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1 Technológia systému

1.1 Úvod

Systém Geberit Mapress patrí k vedúcim 
lisovacím systémom na svete a svoje 
postavenie potvrdzuje už 40 rokov. Predstavuje 
kompletný zásobovací potrubný systém  s 
lisovacími tvarovkami, rúrami, armatúrami, 
náradím a príslušenstvom.

Geberit Mapress má vďaka systémom 
vyrobeným z ušľachtilej ocele, uhlíkovej ocele, 
medi a CuNiFe širokú škálu použití, a to od 
systémov pitnej vody a vykurovacích systémov 
až k použitiu v priemysle a lodiarstve.

1.2 Prehľad systému Geberit 
Mapress

Geberit Mapress pozostáva z týchto lisovacích 
systémov:

• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ
• Geberit Mapress uhlíková oceľ
• Geberit Mapress meď
• Geberit MapressCuNiFe

V závislosti od použitých materiálov 
Geberit Mapress zahŕňa rúry ø 12 – 108 mm.

Systém Geberit Mapress obsahuje tieto 
systémové komponenty:

• Lisovacie tvarovky Geberit Mapress
- Geberit Mapress ušľachtilá oceľ
- Geberit Mapress uhlíková oceľ
- Geberit Mapress meď
- Geberit MapressCuNiFe

• Systémové rúry Geberit Mapress
- Geberit Mapress ušľachtilá oceľ
- Geberit Mapress uhlíková oceľ
- Geberit MapressCuNiFe

• Systémové armatúry Geberit Mapress
• Lisovacie prístroje Geberit Mapress

- ACO 102 [1]
- ACO 202, ECO 202 [2]
- EFP 202 [2]
- ECO 301 [3]
- HCPS

• Príslušenstvo Geberit Mapress

1.2.1 Lisovaný spoj Geberit Mapress

Po zalisovaní systémovej rúry s lisovacou 
tvarovkou sa vytvorí trvalý tesný spoj, ktorý je 
odolný proti pozdĺžnym a axiálnym silám. 

Lisovanie

Zalisovanie lisovacej tvarovky a systémovej rúry 
prebieha v dvoch rovinách:

1. Pevnosť: rúra a tvarovka sú zdeformované 
do šesťhranného (ø 12 – 35 mm) alebo citró-
nového profilu (ø 42 – 108 mm), čím sa 
zabezpečí pevnosť a odolnosť voči poz-
dĺžnym a axiálnym silám.

2. Tesnosť: na dosiahnutie trvalého tesného 
spoja je teleso tesniaceho krúžka pritlačené 
na rúru. Profil je určený dizajnom tvarovky a 
lisovacími prístrojmi tak, aby sa dosiahla ma-
ximálna plocha dotyku medzi tesnením s 
rúrou.
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0

Obrázok 1: Lisovaný spoj Geberit Mapress pred 
zalisovaním

0

Obrázok 2: Lisovaný spoj Geberit Mapress zalisovaní

Čierne tesniace krúžky z butylového kaučuku 
Geberit Mapress CIIR v tvarovkách obsahujú 
patentovanú technológiu, ktorá zabezpečuje 
viditeľnú netesnosť tvarovky pred zalisovaním, 
avšak dokonalé tesnenie po zalisovaní. Táto 
vlastnosť umožňuje okamžite odhaliť 
nezalisované tvarovky a eliminovať  tak zdĺhavú 
kontrolu chýb.

Geometria spoja

Lisovaný spoj sa v závislosti od rozmeru rúry 
vytvorí pomocou lisovacích čeľustí alebo 
lisovacích slučiek. Výsledkom sú rozdielne 
lisovacie kontúry. Na zalisovanie rúr s 
ø 12 – 35 mm sa používajú lisovacie čeľuste, 
ktoré vytvárajú šesťhrannú lisovaciu kontúru.

0

Obrázok 3: Rez lisovaným spojom Geberit Mapress s 
aplikovanou lisovacou čeľusťou 
ø 12 – 35 mm 1 a šesťhranná lisovacia 
kontúra

1 Rovina tesnosti
2 Lisovacia čeľusť
3 Rúra
4 Tesniaci krúžok
5 Indikátor zalisovania
6 Lisovacia tvarovka
7 Rovina pevnosti
0 

Na zalisovanie rúr s ø 42 – 108 mm sa používajú 
lisovacie slučky a príslušné lisovacia adaptéry, 
ktoré vytvárajú lisovaciu kontúru nazývanú 
„citrónová kontúra“.
0

Obrázok 4: Rez lisovaným spojom Geberit Mapress s 
aplikovanou lisovacou slučkou 
ø 35 – 108 mm 1 a citrónová kontúra

1 Rovina tesnosti
2 Lisovacia slučka
3 Rúra
4 Tesniaci krúžok
5 Indikátor zalisovania
6 Lisovacia tvarovka
7 Rovina pevnosti
0 

1 slučka ø 35 (citrónová kontúra) pre použitie na vyššie tlaky 
a inštaláciu plynu
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1.2.2 Osvedčenia

Tabuľka 1: Osvedčenia pre Geberit Mapress

Systém Použitie Skúšobné 
smernice/kódexy 
postupov (zhrnutia)

Označenie osvedčenia 1)

(zhrnutia)

Geberit Mapress 
ušľachtilá oceľ
ø 15 – 108 mm

• Pitná voda
• Hasiaca voda
• Dažďová voda
• Upravená voda
• Vykurovacia voda
• Otvorené a uzavreté ok-

ruhy vody
• Stlačený vzduch
• Solárne systémy
• Vykurovací olej EL
• Olejové médiá
• Priemyselné plyny
• Nasýtená para
• Sprinklery (mokré a su-

ché)

• DVGW W 270
• DVGW W 534
• SVGW W/TPW 132
• TRbF 231
• Smernice VdS

• DW 8501AT2552 (DVGW)
• SVGW 8503-1663
• ÖVGW-W 1.088
• TÜV.A.271-07
• DIBt
• VdS G-4910039
• FM

Geberit Mapress 
ušľachtilá oceľ 
plyn 
ø 15 – 108 mm

• Prírodné a zemné plyny
• Skvapalnené plyny

• DVGW VP 614
• ÖVGW G1-TR Plyn

• DG 4550BL0118 (DVGW)
• ÖVGW G 2.663

Geberit Mapress 
uhlíková oceľ 
ø 15 – 108 mm

• Vykurovacie systémy s 
uzavretým okruhom 
vody

• Uzavreté okruhy vody
• Suchý stlačený vzduch
• Vykurovací olej EL 
• Sprinklery (len mokré)

• DVGW W 534
• TRbF 231
• VdS

• TÜV.A.271-12
• DIBt
• VdS G-4070025
• FM

Geberit Mapress 
meď 
ø 15 – 108 mm

• Pitná voda
• Vykurovacia voda
• Otvorené a uzavreté ok-

ruhy vody
• Stlačený vzduch 

• DVGW W 270
• DVGW W 534

• DG 4550BL0161 (DVGW)

Geberit 
MapressCuNiFe 
ø 15 – 108 mm

• Morská voda • IACS pozrite stranu 118

1) Informácie o ď alších osvedčeniach získate od vášho zodpovedného obchodného zástupcu Geberit
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1.3 Systémové komponenty

1.3.1 Systémové rúry Geberit Mapress

Prehľad systému

Systémové rúry Geberit Mapress sú dostupné v 
týchto vyhotoveniach:

• Systémové rúry Geberit Mapress z ušľachtilej 
ocele (1.4401, 1.4521 a 1.4301)

• Systémové rúry Geberit Mapress z uhlíkovej 
ocele (s plastovým opláštením, s vonkajším 
pozinkovaním, s vnútorným a vonkajším po-
zinkovaním) 

• Systémová rúra Geberit MapressCuNiFe 
(CuNi10Fe1.6Mn)

• Spoločnosť Geberit neponúka medené rúry. 
Materiál medených rúr, ktorý je v súlade s 
DVGW W 392 a BS EN 1057, je možné použiť s 
lisovacími tvarovkami Geberit Mapress

Všetky systémové rúry Geberit Mapress sú 
schválené a certifikované podľa DIN-/DVGW.

Výrobné normy navyše zaručujú zvýšené 
požiadavky na:

• Kvalitu zvaru
• Presnosť rozmerov
• Kvalitu povrchu
• Schopnosť ohýbania
• Odolnosť proti korózii

Všetky systémové rúry Geberit Mapress 
prechádzajú vo výrobnom závode kontrolou 
tesnosti.
0

Obrázok 5: Systémová rúra Geberit Mapress z 
ušľachtilej ocele

1 Systémová rúra
2 Zátka na hygienické utesnenie a identifikáciu 

materiálu výrobku: modrá = ušľachtilá oceľ 
CrNiMo 1.4401 zelená = oceľ CrMoTi 1.4521

0 

Ochranná zátka pre rúry Geberit Mapress z 
ušľachtilej ocele

Počas prepravy a skladovania sú rúry Geberit 
Mapress z ušľachtilej ocele chránené proti 
znečisteniu zátkami nasadenými vo výrobnom 
závode a výrobným obalom. Aby sa zabránilo 
kontaminácii rúr, zátky a obal sa môžu odstrániť 
až pri montáži.

Ohýbanie systémových rúr Geberit Mapress

Pri ohýbaní systémových rúr Geberit Mapress 
sa musia dodržať nasledujúce pravidlá:

• Rúry ohýbajte len za studena a pomocou štan-
dardného ohýbacieho náradia

• Dodržiavajte pokyny výrobcu ohýbacieho 
náradia týkajúce sa vhodnosti ohýbacieho 
náradia a určenia polomerov ohýbania

• Rúry je možné ohnúť pomocou ohýbacieho 
náradia do polomeru ohýbania r > 3,5·d

Systémové rúry Geberit Mapress z ušľachtilej 
ocele

Vonkajšie a vnútorné povrchy systémových rúr 
Geberit Mapress z ušľachtilej ocele sú pri 
dodaní:

• Bez sfarbenia spôsobeného chladením
• Kovovo lesklé
• Bez znečistenia olejom
• Bez látok podporujúcich koróziu/nehygie-

nických látok

V prípade požiadavky je možné na systémové 
rúry Geberit Mapress z ušľachtilej ocele naniesť 
farebný alebo základný náter.

Systémové rúry Geberit Mapress z ušľachtilej 
ocele (1.4401) sa používajú aj pre 
plynoinštalačné lisovacie tvarovky z ušľachtilej 
ocele.

1

2
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Systémová rúra Geberit Mapress z ušľachtilej ocele CrNiMo (1.4401)

Materiál

Tabuľka 2: Materiál, systémová rúra Geberit Mapress z ušľachtilej ocele CrNiMo (1.4401)

Rozmery rúr

Tabuľka 3: Rozmery rúr, systémová rúra Geberit Mapress z ušľachtilej ocele CrNiMo (1.4401)

Rúry sú dodávané v dĺžke 6 m.

Fyzikálne vlastnosti

Tabuľka 4: Fyzikálne vlastnosti, systémová rúra Geberit Mapress z ušľachtilej ocele CrNiMo (1.4401)

Systémové rúry Geberit Mapress z ušľachtilej 
ocele CrNiMo sú nehorľavé rúry s pozdĺžnym 
zvarom. Zaradenie do materiálových tried 
vychádza z predpisov špecifických pre danú 
krajinu.

Názov materiálu Skratka (DIN EN 10088-2) Č. materiálu

EN AISI

Austenitická ušľachtilá oceľ X5CrNiMo17-12-2 1.4401 316

Menovitý priemer Rozmer rúry Vnútorný priemer Hmotnosť  rúry Objem vody

DN d x s di m V

[mm] [mm] [kg/m] [l/m]

10 12 x 1,0 10 0,276 0,079

12 15 x 1,0 13 0,351 0,133

15 18 x 1,0 16 0,426 0,201

20 22 x 1,2 19,6 0,626 0,302

25 28 x 1,2 25,6 0,806 0,515

32 35 x 1,5 32 1,260 0,804

40 42 x 1,5 39 1,523 1,195

50 54 x 1,5 51 1,974 2,043

65 76,1 x 2,0 72,1 3,715 4,083

80 88,9 x 2,0 84,9 4,357 5,661

100 108 x 2,0 104 5,315 8,495

Systémové rúry GeberitMapress z ušľachtilej 
ocele CrNiMo sa lisujú s lisovacími tvarovkami 
GeberitMapress z ušľachtilej ocele.

Názov Hodnota Jednotka

Koeficient tepelnej rozťažnosti α pri 
20 – 100 °C 

0,0165 mm/(m·K)

Tepelná vodivosť λ pri 20 °C 15 W/(m·K)

Špecifická tepelná kapacita c pri 20 °C 500 J/(kg·K)

Drsnosť rúry k 0,0015 mm
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Mechanické vlastnosti

Tepelné spracovanie: žíhanie a kalenie

Tabuľka 5: Mechanické vlastnosti, systémová rúra Geberit Mapress z ušľachtilej ocele CrNiMo (1.4401)

Označenie

Systémové rúry Geberit Mapress z ušľachtilej 
ocele CrNiMo sú značené na povrchu popisom. 
Značenie je vysvetlené v nasledujúcej tabuľke 
na príklade rúry s ø 54 mm.

Tabuľka 6: Označenie, systémová rúra Geberit Mapress z ušľachtilej ocele CrNiMo (1.4401)

Použitie

• Pozrite tabuľku 1 na strane 5

Názov Hodnota Jednotka

Pevnosť v ťahu Rm 510 – 710 N/mm2

0,2 % hranica rozťažnosti Rp0.2 ≥ 220 N/mm2

Hraničné predĺženie A5 > 40 %

Označenie Vysvetlenie

Geberit Mapress Ochranná známka Geberit

060201-II Dátum výroby a zmena (1. 2. 2006, poobedňajšia zmena)

S Dohodnuté označenie výrobcu

325420 Homogenizačné číslo podľa osvedčenia o akceptačnej 
skúške 3.1

54 x 1,5 Rozmer rúry [mm]

1.4401/316 Číslo materiálu EN/AISI

MPA NRW Inšpekčný úrad

DVGW DW-8501AT2552
DVGW DG-4550BL0118 PLYN

Označenie skúšky DVGW s registračným číslom

67-768 ATEC 14/02-768 Označenia CSTB a ATEC (osvedčenie vo Francúzsku)

KIWA K7304 Označenie KIWA (osvedčenie v Holandsku)

ATG 2495 Označenie ATG (osvedčenie v Belgicku)

SITAC 1422 3571/90 Označenie SITAC (osvedčenie vo Švédsku)

ÖVGW W 1.088 - 16 bar / 95 °C - TW Označenie ÖVGW (osvedčenie v Rakúsku)

WMKA20008 Globálny vodoznak SAI (osvedčenie v Austrálii)

TÜV AR 271-02 Označenie komponentov VdTÜV

Certifikačné označenie osvedčení FM (osvedčenie v USA, 
d 22 – 108 mm)
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Systémová rúra Geberit Mapress z ocele CrNi (1.4301)

Materiál

Tabuľka 7: Materiál, systémová rúra Geberit Mapress z ocele CrNi (1.4301)

Rozmery rúr

Tabuľka 8: Údaje o rúrach, systémová rúra Geberit Mapress z ocele CrNi (1.4301)

Rúry sú dodávané v dĺžke 6 m.

Fyzikálne vlastnosti

Tabuľka 9: Fyzikálne vlastnosti, systémová rúra Geberit Mapress z ocele CrNi (1.4301)

Systémové rúry Geberit Mapress z ocele CrNi 
sú nehorľavé rúry s pozdĺžnym zvarom. 
Zaradenie do materiálových tried vychádza z 
predpisov špecifických pre danú krajinu.

