84 95

Príklad výpočtu: prívodná teplota 15 °C / spiatočná teplota 17 

°C Lineárny teplotný spád [K] 6 8 10

Teplota miestnosti °C 22 24 26

32 44 56Štandardný sádrokartón hr. 12,5 mm W/m2

Knauf Thermoboard plus  hr. 10 mm W/m2 36 50 63
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Chladiaci výkon pre konštrukcie SDK
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AEROFLEX - SK, s. r. o.
Galvaniho 10, 821 04 Bratislava Slovenská republika 
aeroflex.ba@aeroflex.sk                       www.aeroflex.sk

Sádrokartónový strop so spodnou drevenou 
konštrukciou 

Kombinácia s klasickým podlahovým 
vykurovaním
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2. ST NOVÉ A STROPN  
V 

Rastre pre vykurovanie a chladenie sa montujú 
priamo pod nosnou časťou stropu do omietkovej 
vrstvy. Individuálne a na mieru zhotovené rastre a 
prepájacie potrubie sa upevňujú na strop. Pri 
omietaní je potrebné dodržať všeobecné pravidlá 
pre omietacie práce. Vhodné sú predovšetkým 
sadrové omietky. Veľmi malá montážne hrúbka 
systému Aquatherm black a bezstratové 
odovzdávanie tepla cez okolitý materiál sú 
optimálnymi prostriedkami pre vytvorenie 
prirodzeného a zdravého tepelného komfortu.

3.  V

4.  POD 

Pri použití rastrov systému Aquatherm black za 
zrkadlom, sa vyhrievané zrkadlo nebude 
zahmlievať. Vďaka jednoduchej montáži a 
individuálnej prispôsobiteľnosti voči akejkoľvek 
veľkosti zrkadla sa jedná o optimálny doplnok k 
vyhrievaniu stien v sprche. Rastre systému 
Aquatherm black, ako neviditeľný sušiak uterákov, 
ponúka ďalšie komfortné riešenie s dvojitým 
úžitkom.

5. PODLAHOVÉ 

Ak nie je možné využiť pre inštaláciu rastrov plochy 
stropov a stien, je možné aplikovať rastre aj do 
podlahy, alebo ak to určuje projektová dokumentácia 
je možné kombinovať  zostavy aj vzájomne. Pre 
potreby chladenia je táto aplikácia do podlahy veľmi 
nevhodná. Povrchová teplota čistej podlahy u 
chladenia môže byť v letných mesiacoch cca 22 ° C, 
čo pôsobí nepríjemne a neprináša to komfortný pocit 
príjemného chladu vo vnútornom priestore.

1. SÁDROKART NOVÝ STROP

Montáž rastrov pre vykurovanie a chladenie sa 
uskutočňuje medzi nosné CD profily spodnej 
konštrukcie. Potom sa strop zaklopí 
sadrokartónovými doskami. Pomocou systému 
Aquatherm black tak možno vyhrievať a chladiť 
veľké stropné SDK plochy. Či už sa jedná o veľký 
projekt, alebo rodinný dom. Vhodná je aj 
dodatočná inštalácia systému Aquatherm black pri 
rekonštrukcii alebo vykonávaní údržbových prác. 
Veľmi malá montážna hrúbka znižuje výšku 
miestnosti iba nepatrne a v dôsledku absencie 
radiátorov sa vytvára viac úžitkového priestoru.

6. STROP S KOVOVÝMI KAZETAMI

Rastre pre vykurovanie a chladenie sa pokladajú do 
kovových kaziet. Výborný prenos tepla je zaručený 
vďaka priamemu kontaktu rastra s plechom  
akustickým flísom. V kancelárskych priestoroch a 
ordináciách tak systém Aquatherm black zaisťuje v 
lete chladenie bez prievanu a v chladnom období 
príjemné teplo.

8. PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
Systém Aquatherm black možno kombinovať s 
existujúcim systémom podlahového vykurovania v 
starých budovách i novostavbách. Prívod aj 
spiatočka môžu byť bezproblémovo pripojené na 
rozdeľovač pre vykurovanie podlahového kúrenia. 
Termostaty v miestnosti môžu byť tiež používané 
pre oba systémy. 

9. PODZEMNÉ KOLEKTORY

Systém Aquatherm black ako zemný tepelný 
kolektor využíva energiu uloženú v pôde. 
Pomocou tepelných čerpadiel sa uložená energia 
využíva prostredníctvom horizontálnych zemných 
kolektorov. V porovnaní s konvenčnými radiátormi 
potrebuje systém Aquatherm black k vykurovaniu 
podstatne nižšiu prívodnú teplotu. Moderné zdroje 
obnoviteľnej energie, ako podzemné kolektory, 
solárne panely a fotovoltické zariadenia či tepelné 
čerpadlá, sú ideálne pre použitie v kombinácii so 
systémom Aquatherm black. K ohrevu vody je 
možné samozrejme použiť aj peletové, olejové a 
plynové kotly alebo bojlery. Aj v tomto prípade 
dochádza vďaka nižšej prívodnej teplote k úspore 
nákladov.

10. SÁDROKARTÓNOVÝ STROP

Rastre sa montujú pre vykurovanie a chladenie  
medzi nosné laty spodnej konštrukcie. Potom sa 
strop zaklopí sadrokartónovými doskami. Možno 
použiť sadrokartónové dosky s rôznou tepelnou 
vodivosťou. Výhody systému Aquatherm black sa 
prejaví najmä pri použití dodatočnej izolácie. 
Sálavé vykurovanie tak možno optimálne využívať 
aj s nízkou prívodnou teplotou. Hromadenie tepla 
v oblasti štítu strechy je tak minulosťou.
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Rastre pre vykurovanie a chladenie sa montujú 
priamo pod nosnou časťou stropu do omietkovej 
vrstvy. Individuálne a na mieru zhotovené rastre a 
prepájacie potrubie sa upevňujú na strop. Pri 
omietaní je potrebné dodržať všeobecné pravidlá 
pre omietacie práce. Vhodné sú predovšetkým 
sadrové omietky. Veľmi malá montážne hrúbka 
systému Aquatherm black a bezstratové 
odovzdávanie tepla cez okolitý materiál sú 
optimálnymi prostriedkami pre vytvorenie 
prirodzeného a zdravého tepelného komfortu.

Rastre pre vykurovanie a chladenie sa inštalujú do 
stien stavieb z ľahkých materiálov a následne sa 
pokryjú sadrokartónovými doskami. Používajú sa 
napríklad pri rekonštrukciách, kedy montáž do 
podlahy alebo stropu už nie je možná, alebo pri 
dodatočne postavených priečkach. V 
novostavbách ho možno perfektne kombinovať so 
stropným a podlahovým vykurovaním.

7. STENY SUCHÝCH STAVIEB