Názov materiálu Skratka (DIN EN 10088-2) Č. materiálu

EN AISI

Austenitická ušľachtilá oceľ X5CrNi18-10 1.4301 304

Menovitý priemer Rozmer rúry Vnútorný priemer Hmotnosť rúry Objem vody

DN d x s di m V

[mm] [mm] [kg/m] [l/m]

12 15 x 1,0 13 0,348 0,133

15 18 x 1,0 16 0,422 0,201

20 22 x 1,2 19,6 0,620 0,302

25 28 x 1,2 25,6 0,798 0,515

32 35 x 1,5 32 1,247 0,804

40 42 x 1,5 39 1,508 1,195

50 54 x 1,5 51 1,955 2,043

65 76,1 x 1,5 73,1 2,777 4,083

80 88,9 x 1,5 85,9 3,254 5,661

100 108 x 2,0 104 5,262 8,495

Systémové rúry GeberitMapress z ocele 
CrNi sa lisujú s lisovacími tvarovkami 
GeberitMapress z ušľachtilej ocele.

Názov Hodnota Jednotka

Koeficient tepelnej rozťažnosti α pri 20 – 100 °C 0,016 mm/(m·K)

Tepelná vodivosť  λ pri 20 °C 15 W/(m·K)

Špecifická tepelná kapacita c pri 20 °C 500 J/(kg·K)

Drsnosť rúry k 0,0015 mm
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Mechanické vlastnosti

Tepelné spracovanie: žíhanie a kalenie

Tabuľka 10: Mechanické vlastnosti, systémová rúra Geberit Mapress z ocele CrNi (1.4301)

Označenie

Systémové rúry Geberit Mapress z ocele CrNi 
sú značené na povrchu popisom. Značenie je 
vysvetlené v nasledujúcej tabuľke na príklade 
rúry s ø 54 mm.

Tabuľka 11: Označenie, systémová rúra Geberit Mapress z ocele CrNi (1.4301)

Použitie

• Len pre kúrenie a priemyselné aplikácie
• Nie je vhodná pre rozvody pitnej vody

Názov Hodnota Jednotka

Pevnosť v ťahu Rm 500 – 700 N/mm2

0,2 % hranica rozťažnosti Rp0.2 ≥ 220 N/mm2

Hraničné predĺženie A5 > 40 %

Označenie Vysvetlenie

Geberit Mapress Ochranná známka Geberit

060201-II Dátum výroby a zmena (1. 2. 2006, poobedňajšia zmena)

S Dohodnuté označenie výrobcu

325420 Homogenizačné číslo podľa osvedčenia o akceptačnej skúške 
3.1

54 x 1,5 Rozmer rúry [mm]

1.4301/304 Číslo materiálu EN/AISI
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Systémová rúra Geberit Mapress z ocele CrMoTi (1.4521)

Materiál

Tabuľka 12: Materiál, systémová rúra Geberit Mapress z ocele CrMoTi (1.4521)

Rozmery rúr Tabuľka 13: Údaje o rúrach, systémová rúra Geberit 
Mapress z ocele CrMoTi (1.4521)

Rúry sú dodávané v dĺžke 6 m.

Fyzikálne vlastnosti

Tabuľka 14: Fyzikálne vlastnosti, systémová rúra Geberit Mapress z ocele CrMoTi (1.4521)

Systémové rúry Geberit Mapress z ocele 
CrMoTi sú nehorľavé. Zaradenie do 
materiálových tried vychádza z predpisov 
špecifických pre danú krajinu.

Názov materiálu Skratka (DIN EN 10088-2) Č. materiálu

EN AISI

Feritická ušľachtilá oceľ X2CrMoTi 18-2 1.4521 444

Menovitý priemer Rozmer rúry Vnútorný priemer Hmotnosť rúry Objem vody

DN d x s di m V

[mm] [mm] [kg/m] [l/m]

10 12 x 1,0 10 0,266 0,079

12 15 x 1,0 13 0,339 0,133

15 18 x 1,0 16 0,411 0,201

20 22 x 1,2 19,6 0,604 0,302

25 28 x 1,2 25,6 0,778 0,515

32 35 x 1,5 32 1,216 0,804

40 42 x 1,5 39 1,470 1,195

50 54 x 1,5 51 1,905 2,043

Systémové rúry GeberitMapress z ocele 
CrMoTi sa lisujú s lisovacími tvarovkami 
GeberitMapress z ušľachtilej ocele.

Názov Hodnota Jednotka

Koeficient tepelnej rozťažnosti α pri 20 – 100 °C 0,0104 mm/(m·K)

Tepelná vodivosť  λ pri 20 °C 23 W/(m·K)

Špecifická tepelná kapacita c pri 20 °C 430 J/(kg·K)

Drsnosť rúry k 0,0015 mm
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Mechanické vlastnosti

Tabuľka 15: Mechanické vlastnosti, systémová rúra Geberit Mapress z ocele CrMoTi (1.4521)

Označenie

Systémové rúry Geberit Mapress z ocele 
CrMoTi sú na povrchu značené pozdĺžnym 
zeleným pásikom a popisom. Značenie je 
vysvetlené v nasledujúcej tabuľke na príklade 
rúry s ø 54 mm.

Tabuľka 16: Označenie, systémová rúra Geberit Mapress z ocele CrMoTi (1.4521)

Použitie

• Pozrite tabuľku 1 na strane 5
• Nie je vhodná pre plynoinštalácie a priemysel-

né aplikácie 

Názov Hodnota Jednotka

Pevnosť v ťahu Rm ≥ 400 N/mm2

0,2 % hranica rozťažnosti Rp0.2 ≥ 280 N/mm2

Hraničné predĺženie A5 > 20 %

Označenie Vysvetlenie

Geberit Mapress Ochranná známka Geberit

060201-II Dátum výroby a zmena (1. 2. 2006, poobedňajšia zmena)

S Dohodnuté označenie výrobcu

325420 Homogenizačné číslo podľa osvedčenia o akceptačnej skúške 
3.1

54 x 1,5 Rozmer rúry [mm]

1.4521/444 Číslo materiálu EN/AISI

MPA NRW Inšpekčný úrad

DVGW DW-8501AT2552
ÖVGW W 1.088
SVGW 8503-1633

Označenie skúšky DVGW s registračným číslom
Označenie ÖVGW (osvedčenie v Rakúsku)
Označenie SVGW (osvedčenie vo Švajčiarsku)

Na ohýbanie a rezanie je potrebná väčšia 
sila ako pri Geberit Mapress ušľachtilá 
oceľ (1.4401).
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Systémové rúry Geberit Mapress z uhlíkovej ocele

Systémová rúra Geberit Mapress z uhlíkovej ocele, s vonkajším pozinkovaním

Materiál

Tabuľka 17: Materiál systémovej rúry Geberit Mapress z uhlíkovej ocele, s vonkajším pozinkovaním

Tabuľka 18: Galvanické vlastnosti systémovej rúry Geberit Mapress z uhlíkovej ocele, s vonkajším pozinkovaním

Fyzikálne vlastnosti

Tabuľka 19: Fyzikálne vlastnosti systémovej rúry Geberit Mapress z uhlíkovej ocele, s vonkajším pozinkovaním

Systémové rúry Geberit Mapress z uhlíkovej 
ocele s vonkajším pozinkovaním sú nehorľavé. 
Zaradenie do materiálových tried vychádza z 
predpisov špecifických pre danú krajinu.

Mechanické vlastnosti 

Tabuľka 20: Mechanické vlastnosti systémovej rúry Geberit Mapress z uhlíkovej ocele, s vonkajším 
pozinkovaním

Názov materiálu Skratka (DIN EN 10305) Č. materiálu

EN AISI

Nelegovaná oceľ E195 (RSt 34-2) 1.0034 1009

Typ galvanizácie Verzia pokovovania (DIN 
50961)

Hrúbka pokovovania
[μm]

Galvanicky pozinkovaná, brunírovaná FeZn8 8

Názov Hodnota Jednotka

Koeficient tepelnej rozťažnosti α pri 20 – 100 °C 0,012 mm/(m·K)

Tepelná vodivosť λ pri 20 °C 60 W/(m·K)

Špecifická tepelná kapacita c pri 20 °C 500 J/(kg·K)

Drsnosť rúry k 0,01 mm

Názov Hodnota Jednotka d [mm]

Pevnosť v ťahu Rm 290 – 420
N/mm2 ≤ 22

310 – 440 ≥ 28

Hranica rozťažnosti ReH < 260
N/mm2 ≤ 22

260 – 360 ≥ 28

Hraničné predĺženie A5 > 25 % –
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Údaje o rúrach

Tabuľka 21: Technické údaje systémovej rúry Geberit Mapress z uhlíkovej ocele, s vonkajším pozinkovaním

Rúry sú dodávané v dĺžke 6 m.

Označenie

Systémové rúry Geberit Mapress z uhlíkovej 
ocele s vonkajším pozinkovaním sú na povrchu 
označené červeným textom. Značenie je 
vysvetlené v nasledujúcej tabuľke na príklade 
rúry s ø 54 mm.

Tabuľka 22: Označenie systémovej rúry Geberit Mapress z uhlíkovej ocele, s vonkajším pozinkovaním

Použitie

• Pozrite tabuľku 1 na strane 5
• Nie je vhodná pre systémy s hasiacou vodou a 

sprinklerové zariadenia

Menovitý priemer Rozmer rúry Vnútorný priemer Hmotnosť rúry Objem vody

DN d x s di m V

[mm] [mm] [kg/m] [l/m]

10 12 x 1,2 9,6 0,320 0,072

12 15 x 1,2 12,6 0,408 0,125

15 18 x 1,2 15,6 0,497 0,191

20 22 x 1,5 19 0,758 0,284

25 28 x 1,5 25 0,980 0,491

32 35 x 1,5 32 1,239 0,804

40 42 x 1,5 39 1,498 1,195

50 54 x 1,5 51 1,942 2,043

65 76,1 x 2,0 72,1 3,655 4,083

80 88,9 x 2,0 84,9 4,286 5,661

100 108 x 2,0 104 5,228 8,495

Červené označenie Vysvetlenie

Geberit Mapress Ochranná známka Geberit

060201-II Dátum výroby a zmena (1. 2. 2006, poobedňajšia zmena)

S Dohodnuté označenie výrobcu

325420 Homogenizačné číslo podľa osvedčenia o akceptačnej skúške 
3.1

54 x 1,5 Rozmer rúry [mm]

1.0034/1009 Číslo materiálu EN

Označenie FM (osvedčenie v USA, ø 22 – 54 mm)

NPW Nevhodné pre pitnú vodu
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Systémová rúra Geberit Mapress z uhlíkovej ocele, s plastovým opláštením

Materiál

Tabuľka 23: Materiál systémovej rúry Geberit Mapress z uhlíkovej ocele, s plastovým opláštením

Tabuľka 24: Vlastnosti plastového opláštenia systémovej rúry Geberit Mapress z uhlíkovej ocele

Systémové rúry Geberit Mapress z uhlíkovej 
ocele s plastovým opláštením je možné natrieť 
štandardnou základnou farbou na plasty.

Fyzikálne vlastnosti

Tabuľka 25: Fyzikálne vlastnosti systémovej rúry Geberit Mapress z uhlíkovej ocele, s plastovým opláštením

Systémové rúry Geberit Mapress z uhlíkovej 
ocele s plastovým opláštením sú horľavé. 
Plastové opláštenie týchto rúr horí bez 
kvapkania.

Mechanické vlastnosti 

Tabuľka 26: Mechanické vlastnosti systémovej rúry Geberit Mapress z uhlíkovej ocele, s plastovým opláštením

Názov materiálu Skratka (DIN EN 10305) Č. materiálu

EN AISI

Nelegovaná oceľ E195 (RSt 34-2) 1.0034 1009

Vlastnosť Hodnota Jednotka

Materiál Polypropylén -

Hustota ρ 0,95 (neporézne, vodotesné) g/cm3

Tepelná vodivosť 0,22 W/(m·K)

Prevádzková teplota (maximálna) 120 °C

Farba RAL 9001 krémovo biela -

Názov Hodnota Jednotka

Koeficient tepelnej rozťažnosti α pri 20 – 100 °C 0,012 mm/(m·K)

Tepelná vodivosť λ pri 20 °C 60 W/(m·K)

Špecifická tepelná kapacita c pri 20 °C 500 J/(kg·K)

Drsnosť rúry k 0,01 mm

Názov Hodnota Jednotka d [mm]

Pevnosť v ťahu Rm 290 – 420
N/mm2 ≤ 22

310 – 440 ≥ 28

Horná medza pružnosti ReH < 260
N/mm2 ≤ 22

260 – 360 ≥ 28

Hraničné predĺženie A5 > 25 % –
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Údaje o rúrach

Tabuľka 27: Technické údaje systémovej rúry Geberit Mapress z uhlíkovej ocele, s plastovým opláštením

Rúry sú dodávané v dĺžke 6 m.

Označenie

Systémové rúry Geberit Mapress z uhlíkovej 
ocele s plastovým opláštením sú značené na 
povrchu.

Použitie

• Pre priznané vykurovacie rozvody.

Menovitý 
priemer

Rozmer rúry Vonkajší priemer (s 
plastovým 

opláštením)

Vnútorný 
priemer

Hmotnosť  
rúry

Objem vody

DN d x s di di m V

[mm] [mm] [mm] [kg/m] [l/m]

10 12 x 1,2 14 9,6 0,338 0,072

12 15 x 1,2 17 12,6 0,434 0,125

15 18 x 1,2 20 15,6 0,536 0,191

20 22 x 1,5 24 19 0,824 0,284

25 28 x 1,5 30 25 1,052 0,491

32 35 x 1,5 37 32 1,320 0,804

40 42 x 1,5 44 39 1,620 1,195

50 54 x 1,5 56 51 2,098 2,043
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Systémové rúry Geberit Mapress z uhlíkovej ocele s vnútorným a vonkajším pozinkovaním pre 
sprinklerové zariadenia

Rúru Geberit Mapress z uhlíkovej ocele s 
vnútorným a vonkajším pozinkovaním nie je 
možné použiť pre inštalácie pitnej vody a 
vykurovania. Musí sa použiť len pre sprinklerové 
zariadenia a systémy so stlačeným vzduchom. 
Pri použití v sprinklerových systémoch sa musí 

použiť  pre mokré sprinklery, nie pre suché. Ak je 
potrebné použiť suchý sprinklerový systém, 
musí sa použiť Geberit Mapress ušľachtilá oceľ. 
V prípade pochybností kontaktujte technickú 
podporu spoločnosti Geberit.

Materiál

Tabuľka 28: Materiál systémovej rúry Geberit Mapress z uhlíkovej ocele, s vnútorným a vonkajším pozinkovaním

Tabuľka 29: Galvanické vlastnosti systémovej rúry Geberit Mapress z uhlíkovej ocele, s vnútorným a vonkajším 
pozinkovaním

Fyzikálne vlastnosti

Tabuľka 30: Fyzikálne vlastnosti systémovej rúry Geberit Mapress z uhlíkovej ocele, s vnútorným a vonkajším 
pozinkovaním

Systémové rúry Geberit Mapress z uhlíkovej 
ocele s vnútorným a vonkajším pozinkovaním sú 
nehorľavé. Zaradenie do materiálových tried 
vychádza z predpisov špecifických pre danú 
krajinu.

Mechanické vlastnosti 

Tepelné spracovanie: nežíhané

Tabuľka 31: Mechanické vlastnosti systémovej rúry Geberit Mapress z uhlíkovej ocele, s vnútorným a vonkajším 
pozinkovaním

Názov materiálu Skratka (DIN EN 10305) Č. materiálu

EN AISI

Nelegovaná oceľ E220 1.0215 1009

Typ galvanizácie Verzia pokovovania (DIN EN 10326) Hrúbka pokovovania
[μm]

Pokovovanie ponorom Z275 20

Názov Hodnota Jednotka

Koeficient tepelnej rozťažnosti α pri 20 – 100 °C 0,012 mm/(m·K)

Tepelná vodivosť λ pri 20 °C 60 W/(m·K)

Špecifická tepelná kapacita c pri 20 °C 500 J/(kg·K)

Drsnosť rúry k 0,01 mm

Názov Hodnota Jednotka

Pevnosť v ťahu Rm > 310 N/mm2

Hraničné predĺženie A5 > 25 %
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Údaje o rúrach

Tabuľka 32: Technické údaje systémovej rúry Geberit Mapress z uhlíkovej ocele, s vnútorným a vonkajším 
pozinkovaním

Rúry sú dodávané v dĺžke 6m.

Označenie

Systémové rúry Geberit Mapress z uhlíkovej 
ocele s vnútorným a vonkajším pozinkovaním sú 
na povrchu označené čiernym textom. 
Označenia sú vysvetlené v nasledujúcej tabuľke 
na príklade rúry s ø 54 mm.

Tabuľka 33: Označenie systémovej rúry Geberit Mapress z uhlíkovej ocele, s vnútorným a vonkajším 
pozinkovaním

Použitie

• Sprinklery (len mokré)
• Stlačený vzduch
• Nie je vhodná pre inštalácie pitnej vody a vykurovania 

Menovitý priemer Rozmer rúry Vnútorný priemer Hmotnosť rúry Objem vody

DN d x s di m V

[mm] [mm] [kg/m] [l/m]

20 22 x 1,5 19 0,758 0,284

25 28 x 1,5 25 0,980 0,491

32 35 x 1,5 32 1,239 0,804

40 42 x 1,5 39 1,498 1,195

50 54 x 1,5 51 1,942 2,043

65 76,1 x 2,0 72,1 3,655 4,083

80 88,9 x 2,0 84,9 4,286 5,661

100 108 x 2,0 104 5,228 8,495

Označenie Vysvetlenie

Geberit Mapress Ochranná známka Geberit

060201-II Dátum výroby a zmena (1. 2. 2006, poobedňajšia zmena)

S Dohodnuté označenie výrobcu

325420 Homogenizačné číslo podľa osvedčenia o akceptačnej skúške 
3.1

54 x 1,5 Rozmer rúry [mm]

1.0215 Číslo materiálu EN

Označenie FM (osvedčenie v USA, ø 22 – 54 mm)

VdS G 4030020 Osvedčenie VdS ø 22 – 54 mm (sprinklery)

VdS G 4070025 Osvedčenie VdS ø 76,1 – 108 mm (sprinklery)
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Systémové rúry Geberit MapressCuNiFe

Materiál výrobku

Tabuľka 34: Materiál systémových rúr Geberit MapressCuNiFe

Fyzikálne vlastnosti

Tabuľka 35: Fyzikálne vlastnosti systémovej rúry Geberit MapressCuNiFe

Systémové rúry Geberit MapressCuNiFe sú nehorľavé. Zaradenie do materiálových tried vychádza 
z predpisov špecifických pre danú krajinu.

Mechanické vlastnosti 

Tabuľka 36: Mechanické vlastnosti systémovej rúry Geberit MapressCuNiFe podľa DIN 86019, pevnosť  F 30 
(mäkká)

Údaje o rúrach

Tabuľka 37: Údaje o systémovej rúre Geberit MapressCuNiFe (podľa DIN 86019)

Rúry sú dodávané v dĺžkach 5 – 6 m.

Názov materiálu Skratka Č. materiálu

Kujná zliatina medi a niklu CuNi10Fe1.6Mn
2.1972.11 (v súlade s kartou charakteristík 
materiálu výrobku WL 2.1972)

Názov Hodnota Jednotka

Koeficient tepelnej rozťažnosti α pri 20 – 100 °C 0,017 mm/(m·K)

Tepelná vodivosť λ pri 20 °C 50 W/(m·K)

Špecifická tepelná kapacita c pri 20 °C 377 J/(kg·K)

Názov Hodnota Jednotka

Pevnosť v ťahu Rm 300 – 400 N/mm2 (MPa)

0,2 % hranica rozťažnosti Rp0.2 100 – 180 N/mm2 (MPa)

Hraničné predĺženie A5 ≥ 30 %

Menovitý 
priemer

Rozmer rúry Vnútorný 
priemer

Hmotnosť 
rúry

Objem vody Odporúčaný 
polomer ohýbania

DN d x s di m V r

[mm] [mm] [kg/m] [l/m] [mm]

12 15 x 1,0 13 0,390 0,133

≥ 3,5·d

20 22 x 1,0 20 0,590 0,314

20 22 x 1,5 19 0,860 0,284

25 28 x 1,5 25 1,110 0,491

32 35 x 1,5 32 1,410 0,804

40 42 x 1,5 39 1,700 1,195

50 54 x 1,5 51 2,210 2,043

65 76,1 x 2,0 72,1 4,140 4,083 –

80 88,9 x 2,0 84,9 4,870 5,661 –

100 108 x 2,5 103 7,380 8,332 –
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Označenie

Systémové rúry Geberit MapressCuNiFe sú 
značené na povrchu. Označenia sú vysvetlené v 
nasledujúcej tabuľke na príklade rúry s ø 54 mm.

Tabuľka 38: Označenie systémovej rúry Geberit MapressCuNiFe

Použitie

• Použitie so slanou vodou (stavba lodí) 
• Pozrite tabuľku 91 na strane 118

1.3.2 Lisovacie tvarovky Geberit Mapress

Prehľad systému

Základným prvkom lisovaného spoja je lisovacia 
tvarovka vytvorená lisovaním. Lisovacie 
tvarovky Geberit Mapress sú dostupné v týchto 
vyhotoveniach:

• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ
• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ FKM
• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ plyn
• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ bez silikónu
• Geberit Mapress uhlíková oceľ
• Geberit Mapress uhlíková oceľ FKM
• Geberit Mapress meď
• Geberit Mapress meď FKM
• Geberit MapressCuNiFe
• Geberit MapressCuNiFe priemysel

Preprava a skladovanie

Lisovacie tvarovky sú vo výrobnom závode 
náležito zabalené do plastových vreciek.

Lisovacie tvarovky Geberit Mapress sa 
dodávajú aj s ochrannou zátkou, ktorá chráni 
tvarovku pred znečistením a prachom.

Látky zabraňujúce naneseniu farby

Všetky systémové rúry a lisovacie tvarovky bez 
lisovacieho hrdla (napr. koleno s hladkými 
ukončeniami), ako aj všetky lisovacie tvarovky z 
nelegovanej ocele sa vždy dodávajú bez obsahu 
látok, ktoré zabraňujú naneseniu farby (bez 
LABS).

Tvarovky Geberit Mapress z ušľachtilej ocele 
bez LABS sú vo vreckách balené jednotlivo, aby 
sa zabránilo ich znečisteniu a zaistilo, že nebudú 
obsahovať silikón. Komponenty bez LABS je 
potrebné objednať oddelene.

Označenie Vysvetlenie

Geberit Mapress Ochranná známka Geberit

060201-II Dátum výroby a zmena (1. 2. 2006, poobedňajšia zmena)

Eucaro 10 Dohodnuté označenie výrobcu

325420 Homogenizačné číslo podľa osvedčenia o akceptačnej skúške 
3.1

54 x 1,5 Rozmer rúry [mm]

CuNi10Fe1.6Mn Skratka 
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Indikátor zalisovania

Lemy na tvarovke sú indikátorom zalisovania 
vybavené vo výrobnom závode. Indikátor 
zalisovania plní nasledujúce funkcie:

• Inštalatérovi pred tlakovou skúškou indikuje 
prítomnosť nezalisovaných spojení

• Zobrazuje rozmery tvarovky v nezalisovanom 
stave

• Farba indikuje typ príslušného materiálu 
výrobku

• Zreteľne označuje tvarovku ako výrobok spo-
ločnosti Geberit

Lisovaním sa indikátor zalisovania zničí a 
inštalatér ho následne ručne odoberie.

Tabuľka 39: Materiál indikátora zalisovania Geberit 
Mapress

Ochranná zátka

Počas prepravy a skladovania sú lisovacie 
tvarovky GeberitMapress uzavreté ochrannou 
zátkou GeberitMapress.

Ochranná zátka plní nasledujúce funkcie:

• Tesniaci krúžok, ako aj zasúvanú časť  chráni 
pred znečistením a prachom

• Udáva priemer lisovacej tvarovky
• Farba indikuje použitý tesniaci krúžok a rozsah 

použitia
- Priesvitná: štandardné použitie s čiernym 

tesniacim krúžkom CIIR (dodacia podmien-
ka pri štandardnom sortimente)

- Antracitová: špeciálne použitie s modrým 
tesniacim krúžkom FKM

- Žltá: plynovody so žltým tesniacim krúžkom 
HNBR

Ochrannú zátku je možné opätovne použiť alebo 
recyklovať.

Tabuľka 40: Materiál ochrannej zátky Geberit Mapress

Názov 
materiálu

Skratka Recyklačný 
kód

Viacnásobná 
vrstva

PET-PS-PET

01

PET

Názov 
materiálu

Skratka Recyklačný 
kód

Polyetylén s 
nízkou 
hustotou

PE-LD

04

PE-LD
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Lisovacia tvarovka Geberit Mapress z ušľachtilej ocele

Materiál

Tabuľka 41: Materiál lisovacej tvarovky Geberit Mapress z ušľachtilej ocele

Označenie

Lisovacie tvarovky Geberit Mapress z ušľachtilej 
ocele sú značené na povrchu. Označenia sú 
vysvetlené v nasledujúcej tabuľke na príklade 
tvarovky s ø 28 mm.

Tabuľka 42: Označenie lisovacej tvarovky Geberit Mapress z ušľachtilej ocele

Lisovacie tvarovky Geberit Mapress z ušľachtilej 
ocele sa dodávajú aj s priesvitnou ochrannou 
zátkou, ktorá chráni tvarovku pred znečistením 
a prachom.

Názov materiálu Skratka 
(DIN EN 10088-2)

Č. materiálu

EN AISI

Austenitická ušľachtilá 
oceľ

X5CrNiMo17-12-2 1.4401 316

Označenie Vysvetlenie

Logo Geberit Mapress

Modrý indikátor 
zalisovania

Indikátor zalisovania indikuje nezalisované spojenia.
„Modrá“ farba indikuje materiál výrobku, teda „ušľachtilú oceľ“.
Indikátor sa po zalisovaní z tvarovky odoberie.

DVGW Osvedčenie DVGW

28 Vonkajší priemer [mm]

Označenie FM (osvedčenie v USA, ø 22 – 108 mm)

VdS Osvedčenie VdS ø 22 – 108 mm

BF Výrobný kód
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Lisovacia tvarovka Geberit Mapress z ušľachtilej ocele bez LABS

Materiál

Tabuľka 43: Materiál lisovacej tvarovky Geberit Mapress z ušľachtilej ocele bez LABS

Označenie

Lisovacie tvarovky Geberit Mapress z ušľachtilej 
ocele bez LABS sú značené na povrchu. 
Označenia sú vysvetlené v nasledujúcej tabuľke 
na príklade tvarovky s ø 28 mm.

Tabuľka 44: Označenie lisovacej tvarovky Geberit Mapress z ušľachtilej ocele bez LABS

Lisovacie tvarovky Geberit Mapress z ušľachtilej 
ocele bez LABS sú balené jednotlivo, čo chráni 
tvarovku pred znečistením a prachom.

Názov materiálu Skratka 
(DIN EN 10088-2)

Č. materiálu

EN AISI

Austenitická ušľachtilá 
oceľ

X5CrNiMo17-12-2 1.4401 316

Označenie Vysvetlenie

Logo Geberit Mapress

Modrý indikátor 
zalisovania

Indikátor zalisovania indikuje nezalisované spojenia.
„Modrá“ farba indikuje materiál výrobku, teda „ušľachtilú oceľ“.
Indikátor sa po zalisovaní z tvarovky odoberie.

DVGW Osvedčenie DVGW

28 Vonkajší priemer [mm]

Označenie FM (osvedčenie v USA, ø 22 – 108 mm)

VdS Osvedčenie VdS ø 22 – 108 mm

BF Výrobný kód
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Plynová lisovacia tvarovka Geberit Mapress z ušľachtilej ocele

Materiál

Tabuľka 45: Materiál plynovej lisovacej tvarovky Geberit Mapress z ušľachtilej ocele

Označenie

Plynové lisovacie tvarovky Geberit Mapress z 
ušľachtilej ocele sú značené na povrchu. 
Označenia sú vysvetlené v nasledujúcej tabuľke 
na príklade tvarovky s ø 28 mm.

Tabuľka 46: Označenie plynovej lisovacej tvarovky Geberit Mapress z ušľachtilej ocele

Plynové lisovacie tvarovky Geberit Mapress z 
ušľachtilej ocele sú dodávané aj so žltou 
ochrannou zátkou, aby bolo jasné, že ich je 
možné použiť na plynové inštalácie. Zátka 
zároveň tvarovku chráni pre znečistením a 
prachom.

Názov materiálu Skratka 
(DIN EN 10088-2)

Č. materiálu

EN AISI

Austenitická ušľachtilá 
oceľ

X5CrNiMo17-12-2 1.4401 316

Označenie Vysvetlenie

Logo Geberit Mapress

Označenie žltou farbou Len pre plynové inštalácie

Modrý indikátor 
zalisovania

Indikátor zalisovania indikuje nezalisované spojenia.
„Modrá“ farba indikuje materiál výrobku, teda „ušľachtilú oceľ“.
Indikátor sa po zalisovaní z tvarovky odoberie.

DVGW Osvedčenie DVGW

28 Vonkajší priemer [mm]

GT/5 Osvedčenie HTB do 5 barov

PN 5 Maximálny prevádzkový tlak 5 barov

BF Výrobný kód
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Lisovacia tvarovka Geberit Mapress z uhlíkovej ocele

Materiál

Tabuľka 47: Materiál lisovacej tvarovky Geberit Mapress z uhlíkovej ocele

Tabuľka 48: Galvanické vlastnosti lisovacej tvarovky Geberit Mapress z uhlíkovej ocele

Označenie

Lisovacie tvarovky Geberit Mapress z uhlíkovej 
ocele sú značené na povrchu. Označenia sú 
vysvetlené v nasledujúcej tabuľke na príklade 
tvarovky s ø 28 mm.

Tabuľka 49: Označenie lisovacej tvarovky Geberit Mapress z uhlíkovej ocele

Lisovacie tvarovky Geberit Mapress z uhlíkovej 
ocele sa dodávajú aj s priesvitnou ochrannou 
zátkou, ktorá chráni tvarovku pred znečistením 
a prachom.

Názov materiálu Skratka (DIN EN 10305) Č. materiálu

EN AISI

Nelegovaná oceľ E195 (RSt 34-2) 1.0034 1009

Typ galvanizácie Verzia pokovovania (DIN 50961) Hrúbka 
pokovovania

[μm]

Galvanicky pozinkovaná, brunírovaná FeZn8 8

Označenie Vysvetlenie

Logo Geberit Mapress

Červený indikátor 
zalisovania

Indikátor zalisovania indikuje nezalisované spojenia.
„Červená“ farba indikuje materiál výrobku, teda „uhlíkovú oceľ“.
Indikátor sa po zalisovaní z tvarovky odoberie.

28 Vonkajší priemer [mm]

Označenie FM (osvedčenie v USA, ø 22 – 54 mm)

VdS Osvedčenie VdS ø 28 – 54 mm

BF Výrobný kód
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Lisovacia tvarovka Geberit Mapress z medi

Materiál

Tabuľka 50: Materiál lisovacej tvarovky Geberit Mapress z medi

Označenie

Lisovacie tvarovky Geberit Mapress z medi sú 
značené na povrchu. Označenia sú vysvetlené v 
nasledujúcej tabuľke na príklade tvarovky s 
ø 28 mm.

Tabuľka 51: Označenie lisovacej tvarovky Geberit Mapress z medi

Lisovacie tvarovky Geberit Mapress z medi sa 
dodávajú aj s priesvitnou ochrannou zátkou, 
ktorá chráni tvarovku pred znečistením a 
prachom.

Názov materiálu Skratka (DIN EN 1057) Č. materiálu

EN UNS

Meď Cu-DHP CW024A C12200

Červený bronz CuSn5Zn5Pb2-c CC491K Netypizované

Mosadz DR CuZN36PB2As CW602N C35330

Mosadz CuZn40Pb2 CW617N C38000

Označenie Vysvetlenie

Logo Geberit Mapress

Biely indikátor zalisovania Indikátor zalisovania indikuje nezalisované spojenia.
„Biela“ farba indikuje materiály výrobku, teda „meď“, „červený bronz“ 
a „mosadz“.
Indikátor sa po zalisovaní z tvarovky odoberie.

28 Vonkajší priemer [mm]

DVGW Osvedčenie DVGW

BF Výrobný kód
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Lisovacia tvarovka Geberit Mapress CuNiFe

Materiál

Tabuľka 52: Materiál lisovacej tvarovky Geberit MapressCuNiFe

Označenie

Lisovacie tvarovky Geberit MapressCuNiFe sú 
značené na povrchu. Označenia sú vysvetlené v 
nasledujúcej tabuľke na príklade tvarovky s 
ø 28 mm.

Tabuľka 53: Označenie lisovacej tvarovky MapressCuNiFe

Lisovacie tvarovky Geberit MapressCuNiFe sa 
dodávajú aj s priesvitnou ochrannou zátkou, 
ktorá chráni tvarovku pred znečistením a 
prachom.

Názov materiálu Skratka  Č. materiálu

Kujná zliatina medi a niklu CuNi10Fe1.6Mn 2.1972.11 (v súlade s kartou charakteristík 
materiálu výrobku WL 2.1972)

Označenie Vysvetlenie

Logo Geberit Mapress

Čierny indikátor 
zalisovania

Indikátor zalisovania indikuje nezalisované spojenia
„Čierna“ farba indikuje materiál výrobku, teda „CuNiFe“

28 Vonkajší priemer [mm]

BF Výrobný kód
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1.3.3 Systémové tesnenia Geberit Mapress

Prevádzkové podmienky 

Tabuľka 54: Technické údaje a použitie tesniacich krúžkov Geberit Mapress

Tesniaci krúžok 
CIIR čierny

Tesniaci krúžok 
HNBR žltý

Tesniaci krúžok 
FKM modrý

Tesniaci 
krúžok 
FKM biely

Tesniaci 
krúžok 
FKM červený

Technická 
skratka

CIIR HNBR FKM FKM FKM

Materiál Butylový kaučuk Hydrogenizovan
ý 
akrylonitril-butad
ién kaučuku

Fluorovaný kaučuk Fluorovaný 
kaučuk

Fluorovaný 
kaučuk

Farba čierna žltá modrá biela červená

Minimálna 
prevádzková 
teplota

– 30 °C – 20 °C – 25 °C (solárne 
systémy)
– 20 °C (priemysel)

5 °C – 10 °C

Maximálna 
prevádzková 
teplota

120 °C 70 °C 180 °C (solárne 
systémy) 1)

180 °C (priemysel) 2)

155 °C
(krátky čas 
170 °C)

180 °C

Maximálny 
prevádzkový 
tlak

16 barov 3) 5 barov 16 barov 3) 6 barov 16 barov3)

Skúšky • Odporúčanie 
KTW

• Osvedčenie VdS 
pre mokré systé-
my

• Osvedčenie 
VdTÜV

• Skúška HTB 
pre vysoké 
tepelné 
zaťaženia

• Osvedčenie 
VdTÜV

• DIBt
• SPF (Inštitút so-

lárnej techniky)

– • Osvedče-
nie VdS 
pre suché 
sprink-
lerové sy-
stémy

Systém 
Geberit 
Mapress

• Geberit Mapress 
ušľachtilá oceľ

• Geberit Mapress 
uhlíková oceľ

• Geberit Mapress 
meď 4)

• Geberit Mapress-
CuNiFe

• Geberit 
Mapress 
ušľachtilá 
oceľ plyn

• Geberit 
Mapress 
meď plyn 
(≤ø 54 mm)

• Geberit 
Mapress 
ušľachtilá oceľ 
solárne systé-
my a priemysel

• Geberit 
Mapress uhlíko-
vá oceľ solárne 
systémy a prie-
mysel

• Geberit 
Mapress meď 
solárne systé-
my a priemysel 
(≤ø 54 mm)

• Geberit 
Mapress 
ušľachtilá 
oceľ

• Geberit 
Mapress 
meď

• Geberit 
Mapress 
ušľachtilá 
oceľ 
(používan
á pre su-
ché 
spriklero-
vé zaria-
denia)

 (List 1 z 2)



 1 Technológia systému

29

Tabuľka 55: Technické údaje a použitia, ploché tesnenie Geberit Mapress EPDM a Geberit Mapress FKM

Použitie • Systémy pitnej 
vody

• Potrubia s hasia-
cou vodou

• Dažďová voda
• Upravená voda
• Systémy vykuro-

vania teplou vo-
dou

• Okruhy vody
• Bezolejový st-

lačený vzduch
• Inertné plyny (ne-

toxické/neexplo-
zívne) 

• Plynová 
inštalácia s 
prírodnými a 
zemnými 
plynmi (NG) a 
skvapal-
nenými plyn-
mi (LPG)

• Solárne systé-
my

• Bezolejový a 
olejovaný 
stlačený vzduch

• Technické kva-
paliny

• Palivá
• Minerálny olej
• Vykurovací olej 

EL
• Stacionárne 

hasiace systé-
my (mokré sys-
témy)

• Nasýtená 
para – 
podrobno-
sti získate 
kontakto-
vaním 
našej spo-
ločnosti

• Stacionár-
ne hasiace 
systémy 
(suché sy-
stémy)

Iné médiá 
alebo 
použitie

Na požiadanie – Na požiadanie Na požiadanie Na požiadanie

1) Pri nečinnosti: 180 °C pri 200 h/rok; 200 °C pri 60 h/rok alebo 220 °C pri 500 h/dohromady (životný cyklus)
2) Po schválení spoločnosťou Geberit
3) Vyšší tlak možný po konzultácii so spoločdnosťou Geberit
4) Geberit Mapress meď ø 66,7 – 108 mm používa čierny tesniaci krúžok EPDM

Ploché tesnenie Geberit Mapress EPDM Ploché tesnenie Geberit Mapress FKM

Technická 
skratka

EPDM FKM

Materiál Etylén propyléndien polymérový kaučuk Fluorovaný kaučuk

Farba Čierna Modrá

Minimálna 
prevádzková 
teplota

0 °C – 10 °C

Maximálna 
prevádzková 
teplota

100 °C Závisí od rozsahu použitia

Použitie • Inštalácie pitnej vody
• Potrubia s hasiacou vodou
• Dažďová voda
• Upravená voda
• Systémy vykurovania teplou vodou
• Okruhy vody
• Bezolejový stlačený vzduch
• Inertné plyny (netoxické/neexplozívne)

• Solárne systémy
• Minerálny olej
• Vykurovací olej
• Bezolejový a olejovaný stlačený vzduch
• Ďalšie rozsahy použitia na požiadanie

Tesniaci krúžok 
CIIR čierny

Tesniaci krúžok 
HNBR žltý

Tesniaci krúžok 
FKM modrý

Tesniaci 
krúžok 
FKM biely

Tesniaci 
krúžok 
FKM červený

 (List 2 z 2)
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1.3.4 Lisovacie prístroje Geberit Mapress

Prehľad systému

Lisovacie prístroje Geberit Mapress sú 
dostupné v týchto vyhotoveniach: 

• ACO 102
• EFP 202, ECO 202, ACO 202
• ECO 301
• HCPS

Všeobecné informácie

Lisovacie systémy Geberit Mapress sa lisujú 
pomocou príslušného lisovacieho prístroja 
Geberit Mapress. Systémy Geberit Mapress 
ušľachtilá oceľ, Mapress uhlíková oceľ, Mapress 
meď a MapressCuNiFe sa pritom nevyznačujú 
žiadnymi rozdielmi. Lisovacia kontúra lisovacích 
čeľustí a lisovacích slučiek bola presne 
prispôsobená lemu a geometrii tvarovky.

Údržba 

Na lisovacom prístroji sa musí pravidelne 
vykonávať kontrola a údržba v rozsahu záruky a 
bezpečnej prevádzky lisovaných spojov. 
Podrobné informácie o tom nájdete v návode na 
prevádzku lisovacieho prístroja.

Prevádzka

Lisovacie kontúry lisovacej čeľuste/lisovacej 
slučky nesmú obsahovať nečistoty a usadeniny.

Je nevyhnutné dodržiavať  príslušný návod na 
prevádzku lisovacieho prístroja.
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Lisovacie prístroje

Lisovacie prístroje Geberit Mapress je možné používať nasledovne:

Lisovacie čeľuste s ø 42 – 54 mm sa nesmú použiť pre inštalácie plynu.

Používajte len lisovacie zariadenia, ktoré boli schválené spoločnosťou Geberit.

Trieda kompatibility Lisovacie zariadenia Lisovacie 
čeľuste/lisovacie 
slučky

Adaptéry

ACO 102

ø 12 – 28 mm

–

EFP 202, ECO 202, ACO 202 

ø 12 – 35 mm

–

EFP 202, ECO 202, ACO 202

ø 42 – 54 mm ZB 203

ECO 301

ø 12 – 35 mm

–

ECO 301

ø 42 – 54 mm ZB 303

ECO 301

ø 76,1 – 88,9 mm ZB 321

ECO 301

ø 108 mm ZB 321 + ZB 322

– HCPS

ø 76,1 – 108 mm

–
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1.4 Spôsoby ukladania

1.4.1 Umiestnenie tvarovky

Vytvorenie priestoru pre dilatáciu

Existujú rôzne spôsoby ukladania rúr:

• Na stenu
• V montážnych žľaboch
• Pod omietku 
• Pod liatymi sadrovými podlahami

Na stene alebo v montážnych žľaboch existuje 
priestor na dilatáciu. Pri uložení rúr pod 
omietkou je potrebné zabezpečiť, aby sa okolo 
nich nachádzala vrstva pružnej výplne z 
vláknitého izolačného materiálu, ako je sklenená 
vata alebo minerálna vlna, alebo boli uložené v 
pene s uzavretými bunkami. Tým sa zároveň 
splnia požiadavky na akustickú izoláciu.

Rúry inštalované pod liatymi sadrovými 
podlahami sa umiestňujú do vrstvy nárazovej 
izolácie a môžu sa voľne rozpínať. Osobitnú 
pozornosť je potrebné venovať výstupom 
vertikálnych rúr z podlahy: na odbočky v mieste 
liatej sadrovej podlahy je potrebné nasadiť 
pružnú návlekovú izoláciu. To isté platí pre 
vyústenie rúr v stenách a stropoch, kde je vďaka 
výplni zaistený voľný pohyb vo všetkých 
smeroch.
0

Obrázok 6: Rúra pod omietkou

1 Pružná výplň
0 

0

Obrázok 7: Rúra pod liatou sadrovou podlahou

1 Pevný strop
2 Izolačná vrstva
3 Liata sadrová podlaha
4 Pružná návleková izolácia
5 Kryt
0 

0

Obrázok 8: Vyústenie rúry pod stropom

1 Pružná výplň
2 Strop
0 

11

3 4 5

1 2

21
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Montáž pod liatou sadrovou podlahou

Montáž lisovacích systémov Geberit na 
nekrytom betónovom strope v izolačnej vrstve 
liatej sadrovej podlahy je možná bez 
akéhokoľvek výrazného negatívneho vplyvu na 
izolačné vlastnosti liatej sadrovej podlahy.

Stropná ochrana proti kročajovému hluku s 
takouto rúrou namontovanou v liatej sadrovej 
podlahe postačuje na splnenie zvýšených 
požiadaviek na akustickú izoláciu v obytných 
budovách.

Úryvok z DIN 18560, Použitie liatych sadrových 
podláh v budovách: „Rúry, ktoré sú 
namontované na podporných podkladových 
povrchoch, musia byť označené. Na 
vytvorenie rovnej plochy na umiestnenie 
izolačnej vrstvy alebo minimálne izolačnej 
vrstvy proti kročajovému hluku je potrebné 
prijať kompenzačné opatrenia. Potrebná 
stavebná výška musí byť uvedená v plánoch. 
Sypké vrstvy prírodného alebo drveného 
piesku nie je možné použiť na kompenzáciu.“

Montáž pod liatymi asfaltovými podlahami

Pri montáži Geberit Mapress uhlíková oceľ pod 
liatym asfaltom môžu tepelné účinky asfaltovej 
vrstvy negatívne ovplyvniť pevnosť  a spôsobiť 
nadmerný tlak na tesniaci krúžok. Systém 
Geberit Mapress uhlíková oceľ je možné zalievať 
do asfaltu, ak sa zabezpečí nasledujúca 
ochrana:

• Vnútorné chladenie rúr pomocou tečúcej 
vody

• Zakrytie všetkých rúr bitúmenom, vlnitou le-
penkou alebo niečím podobným, pričom sú 
rúry často namontované v sypkých izo-
lačných vrstvách

1.4.2 Kompenzácia dilatácie

Kompenzácia dilatácie vo všeobecnosti

V závislosti od materiálu sa rúry v dôsledku 
tepelných vplyvov rozpínajú rozdielne.

Pri montáži je preto potrebné zvážiť 
nasledujúce:

• Vytvorenie priestoru pre dilatáciu

• Montáž kompenzátorov dilatácie
• Umiestnenie pevných bodov a posuvných 

uložení

Pri zohľadnení kompenzácie dilatácie sa 
namáhanie v ohybe a torzné namáhanie, ktoré 
sa vyskytujú pri prevádzke rúry, spoľahlivo 
absorbujú.

Kompenzáciu dilatácie ovplyvňuje:

• Materiál výrobku
• Stavebné podmienky
• Prevádzkové podmienky

Drobné zmeny dĺžky rúr sa môžu absorbovať  
prostredníctvom pružnosti potrubného 
systému alebo izolácie.
0

Obrázok 9: Absorbovanie zmeny dĺžky 
prostredníctvom pružnosti potrubného 
systému

0

Obrázok 10: Absorbovanie zmeny dĺžky 
prostredníctvom izolácie

Nasledujúci odhad odoka slúži na určenie 
hrúbky izolácie:

Hrúbka izolácie = 1,5 · zmena dĺžky

Ak je vypočítaná hrúbka izolácie menšia ako 
minimálna hrúbka izolácie definovaná v 
predpisoch, musí sa použiť minimálna hrúbka 
izolácie definovaná v predpisoch. 

Používanými kompenzátormi dilatácie sú: 

• Ohybové rameno
• U-kompenzátory
• Osové kompenzátory

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornený 
princíp montáže ohybového ramena a 
U-kompenzátora. 
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0

Obrázok 11: Kompenzácia dilatácie pomocou 
ohybového ramena

BS Ohybové rameno
F Pevný bod
GL Posuvné uloženie
L Dĺžka rúry
0 

0

Obrázok 12: Kompenzácia dilatácie pomocou 
U-kompenzátora

BS Ohybové rameno 
F Pevný bod
L Dĺžka rúry
0 

Na nasledujúcich obrázkoch sú zobrazené 
bežne dostupné osové kompenzátory, ktoré je 
možné použiť na kompenzáciu dilatácie rúry:
0

Obrázok 13: Bežne dostupný osový kompenzátor s 
vnútorným závitom a prechodka Geberit 
Mapress s vonkajším závitom

0

Obrázok 14: Bežne dostupný osový kompenzátor s 
pripojením prírubou

Na stúpacích potrubiach, ktoré vedú cez 
niekoľko podlaží a majú preto viac pevných 
bodov, sa musí zmena dĺžky medzi jednotlivými 
pevnými bodmi absorbovať  pomocou 
ohybových ramien alebo axiálnych osových 
kompenzátorov.

0

Obrázok 15: Kompenzácia dilatácie pomocou 
ohybového ramena s pevným bodom na 
strednom podlaží

BS Ohybové rameno
F Pevný bod
GL Posuvné uloženie
L Dĺžka rúry
0 

0

Obrázok 16: Kompenzácia dilatácie pomocou 
ohybového ramena s pevným bodom na 
dolnom podlaží

BS Ohybové rameno
F Pevný bod
GL Posuvné uloženie
L Dĺžka rúry
0 
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GLGLF GL
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GL GL

GL

GLGL

GLGL

GLGL

GL

GL

GL

GL



 1 Technológia systému

35

0

Obrázok 17: Kompenzácia dilatácie pomocou 
osového kompenzátora v stúpacom 
potrubí

F Pevný bod
GL Posuvné uloženie
Lmax Dĺžka rúry
0 

0

Obrázok 18: Kompenzácia dilatácie pomocou 
osového kompenzátora s pevným bodom 
na dolnom podlaží

BS Ohybové rameno
F Pevný bod
GL Posuvné uloženie
Lmax Dĺžka rúry
0 

F 

F

GL

Lmax.

GL

GL

GL

F 

BS2

L1

L2

BS1

GL

F

GL

Lmax.

GL

GL

GL

GL
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Použitie osových kompenzátorov v súlade s 
určením

Osové kompenzátory Geberit Mapress sa môžu 
použiť len na vyrovnanie axiálnych rozpínaní v 
rovných úsekoch potrubia.

Montáž osových kompenzátorov

• Osový kompenzátor nenamáhajte krutom
• Medzi pevnými bodmi nepoužívajte kyvadlové 

závesy
• Pred vykonaním tlakovej skúšky pevne pri-

pevnite pevné body a posuvné uloženia
• Posuvné uloženia musia byť určené na vede-

nie potrubia
• Medzi dvomi pevnými bodmi môže byť um-

iestnený len jeden osový kompenzátor
0

Obrázok 19: Montáž osových kompenzátorov

GL Posuvné uloženie
F Pevný bod
0 

Tabuľka 56: Vzdialenosť  medzi objímkami osových 
kompenzátorov (pozrite obrázok 19)

ø L1 L2 max. L3 max.

[mm] [cm] [cm] [cm]

15 3,0 95 135

18 3,5 105 155

22 5,5 120 175

28 6,0 140 200

35 7,0 155 225

42 9,0 175 250

54 11,0 195 280

76,1 15,0 225 320

88,9 18,0 250 355

108 22,0 280 400

L1
L2 L3 L3

F GL GL GL GL GL GL F

L1
L2L3L3
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Kompenzácia dilatácie pomocou ohybového ramena Geberit Mapress z ušľachtilej ocele

Dilatácia rúr závisí, okrem iného, od materiálu výrobku. Pri výpočte dĺžky ohybového ramena sa 
musia do úvahy vziať parametre, ktoré závisia od materiálu.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam parametrov pre Geberit Mapress ušľachtilá oceľ.

Tabuľka 57: Parametre závisiace od materiálu potrebné na výpočet dĺžky ohybového ramena systému Geberit 
Mapress ušľachtilá oceľ

Výpočet dĺžky ohybového ramena pozostáva z 
nasledujúcich krokov:

• Výpočet zmeny dĺžky Δl
• Výpočet dĺžky ohybového ramena

V nasledujúcej časti sú uvedené príklady hodnôt 
na výpočet dĺžky ohybového ramena LB a LU pre 
Geberit Mapress ušľachtilá oceľ.

Výpočet zmeny dĺžky Δl

Zmena dĺžky sa vypočíta pomocou 
nasledujúceho vzorca:
0

Dané:

• Materiál výrobku: Oceľ CrNiMo, číslo materiálu 
1.4401

• α = 0,0165 mm/(m·K)
• L = 35 m
• ΔT = 50 K

Potrebné:

Zmena dĺžky Δl rúry [mm]

Riešenie:

Δl = 29 mm

Materiál rúry Systémová rúra Koeficient tepelnej 
rozťažnosti α 

[mm/(m·K]

Konštanta 
materiálu

C U

Oceľ CrNiMo, číslo materiálu 1.4401
Geberit Mapress 
ušľachtilá oceľ

0,0165 60 34

Oceľ CrNi, číslo materiálu 1.4301
Geberit Mapress oceľ 
CrNi

0,0160 58 33

Oceľ CrMoTi, číslo materiálu 1.4521
Geberit Mapress oceľ 
CrMoTi

0,0104 42 24

Δl: Zmena dĺžky [m]

L: Dĺžka rúry [m]

ΔT: Teplotný rozdiel (prevádzková teplota – 
teplota okolia v čase montáže) [K]

α: Koeficient tepelnej rozťažnosti 
[mm/(m·K)]

∆I = L · α · ∆T

∆I = L ·  α · ∆T   
m · mm · K

  = mm
m · K

∆I = 35m · 0.0165   
mm

   · 50K
(m · K)
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Tabuľka 58: Zmena dĺžky Δl pre systémovú rúru Geberit Mapress z ušľachtilej ocele

Výpočet dĺžky ohybového ramena

Výpočet dĺžky ohybového ramena závisí od typu 
ohybového ramena:

• Kompenzácia dilatácie pomocou ohybového 
ramena/pre odbočky: výpočet dĺžky ohybo-
vého ramena LB

• Kompenzácia dilatácie pomocou U-kompen-
zátora: výpočet dĺžky ohybového ramena LU

Výpočet dĺžky ohybového ramena LB

Dĺžka ohybového ramena LB, ktorá sa má 
vypočítať, sa pri kompenzovaní dilatácie 
pomocou ohybového ramena a pri 
odbočovacích rúrach určí týmto spôsobom:
0

Obrázok 20: Kompenzácia dilatácie pomocou 
ohybového ramena

F Pevný bod
GL Posuvné uloženie
LB Dĺžka ohybového ramena

0 

0

Obrázok 21: Kompenzácia dilatácie pre odbočkuj

F Pevný bod
GL Posuvné uloženie
LB Dĺžka ohybového ramena
0 

Dĺžka ohybového ramena LB sa vypočíta 
pomocou nasledujúceho vzorca:
0

Dĺžka rúry L 
[m]

Teplotný rozdiel ΔT 
[K]

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Zmena dĺžky Δl 
[mm]

1 0,17 0,33 0,50 0,66 0,83 0,99 1,16 1,32 1,49 1,65

2 0,33 0,66 0,99 1,32 1,65 1,98 2,31 2,64 2,97 3,30

3 0,50 0,99 1,49 1,98 2,48 2,97 3,47 3,96 4,46 4,95

4 0,66 1,32 1,98 2,64 3,30 3,96 4,62 5,28 5,94 6,60

5 0,83 1,65 2,48 3,30 4,13 4,95 5,78 6,60 7,43 8,25

6 0,99 1,98 2,97 3,96 4,95 5,94 6,93 7,92 8,91 9,90

7 1,16 2,31 3,47 4,62 5,78 6,93 8,09 9,24 10,40 11,55

8 1,32 2,64 3,96 5,28 6,60 7,92 9,24 10,56 11,88 13,20

9 1,49 2,97 4,46 5,94 7,43 8,91 10,40 11,88 13,37 14,85

10 1,65 3,30 4,95 6,60 8,25 9,90 11,55 13,20 14,85 16,50

∆I

LB

GL

F

F GL

LB Dĺžka ohybového ramena [m]

d Vonkajší priemer rúry [mm]

Δl Zmena dĺžky [mm]

C Konštanta materiálu (pozri tabuľku 57 na 
strane 37)

∆I

∆I

LB

GL

GL

GL

L
B
 = 

 C ·   d · ∆I

             1000 
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Dané:

• Materiál výrobku: Oceľ CrNiMo, číslo materiálu 
1.4401

• C = 60
• d = 54 mm
• Δl = 29 mm

Potrebné:

LB [m]

Riešenie:

LB = 2,37 m

Obrázok 22: Výpočet dĺžky ohybového ramena LB pre Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 1.4401

C ·  mm · mm
mm
m

 = md · ∆I
1000LB = 

60 ·  54 · 29
1000

mLB =

∆I [mm]

20 40 5010 30 60 70 80 90 100

d 12

d 22

d 42

d 54

d 76.1

d 88.9

d 108

d 15
d 18

d 28

d 35

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

L B
 [m
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Výpočet dĺžky ohybového ramena LU

Dĺžka ohybového ramena LU, ktorá sa má 
vypočítať , sa určí týmto spôsobom:
0

Obrázok 23: Kompenzácia dilatácie pomocou 
U-kompenzátora ohnutej rúry

F Pevný bod
GL Posuvné uloženie
LU Dĺžka ohybového ramena
0 

0

Obrázok 24: Kompenzácia dilatácie pomocou 
U-kompenzátora s lisovacími tvarovkami

F Pevný bod
GL Posuvné uloženie
LU Dĺžka ohybového ramena

0 

Dĺžka ohybového ramena LU sa vypočíta 
pomocou nasledujúceho vzorca:
0

Dané:

• Materiál výrobku: Oceľ CrNiMo, číslo materiálu 
1.4401

• U = 34
• d = 54 mm
• Δl = 29 mm

Potrebné:

LU [m]

Riešenie:

LU = 1,35 m

Obrázok 25: Výpočet dĺžky ohybového ramena LU pre Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 1.4401

Lu

GL GL

∆I
—
2

∆I
—
2

F F

~ Lu
     —
     2

~ Lu
     —
     2

∆I
—
2

Lu

∆I
—
2

30 d

GL GLF F

LU Dĺžka ohybového ramena [m]

d Vonkajší priemer rúry [mm]

Δl Zmena dĺžky [m]

U Konštanta materiálu (tabuľku 57 na 
strane 37)

L
U =

  U ∙   d ∙ ∆I

             1000 

C ·  mm · mm
mm
m

 = md · ∆I
1000LB = 

34 ·  54 · 29
1000

LU =

∆I [mm]

20 40 5010 30 60 70 80 90 100
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L U
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]
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Výpočet počtu osových kompenzátorov

Pri použití osových kompenzátorov na 
kompenzáciu dilatácie je nutné určiť počet 
potrebných kompenzátorov.

Výpočet počtu osových kompenzátorov 
pozostáva z nasledujúcich krokov:

• Výpočet zmeny dĺžky Δl
• Výpočet počtu osových kompenzátorov N

V nasledujúcej časti je uvedený výpočet s 
použitím príkladov hodnôt pre osový 
kompenzátor Geberit Mapress z ušľachtilej 
ocele a s uzatvorenou pracovnou časťou.

Počet osových kompenzátorov N sa vypočíta 
pomocou nasledujúceho vzorca:
0

Dané:

• d = 54 mm
• Δl = 29 mm
• LA s d 54 mm = 14 mm

Potrebné:

N

Riešenie:

N = 3 kompenzátory

LA Dĺžka absorbcie osového 
kompenzátora [mm] (LA je uvedená v 
katalógu s osovými kompenzátormi)

Δl Zmena dĺžky [mm]

N =
  ∆I

        LA

mm
mm

∆I
N = LA 

2.1
29

N = 14 =
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Kompenzácia dilatácie pomocou ohybového ramena Geberit Mapress z uhlíkovej ocele 

Dilatácia rúr závisí, okrem iného, od materiálu 
výrobku. Pri výpočte dĺžky ohybového ramena 
sa musia do úvahy vziať parametre, ktoré závisia 
od materiálu. V nasledujúcej tabuľke je uvedený 
zoznam parametrov pre Geberit Mapress 
uhlíková oceľ.

Tabuľka 59: Parametre závisiace od materiálu potrebné na výpočet dĺžky ohybového ramena systému Geberit 
Mapress uhlíková oceľ

Výpočet dĺžky ohybového ramena pozostáva z 
nasledujúcich krokov:

• Výpočet zmeny dĺžkyΔ
• Výpočet dĺžky ohybového ramena

V nasledujúcej časti sú uvedené príklady hodnôt 
na výpočet dĺžky ohybového ramena LB a LU pre 
Geberit Mapress uhlíková oceľ.

Výpočet zmeny dĺžky Δl

Zmena dĺžky sa vypočíta pomocou 
nasledujúceho vzorca:
0

Dané:

• Materiál výrobku: Nelegovaná oceľ, číslo ma-
teriálu 1.0034

• α = 0,012 mm/(m·K)
• L = 35 m
• ΔT = 50 K

Potrebné:

• Zmena dĺžky Δl rúry [mm]

Riešenie:

Δl = 21 mm

Materiál rúry Systémová rúra Koeficient tepelnej 
rozťažnosti α [mm/m·K]

Konštanta materiálu

C U

Nelegovaná oceľ, číslo 
materiálu 1.0034

Geberit Mapress 
uhlíková oceľ

0,012 55 31

Δl Zmena dĺžky [mm]

L Dĺžka rúry [m]

ΔT Teplotný rozdiel (prevádzková teplota – 
teplota okolia v čase montáže) [K]

α Koeficient tepelnej rozťažnosti 
[mm/(m·K)]

∆I = L · α · ∆T

∆I = L ·  α · ∆T   
m · mm · K

  = mm
m · K

∆I = 35m · 0.012   
mm

   · 50K
(m · K)
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Tabuľka 60: Zmena dĺžky Δl pre systémovú rúru Geberit Mapress z uhlíkovej ocele

Výpočet dĺžky ohybového ramena

Výpočet dĺžky ohybového ramena závisí od typu 
ohybového ramena:

• Kompenzácia dilatácie pomocou ohybového 
ramena/pre odbočky: výpočet dĺžky ohybo-
vého ramena LB

• Kompenzácia dilatácie pomocou U-kompen-
zátora: výpočet dĺžky ohybového ramena LU

Výpočet dĺžky ohybového ramena LB

Dĺžka ohybového ramena LB, ktorá sa má 
vypočítať, sa pri kompenzácii ohybových ramien 
a pri odbočovacích rúrach určí týmto 
spôsobom:

0

Obrázok 26: Kompenzácia dilatácie pomocou 
ohybového ramena

F Pevný bod
GL Posuvné uloženie
LB Dĺžka ohybového ramena

Dĺžka rúry L 
[m]

Teplotný rozdiel ΔT 
[K]

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Zmena dĺžky Δl 
[mm]

10 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0

15 1,8 3,6 5,4 7,2 9,0 10,8 12,6 14,4 16,2 18,0

20 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0

25 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0

30 3,6 7,2 10,8 14,4 18,0 21,6 25,2 28,8 32,4 36,0

35 4,2 8,4 12,6 16,8 21,0 25,2 29,4 33,6 37,8 42,0

40 4,8 9,6 14,4 19,2 24,0 28,8 33,6 38,4 43,2 48,0

45 5,4 10,8 16,2 21,6 27,0 32,4 37,8 43,2 48,6 54,0

50 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0

55 6,6 13,2 19,8 26,4 33,0 39,6 46,2 52,8 59,4 66,0

60 7,2 14,4 21,6 28,8 36,0 43,2 50,4 57,6 64,8 72,0

65 7,8 15,6 23,4 31,2 39,0 46,8 54,6 62,4 70,2 78,0

70 8,4 16,8 25,2 33,6 42,0 50,4 58,8 67,2 75,6 84,0

75 9,0 18,0 27,0 36,0 45,0 54,0 63,0 72,0 81,0 90,0

80 9,6 19,2 28,8 38,4 48,0 57,6 67,2 76,8 86,4 96,0

85 10,2 20,4 30,6 40,8 51,0 61,2 71,4 81,6 91,8 102,0

90 10,8 21,6 32,4 43,2 54,0 64,8 75,6 86,4 97,2 108,0

95 11,4 22,8 34,2 45,6 57,0 68,4 79,8 91,2 102,6 114,0

100 12,0 24,0 36,0 48,0 60,0 72,0 84,0 96,0 108,0 120,0

∆I

LB

GL

F

F GL
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0 

0

Obrázok 27: Kompenzácia dilatácie pre odbočku

F Pevný bod
GL Posuvné uloženie
LB Dĺžka ohybového ramena
0 

Dĺžka ohybového ramena LB sa vypočíta 
pomocou nasledujúceho vzorca:

0

Dané:

• Materiál výrobku: Nelegovaná oceľ, číslo ma-
teriálu 1.0034

• C = 55
• d = 54 mm
• Δl = 21 mm

Potrebné:

• LB [m]

Riešenie:

LB = 1,85 m

Obrázok 28: Výpočet dĺžky ohybového ramena LB pre systémovú rúru Geberit Mapress z uhlíkovej ocele

∆I

∆I

LB

GL

GL

GL

LB Dĺžka ohybového ramena [m]

d Vonkajší priemer rúry [mm]

Δl Zmena dĺžky [mm]

C Konštanta materiálu (pozri tabuľku 59 na 
strane 42)

L
B
 = 

 C ·   d · ∆I

             1000 

C ·  mm · mm
mm
m

 = md · ∆I
1000

LB =  

55 ·  54 · 21
1000

LB =

L B
 [m

]

∆I [mm]

d12

Biegeschenkel LB Mapress C-Stahl

0.00

10

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

d15
d18
d22

d35

d42

d54

d76.1

d66.7

d88.9

d108
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Výpočet dĺžky ohybového ramena LU

Dĺžka ohybového ramena LU, ktorá sa má 
vypočítať , sa určí týmto spôsobom:
0

Obrázok 29: Kompenzácia dilatácie pomocou 
U-kompenzátora z ohnutej rúry

F Pevný bod
GL Posuvné uloženie
LU Dĺžka ohybového ramena
0 

0

Obrázok 30: Kompenzácia dilatácie pomocou 
U-kompenzátora s lisovacími tvarovkami

F Pevný bod
GL Posuvné uloženie
LU Dĺžka ohybového ramena

0 

Dĺžka ohybového ramena LU sa vypočíta 
pomocou nasledujúceho vzorca:
0

Dané:

• Materiál výrobku: Nelegovaná oceľ, číslo ma-
teriálu 1.0034

• U = 31
• d = 54 mm
• Δl = 21 mm

Potrebné:

• LU [m]

Riešenie:

LU = 1,04 m

Obrázok 31: Výpočet dĺžky ohybového ramena LU pre systémovú rúru Geberit Mapress z uhlíkovej ocele

Lu

GL GL

∆I
—
2

∆I
—
2

F F

~ Lu
     —
     2

~ Lu
     —
     2

∆I
—
2

Lu

∆I
—
2

30 d

GL GLF F

LU Dĺžka ohybového ramena [m]

d Vonkajší priemer rúry [mm]

Δl Zmena dĺžky [mm]

U Konštanta materiálu (pozri tabuľku 59 na 
strane 42)

L
U =

  U ∙   d ∙ ∆I

             1000 

U ·  mm · mm
mm
m

 = md · ∆I
1000LU = 

31 ·  54 · 21
1000

LU =

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

L U
 [m

]
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Kompenzácia dilatácie pomocou ohybového ramena z medi

Dilatácia rúr závisí, okrem iného, od materiálu 
výrobku. Pri výpočte dĺžky ohybového ramena 
sa musia do úvahy vziať parametre, ktoré závisia 
od materiálu. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené 
nastavenia pre medené rúry.

Tabuľka 61: Parametre závisiace od materiálu potrebné na výpočet dĺžky ohybového ramena pre meď

Výpočet dĺžky ohybového ramena pozostáva z 
nasledujúcich krokov:

• Výpočet zmeny dĺžky Δl 
• Výpočet dĺžky ohybového ramena

V nasledujúcej časti sú uvedené príklady hodnôt 
na výpočet dĺžky ohybového ramena LB a LU pre 
meď.

Výpočet zmeny dĺžky Δl

Zmena dĺžky sa vypočíta pomocou 
nasledujúceho vzorca:
0

Dané:

• Materiál výrobku: Meď
• α = 0,0166 mm/(m·K)
• L = 35 m
• ΔT = 50 K

Potrebné:

• Zmena dĺžky Δl rúry [mm]

Riešenie:

Δl = 29 mm

Materiál rúry Koeficient tepelnej rozťažnosti α
[mm/m · K]

Konštanta materiálu

C U

Meď 0,0166 52 29

Δl Zmena dĺžky [m]

L Dĺžka rúry [m]

ΔT Teplotný rozdiel (prevádzková teplota – 
teplota okolia v čase montáže) [K]

α Koeficient tepelnej rozťažnosti 
[mm/(m·K)]

∆I = L · α · ∆T

∆I = L ·  α · ∆T   
m · mm · K

  = m
m · K

∆I = 35m · 0.0166   
mm

   · 50K
(m · K)
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Tabuľka 62: Zmena dĺžky Δl medených rúr

Výpočet dĺžky ohybového ramena

Výpočet dĺžky ohybového ramena závisí od typu 
ohybového ramena:

• Kompenzácia dilatácie pomocou ohybového 
ramena/pre odbočky: výpočet dĺžky ohybo-
vého ramena LB

• Kompenzácia dilatácie pomocou U-kompen-
zátora: výpočet dĺžky ohybového ramena LU

Výpočet dĺžky ohybového ramena LB

Dĺžka ohybového ramena LB, ktorá sa má 
vypočítať, sa pri kompenzácii ohybových ramien 
a pri odbočovacích rúrach určí týmto 
spôsobom:

0

Obrázok 32: Kompenzácia dilatácie pomocou 
ohybového ramena

F Pevný bod
GL Posuvné uloženie
LB Dĺžka ohybového ramena
0 

Dĺžka rúry L
[m]

Teplotný rozdiel ΔT 
[K]

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Zmena dĺžky Δl
[mm]

10 1,7 3,3 5,0 6,6 8,3 10,0 11,6 13,3 14,9 16,6

15 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 14,9 17,4 19,9 22,4 24,9

20 3,3 6,6 10,0 13,3 16,6 19,9 23,2 26,6 29,9 33,2

25 4,2 8,3 12,5 16,6 20,8 24,9 29,1 33,2 37,4 41,5

30 5,0 10,0 14,9 19,9 24,9 29,9 34,9 39,8 44,8 49,8

35 5,8 11,6 17,4 23,2 29,1 34,9 40,7 46,5 52,3 58,1

40 6,6 13,3 19,9 26,6 33,2 39,8 46,5 53,1 59,8 66,4

45 7,5 14,9 22,4 29,9 37,4 44,8 52,3 59,8 67,2 74,7

50 8,3 16,6 24,9 33,2 41,5 49,8 58,1 66,4 74,7 83,0

55 9,1 18,3 27,4 36,5 45,7 54,8 63,9 73,0 82,2 91,3

60 10,0 19,9 29,9 39,8 49,8 59,8 69,7 79,7 89,6 99,6

65 10,8 21,6 32,4 43,2 54,0 64,7 75,5 86,3 97,1 107,9

70 11,6 23,2 34,9 46,5 58,1 69,7 81,3 93,0 104,6 116,2

75 12,5 24,9 37,4 49,8 62,3 74,7 87,2 99,6 112,1 124,5

80 13,3 26,6 39,8 53,1 66,4 79,7 93,0 106,2 119,5 132,8

85 14,1 28,2 42,3 56,4 70,6 84,7 98,8 112,9 127,0 141,1

90 14,9 29,9 44,8 59,8 74,7 89,6 104,6 119,5 134,5 149,4

95 15,8 31,5 47,3 63,1 78,9 94,6 110,4 126,2 141,9 157,7

100 16,6 33,2 49,8 66,4 83,0 99,6 116,2 132,8 149,4 166,0

∆I

LB

GL

F

F GL
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0

Obrázok 33: Kompenzácia dilatácie pre odbočku

F Pevný bod
GL Posuvné uloženie
LB Dĺžka ohybového ramena
0 

Dĺžka ohybového ramena LB sa vypočíta 
pomocou nasledujúceho vzorca:
0

Dané:

• Materiál výrobku: Meď
• C = 52
• d = 54 mm
• Δl = 29 mm

Potrebné:

LB [m]

Riešenie:

LB = 2,06 m

Obrázok 34: Výpočet dĺžky ohybového ramena LB pre medené rúry v súlade s DVGW GW 392

∆I

∆I
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GL

GL

L
B
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 C ·   d · ∆I

             1000 

LB Dĺžka ohybového ramena [m]

d Vonkajší priemer rúry [mm]

Δl Zmena dĺžky [m]

C Konštanta materiálu (pozri tabuľku 61 na 
strane 46)

L Dĺžka rúry [m]

C ·  mm · mm
mm
m

 = md · ∆I
1000

LB =  

52 ·  54 · 29
1000

mLB =

∆I [mm]

L B
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]
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Výpočet dĺžky ohybového ramena LU

Dĺžka ohybového ramena LU, ktorá sa má 
vypočítať , sa určí týmto spôsobom:
0

Obrázok 35: Kompenzácia dilatácie pomocou 
U-kompenzátora z ohnutej rúry

F Pevný bod
GL Posuvné uloženie
LU Dĺžka ohybového ramena
0 

0

Obrázok 36: Kompenzácia dilatácie pomocou 
U-kompenzátora z lisovacích tvaroviek

F Pevný bod
GL Posuvné uloženie
LU Dĺžka ohybového ramena
0 

Dĺžka ohybového ramena LU sa vypočíta 
pomocou nasledujúceho vzorca:
0

Dané:

• Materiál výrobku: Meď
• U = 29
• d = 54 mm
• Δl = 29 mm

Potrebné:

LU [m]

Riešenie:

LU = 1,15 m

Obrázok 37: Výpočet dĺžky ohybového ramena LU pre medené rúry v súlade s DVGW GW 392
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Kompenzácia dilatácie pomocou ohybového ramena Geberit MapressCuNiFe

Dilatácia rúr závisí, okrem iného, od typu 
materiálu výrobku. Pri výpočte dĺžky ohybového 
ramena sa musia do úvahy vziať parametre, 
ktoré závisia od materiálu. V nasledujúcej 
tabuľke je uvedený zoznam parametrov pre 
Geberit MapressCuNiFe.

Tabuľka 63: Parametre závisiace od materiálu potrebné na výpočet dĺžky ohybového ramena systému Geberit 
MapressCuNiFe

Výpočet dĺžky ohybového ramena pozostáva z 
nasledujúcich krokov:

• Výpočet zmeny dĺžkyΔ
• Výpočet dĺžky ohybového ramena

V nasledujúcej časti sú uvedené príklady hodnôt 
na výpočet dĺžky ohybového ramena LW a LU 
pre Geberit MapressCuNiFe.

Výpočet zmeny dĺžky Δl

Zmena dĺžky sa určí pomocou nasledujúceho 
vzorca:
0

Dané:

• Materiál výrobku: CuNi, číslo materiálu 
2.1972.11

• α = 0,017 mm/(m·K)
• L = 5 m
• ΔT = 50 K

Potrebné:

Zmena dĺžky Δl rúry [mm]

Riešenie:

Δl = 4,3 mm

Materiál rúry Systémová rúra Koeficient tepelnej 
rozťažnosti α [mm/m·K]

Konštanta materiálu

C U

Kujná zliatina medi a niklu 
2.1972.11

Geberit 
MapressCuNiFe

0,017 54 31

Δl: Zmena dĺžky [m]

L: Dĺžka rúry [m]

ΔT: Teplotný rozdiel (prevádzková teplota – 
teplota okolia v čase montáže) [K]

α: Koeficient tepelnej rozťažnosti 
[mm/(m·K)]

∆I = L · α · ∆T

∆I = L ·  α · ∆T   
m · m · K

   = m
m · K

∆I = 5m · 0.017   
mm

   · 50K
(m · K)
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Tabuľka 64: Zmena dĺžky Δl pre systémovú rúru Geberit MapressCuNiFe

Výpočet dĺžky ohybového ramena

Výpočet dĺžky ohybového ramena závisí od typu 
ohybového ramena:

• Kompenzácia dilatácie pomocou ohybového 
ramena/pre odbočky: výpočet dĺžky ohybo-
vého ramena LB

• Kompenzácia dilatácie pomocou U-kompen-
zátora: výpočet dĺžky ohybového ramena LU

Výpočet dĺžky ohybového ramena LB

Dĺžka ohybového ramena LW, ktorá sa má 
vypočítať, sa pri kompenzácii ohybových ramien 
a pri odbočovacích rúrach určí týmto 
spôsobom:
0

Obrázok 38: Kompenzácia dilatácie pomocou 
ohybového ramena

0

Obrázok 39: Kompenzácia dilatácie pre odbočku

F Pevný bod
GL Posuvné uloženie
LB Dĺžka ohybového ramena
0 

Dĺžka rúry L 
[m]

Teplotný rozdiel ΔT 
[K]

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Zmena dĺžky Δl 
[mm]

1 0,17 0,34 0,51 0,68 0,85 1,02 1,19 1,36 1,53 1,70

2 0,34 0,68 1,02 1,36 1,70 2,04 2,38 2,72 3,06 3,40

3 0,51 1,02 1,53 2,04 2,55 3,06 3,57 4,08 4,59 5,10

4 0,68 1,36 2,04 2,72 3,40 4,08 4,76 5,44 6,12 6,80

5 0,85 1,70 2,55 3,40 4,25 5,10 5,95 6,80 7,65 8,50

6 1,02 2,04 3,06 4,08 5,10 6,12 7,14 8,16 9,18 10,20

7 1,19 2,38 3,57 4,76 5,95 7,14 8,33 9,52 10,71 11,90

8 1,36 2,72 4,08 5,44 6,80 8,16 9,52 10,88 12,24 13,60

9 1,53 3,06 4,59 6,12 7,65 9,18 10,71 12,24 13,77 15,30

10 1,70 3,40 5,10 6,80 8,50 10,20 11,90 13,60 15,30 17,00

∆I

LB

GL

F

F GL

∆I

∆I

LB

GL

GL

GL
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Dĺžka ohybového ramena LB sa určí pomocou 
nasledujúceho vzorca:
0

Dané:

• Materiál výrobku: CuNi, číslo materiálu 
CW 352H

• C = 54
• d = 54 mm
• Δl = 0,0043 m

Potrebné:

LB [m]

Riešenie:

LB = 0,82 mm

Obrázok 40: Určenie dĺžky ohybového ramena LB pre systémovú rúru Geberit MapressCuNiFe

LB Dĺžka ohybového ramena [m]

d Vonkajší priemer rúry [mm]

Δl Zmena dĺžky [m]

C Konštanta materiálu (pozri tabuľku 63 na 
strane 50)

L Dĺžka rúry [m]

LB =  C ·   d· ∆I

C ·  m · m = md · ∆ILB = 

54 ·  0.054 · 0.0430LB = 

L B
 [m

]
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Výpočet dĺžky ohybového ramena LU

Dĺžka ohybového ramena LU, ktorá sa má 
vypočítať , sa určí pomocou nasledujúceho 
vzorca:
0

Obrázok 41: Kompenzácia dilatácie pomocou 
U-kompenzátora z ohnutej rúry

F Pevný bod
GL Posuvné uloženie
LU Dĺžka ohybového ramena
0 

0

Obrázok 42: Kompenzácia dilatácie pomocou 
U-kompenzátora s lisovacími tvarovkami

F Pevný bod
GL Posuvné uloženie
LU Dĺžka ohybového ramena
0 

Dĺžka ohybového ramena LU sa určí pomocou 
nasledujúceho vzorca:
0

Dané:

• Materiál výrobku: CuNi, číslo materiálu 
2.1972.11

• U = 31
• d = 54 mm
• Δl = 0,0043 m

Potrebné:

LU [m]

Riešenie:
0

0

LU = 0,47 mm

Obrázok 43: Určenie dĺžky ohybového ramena LU pre systémovú rúru Geberit MapressCuNiFe
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U Konštanta materiálu (pozri tabuľku 63 na 
strane 50)

L Dĺžka rúry [m]

LU =  U ∙   d ∙ ∆I

U ·  m · m = md · ∆ILU = 

31 ·  0.054 · 0.0430LU = 

L U
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1.4.3 Upevnenie rúr

Upevnenia rúry

Upevnenia rúry plnia viacero funkcií: okrem 
toho, že držia rúru, tiež usmerňujú teplotné 
zmeny dĺžky v želanom smere.

Upevnenia rúr sa delia podľa účelu, ktorý plnia:

• Pevný bod = pevná armatúra rúry
• Posuvné uloženie = axiálne pohyblivá rúrová 

objímka

0

Obrázok 44: Umiestnenie pevných bodov: na rúre, nie 
na lisovacej tvarovke

F Pevný bod
GL Posuvné uloženie
0 

0

Obrázok 45: Umiestnenie posuvných uložení: 
horizontálna rúra musí mať  priestor na 
voľné rozpínanie

F Pevný bod
GL Posuvné uloženie
0 

Pripájacie rúry (napr. k radiátorom) musia byť 
dostatočne dlhé, aby sa boli schopné 
prispôsobiť zmenám dĺžky vyskytujúcim sa v 
potrubnom systéme.

Pri odbočovacích rúrach alebo zmenách smeru 
sa pri montáži prvého posuvného uloženia ako 
minimálny odstup udáva ohybové rameno 
spôsobené zmenou dĺžky (LB/LU).

Potrubie, ktoré nie je prerušené zmenou smeru 
alebo ktoré neobsahuje kompenzáciu dilatácie, 
môže mať len pevný bod. Pri dlhých potrubiach 
sa napríklad odporúča umiestniť  pevný bod do 
stredu potrubia na usmernenie dilatácie do 
dvoch smerov.

Uvedená situácia vzniká napríklad pri zvislých 
úsekoch prechádzajúcich niekoľkými 
prostrednými poschodiami, pri ktorých sa 
nepoužila kompenzácia dilatácie.
0

Obrázok 46: Upevnenie priebežných potrubí 
pomocou jediného pevného bodu

GL Posuvné uloženia
F Pevné body
0 

Stúpacie potrubie je potrebné upevniť v strede, 
vďaka čomu sa tepelné rozpínanie usmerňuje do 
dvoch smerov a namáhanie odbočiek je tak 
nižšie.

• Posuvné uloženia musia byť umiestne-
né tak, aby počas prevádzky ne-
prekážali

• Pevné body ani posuvné uloženia sa 
nesmú umiestniť na lisovacie tvarovky

F

GL

F

GL

F GL
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Rozostupy medzi rúrovými objímkami

Na upevnenie potrubia sa môžu použiť bežne 
dostupné rúrové objímky. V nasledujúcej 
tabuľke sú uvedené nevyhnutné rozostupy 
medzi objímkami.

Tabuľka 65: Rozostupy medzi rúrovými objímkami 
podľa DIN 806-4 pre systémové rúry 
Geberit Mapress z ušľachtilej ocele, 
uhlíkovej ocele, medi a CuNiFe 
(DIN EN 10305)

Na izoláciu potrubia od zvuku stavby je potrebné 
použiť rúrové objímky s gumovými vložkami.

1.4.4 Odovzdávanie tepla

Použitie vyžarovanej alebo absorbovanej 
tepelnej energie

Okrem prepravy tepelného média (voda, para a 
pod.) potrubia na základe fyzikálnych zákonov 
odovzdávajú tepelnú energiu. Tento účinok platí 
aj v opačnom smere.

Z tohto dôvodu možno potrubia použiť na 
odovzdávanie tepla (podlahové kúrenie, 
vykurovacie stropy a steny a pod.), ako aj 
preberanie tepla (zariadenia na chladenie vody, 
zemné zásobníky tepla a pod.).

Určenie odovzdávania tepla systémom 
Geberit Mapress ušľachtilá oceľ výpočtom

Určenie odovzdávania tepla výpočtom 
pozostáva z nasledujúcich krokov:

• Výpočet koeficientu prestupu tepla kr
• Výpočet odovzdávania tepla QR

Výpočet koeficientu prestupu tepla kr

Všeobecný výpočet

Predpoklady pre všeobecný výpočet:

• Inštalácia nad omietkou
• Stojatý vzduch

Koeficient prestupu tepla kr sa určí všeobecným 
výpočtom pomocou nasledujúceho vzorca:
0

Hodnoty pre systém Geberit Mapress ušľachtilá 
oceľ:

• αi = 23,2 W/(m2·K)
• αa = 8,1 W/(m2·K)
• λ = 15 W/(m·K)

DN d x s 
[mm]

Rozostupy 
medzi 

rúrovými 
objímkami 

[m]

Rozostupy medzi 
rúrovými 

objímkami 
odporúčané 

spoločnosťou 
Geberit 

[m]

12 15 x 1,2 1,25 1,50

15 18 x 1,2 1,50 1,50

20 22 x 1,2 2,00 2,50

25 28 x 1,5 2,25 2,50

32 35 x 1,5 2,75 3,50

40 42 x 1,5 3,00 3,50

50 54 x 1,5 3,50 3,50

65 76,1 x 2,0 4,25 5,00

80 88,9 x 2,0 4,75 5,00

100 108 x 2,0 5,00 5,00

αi Koeficient prestupu tepla, vnútorný 
[W/(m2·K)]

αa Koeficient prestupu tepla, vonkajší 
[W/(m2·K)]

da Vonkajší priemer [mm]

di Vnútorný priemer [mm]

λ Tepelná vodivosť [W/(m·K)]

π
kr = 

1

αi ∙ di

1

2 ∙ λ
+

1

αa ∙ da

+· ln
da

di
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Zjednodušený výpočet

Predpoklady pre zjednodušený výpočet:

• Inštalácia nad omietkou
• Stojatý vzduch
• Rozsah vyžiarenej energie sa neberie do 

úvahy

Koeficient prestupu tepla kr sa určí 
zjednodušeným výpočtom pomocou 
nasledujúceho vzorca:
0

Hodnoty pre systém Geberit Mapress ušľachtilá 
oceľ:

• αa = 8,1 W/(m2·K)

Výpočet odovzdávania tepla QR

Odovzdávanie tepla sa vypočíta pomocou 
nasledujúceho vzorca:
0

Určenie odovzdávania tepla podľa tabuľky

Hodnoty tepelného toku QR v nasledujúcej 
tabuľke vychádzajú zo všeobecného výpočtu 
koeficientov prestupu tepla kr.

Tabuľka 66: Odovzdávanie tepla systémom Geberit Mapress ušľachtilá oceľ

αa Koeficient prestupu tepla, vonkajší 
[W/(m2·K)]

π
kr = 

1

αa ∙ da

QR Tepelný tok pre 1 m rúry [W/m]

kr Koeficient prestupu tepla [W/m·K]

Ti Teplota vody v rúre

Ta Vnútorná teplota

QR = (Ti – Ta) · kr
·

d x s 
[mm]

Teplotný rozdiel ΔT 
[K]

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tepelný tok QR
[W/m]

15 x 1,0 3,2 7,4 12,2 17,4 22,9 28,7 34,8 41,2 47,7 54,5

18 x 1,0 3,7 8,6 14,1 20,1 26,5 33,2 40,3 47,6 55,2 63,1

22 x 1,2 4,3 10,0 16,5 23,5 31,0 38,9 47,2 55,8 64,7 73,9

28 x 1,2 5,2 12,2 20,0 28,5 37,5 47,1 57,1 67,5 78,3 89,5

35 x 1,5 6,2 14,5 23,8 34,0 44,8 56,2 68,2 80,7 93,6 107,0

42 x 1,5 7,2 16,8 27,6 39,3 51,8 65,0 78,8 93,3 108,2 123,8

54 x 1,5 9,0 20,8 34,2 48,7 64,3 80,7 97,8 115,8 134,4 153,7

54 x 2,0 8,9 20,8 34,2 48,7 64,2 80,6 97,8 115,7 134,3 153,5

76,1 x 2,0 11,6 26,9 44,2 63,0 83,1 104,3 126,5 149,7 173,9 198,9

88,9 x 2,0 13,1 30,5 50,0 71,3 94,0 118,1 143,2 169,5 196,9 225,3

108 x 2,0 15,4 35,6 58,4 83,3 109,8 137,9 167,4 198,1 230,1 263,3
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Grafické určenie odovzdávania tepla

Hodnoty tepelného toku QR, ktoré je možné odvodiť z nasledujúceho obrázka, vychádzajú zo 
všeobecného výpočtu koeficientov prestupu tepla kr.

Obrázok 47: Odovzdávanie tepla systémom Geberit Mapress ušľachtilá oceľ

QR Tepelný tok pre 1 m rúry
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Určenie odovzdávania tepla systémom 
Geberit Mapress uhlíková oceľ výpočtom

Určenie odovzdávania tepla výpočtom 
pozostáva z nasledujúcich krokov:

• Výpočet koeficientu prestupu tepla kr
• Výpočet odovzdávania tepla QR

Výpočet koeficientu prestupu tepla kr

Všeobecný výpočet

Predpoklady pre všeobecný výpočet:

• Inštalácia nad omietkou
• Stojatý vzduch

Koeficient prestupu tepla kr sa určí všeobecným 
výpočtom pomocou nasledujúceho vzorca:
0

Hodnoty pre systém Geberit Mapress uhlíková 
oceľ:

• αi = 23,2 W/(m2·K)
• αa = 8,1 W/(m2·K)
• λ = 60 W/(m·K)

Zjednodušený výpočet

Predpoklady pre zjednodušený výpočet:

• Inštalácia nad omietkou
• Stojatý vzduch
• Rozsah žiarenia sa neberie do úvahy

Koeficient prestupu tepla kr sa vypočíta 
zjednodušeným výpočtom pomocou 
nasledujúceho vzorca:
0

Hodnota pre systém Geberit Mapress uhlíková 
oceľ:

• αa = 8,1 W/(m2·K)
• λ = 60 W/(m·K)

Výpočet odovzdávania tepla QR

Odovzdávanie tepla sa určí pomocou 
nasledujúceho vzorca:
0

Určenie odovzdávania tepla podľa tabuľky

Hodnoty tepelného toku QR v nasledujúcej 
tabuľke vychádzajú zo všeobecného výpočtu 
koeficientov prestupu tepla kr.

αi Koeficient prestupu tepla, vnútorný 
[W/(m2·K)]

αa Koeficient prestupu tepla, vonkajší 
[W/(m2·K)]

da Vonkajší priemer [mm]

di Vnútorný priemer [mm]

λ Tepelná vodivosť [W/(m·K)]

π
kr = 

1

αi ∙ di

1

2 ∙ λ
+

1

αa ∙ da

+· ln
da

di

αa Koeficient prestupu tepla, vonkajší 
[W/(m2·K)]

QR Tepelný tok pre 1 m rúry [W/m]

kr Koeficient prestupu tepla [W/m·K]

Ti Teplota vody v rúre

Ta Vnútorná teplota

π
kr = 

1

αa ∙ da

QR = (Ti – Ta) · kr
·
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Tabuľka 67: Odovzdávanie tepla systémom Geberit Mapress uhlíková oceľ

Grafické určenie odovzdávania tepla

Hodnoty tepelného toku QR, ktoré je možné stanoviť z nasledujúceho obrázka, vychádzajú zo 
všeobecného výpočtu koeficientov prestupu tepla kr.

Obrázok 48: Odovzdávanie tepla systémom Geberit Mapress uhlíková oceľ

QR Tepelný tok pre 1 m rúry
ΔT Teplotný rozdiel
0 

d x s 
[mm]

Teplotný rozdiel ΔT 
[K]

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tepelný tok QR
[W/m]

12 x 1,2 3,9 8,9 14,5 20,6 27,2 34,2 41,6 49,4 57,6 66,2

15 x 1,2 4,7 10,7 17,5 24,9 32,8 41,2 50,2 59,6 69,5 79,9

18 x 1,2 5,5 12,5 20,4 29,0 38,2 48,1 58,5 69,5 81,1 93,2

22 x 1,5 6,3 14,3 23,3 33,1 43,6 54,8 66,8 79,3 92,6 106,5

28 x 1,5 7,8 17,6 28,7 40,7 53,7 67,5 82,2 97,7 114,0 131,2

35 x 1,5 9,5 21,5 34,9 49,5 65,3 82,1 100,0 118,9 138,8 159,8

42 x 1,5 11,2 25,2 40,8 58,0 76,4 96,1 117,0 139,2 162,5 187,1

54 x 1,5 14,4 32,3 52,5 74,5 98,2 123,6 150,5 178,9 209,0 240,6

76,1 x 1,5 19,2 43,1 69,8 99,0 130,5 164,2 200,0 237,9 278,0 320,2

88,9 x 2,0 22,0 49,3 79,9 113,3 149,3 187,8 228,7 272,2 318,1 366,5

108 x 2,0 26,1 58,4 94,6 134,1 176,7 222,2 270,8 322,2 376,7 434,1
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Určenie odovzdávania tepla meďou výpočtom

Určenie odovzdávania tepla výpočtom 
pozostáva z nasledujúcich krokov:

• Výpočet koeficientu prestupu tepla kr
• Výpočet odovzdávania tepla QR

Výpočet koeficientu prestupu tepla kr

Všeobecný výpočet

Predpoklady pre všeobecný výpočet:

• Montáž na omietke
• Stojatý vzduch

Koeficient prestupu tepla kr sa určí všeobecným 
výpočtom pomocou nasledujúceho vzorca:
0

Hodnoty pre meď:

• αi = 23,2 W/(m2·K)
• αa = 8,1 W/(m2·K)
• λ = 305 W/(m·K)

Zjednodušený výpočet

Predpoklady pre zjednodušený výpočet:

• Montáž na omietke
• Stojatý vzduch
• Rozsah vyžiarenej energie sa neberie do 

úvahy

Koeficient prestupu tepla kr sa určí 
zjednodušeným výpočtom pomocou 
nasledujúceho vzorca:
0

Hodnoty pre meď:

• αa = 8,1 W/(m2·K)

Výpočet odovzdávania tepla QR

Odovzdávanie tepla sa vypočíta pomocou 
nasledujúceho vzorca:
0

Určenie odovzdávania tepla podľa tabuľky

Hodnoty tepelného toku QR v nasledujúcich 
tabuľkách vychádzajú zo všeobecného výpočtu 
koeficientov prestupu tepla kr.

αi Koeficient prestupu tepla, vnútorný 
[W/(m2·K)]

αa Koeficient prestupu tepla, vonkajší 
[W/(m2·K)]

da Vonkajší priemer [mm]

di Vnútorný priemer [mm]

λ Tepelná vodivosť [W/(m·K)]

π
kr = 

1

αi ∙ di

1

2 ∙ λ
+

1

αa ∙ da

+· ln
da

di

αa Koeficient prestupu tepla, vonkajší 
[W/(m2·K)]

QR Tepelný tok pre 1 m rúry [W/m]

kr Koeficient prestupu tepla [W/m·K]

Ti Teplota vody v rúre

Ta Vnútorná teplota

π
kr = 

1

αa ∙ da

QR = (Ti – Ta) · kr
·



 1 Technológia systému

61

Tabuľka 68: Odovzdávanie tepla medenými rúrami v súlade s DVGW GW 392

Grafické určenie odovzdávania tepla

Hodnoty tepelného toku QR, ktoré je možné odvodiť z nasledujúcich obrázkov, vychádzajú zo 
všeobecného výpočtu koeficientov prestupu tepla kr.

Obrázok 49: Odovzdávanie tepla medenými rúrami v súlade s DVGW GW 392

QR Tepelný tok pre 1 m rúry
ΔT Teplotný rozdiel
0 

d
[mm]

Teplotný rozdiel ΔT
[K]

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tepelný tok Q 

[W/m]

12 3,8 8,5 13,9 19,7 25,9 32,6 39,6 46,9 54,7 62,8

15 4,6 10,3 16,8 23,8 31,3 39,4 47,8 56,8 66,2 76,0

18 5,3 12,1 19,6 27,8 36,6 46,0 55,9 66,3 77,3 88,8

22 6,3 14,3 23,2 33,0 43,4 54,5 66,3 78,7 91,8 105,5

28 7,8 17,6 28,5 40,5 53,3 66,9 81,4 96,7 112,7 129,6

35 9,5 21,3 34,5 49,0 64,5 81,0 98,6 117,1 136,6 157,1

42 10,8 24,3 39,4 55,9 73,6 92,5 112,5 133,7 156,0 179,6

54 13,8 30,9 50,1 71,0 93,6 117,6 143,1 170,1 198,5 228,5

76,1 18,6 41,6 67,4 95,5 125,8 158,2 192,5 228,9 267,4 307,8

88,9 21,3 47,6 77,1 109,3 144,0 181,0 220,4 262,1 306,1 352,5

108 25,3 56,5 91,4 129,5 170,5 214,3 261,0 310,4 362,7 417,8
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Určenie odovzdávania tepla systému Geberit 
MapressCuNiFe výpočtom

Určenie odovzdávania tepla výpočtom 
pozostáva z nasledujúcich krokov:

• Výpočet koeficientu prestupu tepla kr
• Výpočet odovzdávania tepla QR

Výpočet koeficientu prestupu tepla kr

Všeobecný výpočet

Predpoklady pre všeobecný výpočet:

• Inštalácia nad omietkou
• Stojatý vzduch

Koeficient prestupu tepla kr sa určí všeobecným 
výpočtom pomocou nasledujúceho vzorca:
0

Hodnoty pre Geberit MapressCuNiFe:

• αi = 23,2 W/(m2·K)
• αa = 8,1 W/(m2·K)
• λ = 50 W/(m·K)

Zjednodušený výpočet

Predpoklady pre zjednodušený výpočet:

• Inštalácia nad omietkou
• Stojatý vzduch
• Rozsah vyžiarenej energie sa neberie do 

úvahy

Koeficient prestupu tepla kr sa vypočíta 
zjednodušeným výpočtom pomocou 
nasledujúceho vzorca:
0

Hodnoty pre Geberit MapressCuNiFe:

• αa = 8,1 W/(m2·K)
• λ = 50 W/(m·K)

Výpočet odovzdávania tepla QR

Odovzdávanie tepla sa určí pomocou 
nasledujúceho vzorca:
0

Výpočet odovzdávania tepla podľa tabuľky

Hodnoty tepelného toku QR v nasledujúcej 
tabuľke vychádzajú zo všeobecného výpočtu 
koeficientov prestupu tepla kr.

αi Koeficient prestupu tepla, vnútorný 
[W/(m2·K)]

αa Koeficient prestupu tepla, vonkajší 
[W/(m2·K)]

da Vonkajší priemer [mm]

di Vnútorný priemer [mm]

λ Tepelná vodivosť [W/(m·K)]

π
kr = 

1

αi ∙ di

1

2 ∙ λ
+

1

αa ∙ da

+· ln
da

di

αa Koeficient prestupu tepla, vonkajší 
[W/(m2·K)]

QR Tepelný tok pre 1 m rúry [W/m]

kr Koeficient prestupu tepla [W/m·K]

Ti Teplota vody v rúre

Ta Vnútorná teplota

π
kr = 

1

αa ∙ da

QR = (Ti – Ta) · kr
·
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Tabuľka 69: Odovzdávanie tepla systémom Geberit MapressCuNiFe

Grafický výpočet odovzdávania tepla

Hodnoty tepelného toku QR, ktoré je možné vypočítať z nasledujúceho obrázka, vychádzajú zo 
všeobecného výpočtu koeficientov prestupu tepla kr.

Obrázok 50: Odovzdávanie tepla systémom Geberit MapressCuNiFe

QR Tepelný tok pre 1 m rúry
ΔT Teplotný rozdiel
0 

d x s 
[mm]

Teplotný rozdiel ΔT 
[K]

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tepelný tok Q 

[W/m]

15 x 1,0 4,6 10,3 16,8 23,8 31,3 39,4 47,8 56,8 66,1 76,0

22 x 1,0 6,3 14,3 23,2 33,0 43,4 54,5 66,3 78,7 91,8 105,5

28 x 1,0 7,8 17,6 28,5 40,4 53,3 66,9 81,4 96,7 112,7 129,6

35 x 1,0 9,5 21,3 34,5 49,0 64,5 81,0 98,6 117,1 136,6 157,1

42 x 1,5 11,1 24,9 40,4 57,2 75,4 94,7 115,3 137,0 159,8 183,9

54 x 1,5 13,9 31,2 50,7 71,8 94,6 118,9 144,7 171,9 200,7 230,9

76,1 x 2,0 18,6 41,6 67,3 95,4 125,7 158,0 192,3 228,6 267,0 307,4

88,9 x 2,0 21,3 47,6 77,1 109,3 144,0 181,0 220,3 262,0 306,1 352,5

108 x 2,5 25,3 56,5 91,4 129,4 170,5 214,3 261,0 310,4 362,6 417,8
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1.4.5 Tabuľky tlakových strát

Tabuľky tlakových strát pre rôzne aplikácie 
lisovacích systémov Geberit Mapress sú 
dostupné na internete na webovej stránke 
www.international.geberit.com.

1.5 Prevádzka

1.5.1 Lisovacie prístroje Geberit

Vždy používajte schválené lisovacie prístroje 
Geberit. Ak si nie ste istí, či je prístroj, ktorý 
používate, kompatibilný so systémom Geberit 
Mapress, kontaktujte spoločnosť Geberit.

Vždy je potrebné dodržiavať návod na použitie 
každého lisovacieho prístroja.

Údržba lisovacích prístrojov Geberit

Vždy dodržiavajte intervaly údržby uvedené v 
návode na prevádzku lisovacieho prístroja 
Geberit. Pravidelne kontrolujte, či prístroj nemá 
viditeľné chyby a poškodenie, ktoré by mohli 
ovplyvniť bezpečnosť , a prístroj pravidelne 
čistite a premazávajte.

Interval údržby prístroja je uvedený na nálepke 
na zariadení. Údržbu a rekalibráciu vykonajte 
vždy najneskôr pred týmto dátumom.

1.5.2 Lisovacia čeľusť Geberit

Základné bezpečnostné upozornenia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku 
nesprávnej obsluhy

Používajte len lisovacie čeľuste v 
bezchybnom prevádzkovom stave. 
Osoby bez technického školenia môžu 
lisovacie čeľuste použiť len za 
predpokladu, že boli poučené 
vyškolenou kvalifikovanou osobou.
Nebezpečenstvo pomliaždenia 
pohyblivými časťami: Počas lisovania 
držte časti tela alebo iné predmety 
mimo lisovacej čeľuste a lisovacej 
tvarovky. Lisovací adaptér ani lisovaciu 
čeľusť nedržte počas lisovania rukami.

UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo poškodenia majetku v 
dôsledku nesprávnej obsluhy

Opotrebovanú lisovaciu čeľusť 
vymeňte.
Na prepravu a skladovanie lisovacej 
čeľuste použite prepravný kufrík a 
skladujte ju na suchom mieste.
Poškodenie nechajte okamžite 
skontrolovať autorizovanou odbornou 
firmou.
Dodržiavajte bezpečnostné 
upozornenia týkajúce sa používaných 
čistiacich prostriedkov a prostriedkov 
na ochranu proti korózii.
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Obsluha lisovacej čeľuste Geberit Mapress

1 Uistite sa, že priemer lisovacej tvarovky 
zodpovedá priemeru lisovacej čeľuste.

2 Stlačením ramien čeľuste dokopy otvorte 
lisovaciu čeľusť.

3 Lisovaciu čeľusť umiestnite na lem 
lisovacej tvarovky.

4 Uvoľnite rameno čeľuste.

5 Zalisujte lisovaciu tvarovku (správny 
postup nájdete v návode na prevádzku 
lisovacieho prístroja).

6 Otvorte lisovaciu čeľusť a odstráňte 
lisovaciu tvarovku.

7 V prípade správneho zalisovania bude 
možné z tvarovky olúpať fóliu indikátora 
zalisovania.

Plán údržby (čeľuste)

Štítok o kontrole na lisovacej slučke udáva 
dátum najbližšej kalibrácie. Informácie o 
servisných zástupcoch pre náradie Geberit 
Mapress získate od vášho miestneho 
obchodného zástupcu Geberit.

Tabuľka 70: Interval údržby

UPOZORNENIE
Netesný spoj v dôsledku nesprávneho 
zalisovania

Z priestoru medzi lisovacou čeľusťou a 
lisovacou tvarovkou odstráňte 
nečistoty, triesky alebo iné úlomky.
Pred zalisovaním dodržte odporúčané 
postupy na prípravu.
Ubezpečte sa, že je lisovacia čeľusť po 
zalisovaní úplne zatvorená.
Lisovaciu čeľusť, ktorá sa úplne 
nezatvorí, nechajte skontrolovať pre 
prípadné poškodenie.

Interval Údržbárske práce

Pravidelne, 
pred použitím 
na začiatku dňa

• Skontrolujte, či lisovacia 
čeľusť nemá viditeľné von-
kajšcie chyby, poškodenie 
a nejaví známky opotrebe-
nia, ktoré by mohli ovplyvniť 
bezpečnosť, a v prípade 
potreby odneste lisovaciu 
čeľusť k autorizovanému 
servisnému zástupcovi

• Vyčistite a namažte lisova-
ciu čeľusť univerzálnym ma-
zivom v spreji

• Skontrolujte, či sa ramená 
čeľuste pohybujú ľahko

Každý rok • Náradie nechajte skontro-
lovať a rekalibrovať u auto-
rizovaného servisného 
zástupcu
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1.5.3 Lisovacia slučka a lisovací adaptér 
Geberit Mapress

Základné bezpečnostné upozornenia

Obsluha lisovacieho adaptéra Geberit 
Mapress

V závislosti od menovitého priemeru lisovacej 
tvarovky je potrebné použiť  rôzne lisovací 
adaptéry pre lisovacie slučky.

Tabuľka 71: Lisovací adaptéry

Nasadenie lisovacej slučky okolo lisovacej 
tvarovky
0

Slučky s priemerom 35, 42, 54 a 66,7 mm 

1 Uistite sa, že priemer lisovacej tvarovky 
zodpovedá priemeru lisovacej slučky a že 
lisovací adaptér zodpovedá lisovacej 
slučke.

2 Potiahnutím dvoch krytov od seba 
otvorte lisovaciu slučku.

3 Lisovaciu slučku nasaďte okolo lisovacej 
tvarovky a uistite sa, že je lisovacia 
kontúra lisovacej slučky správne 
umiestnená na leme tvarovky.

4 Lisovaciu slučku otočte do lisovacej 
polohy.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku 
odletujúcich úlomkov pri nesprávnom 
použití alebo pri použití opotrebených 
alebo poškodených lisovacích slučiek a 
lisovacích adaptérov

Používajte len lisovaciu slučku a lisovací 
adaptér v bezchybnom prevádzkovom 
stave.
Lisovacie slučky a lisovacia adaptéry 
vykazujúce známky poškodenia 
materiálu okamžite stiahnite z 
prevádzky a nepoužívajte ich.
Plán a intervaly údržby je nutné dodržať.
Lisovacie slučky a lisovacie adaptéry 
môžu používať len kvalifikované osoby.

UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo pomliaždenia 
pohyblivými časťami

Medzi lisovaciu slučku a lisovací 
adaptér nevkladajte žiadnu časť tela 
alebo iné predmety.
Lisovaciu slučku ani lisovací adaptér 
nedržte počas lisovania rukami.

Menovitý 
priemer
[mm]

Lisovací 
adaptér pre 

lisovaciu slučku

Slučka Lisovací 
prístroj

35
42 
54
66,7

ZB 203
(kompatibilita 2)

alebo ZB 303
(kompatibilita 3)

691.181.00.1
691.182.00.1
691.183.00.1
691.185.00.1

EFP 202, 
ECO 202
ACO 202
ECO 301

76,1
88,9 ZB 321 90671

90672 ECO 301

108 ZB 321 a ZB 322 90673 ECO 301

UPOZORNENIE
Netesný spoj v dôsledku nesprávneho 
zalisovania

Uistite sa, že je lisovacia slučka po 
zalisovaní úplne zatvorená.
Prípadné poškodenie lisovacích 
slučiek, ktoré sa úplne nezatvorili, ako aj 
lisovacích adaptérov a lisovacieho 
prístroja nechajte skontrolovať 
autorizovaným servisným zástupcom.
Nesprávne zalisovaný spoj vymeňte a 
nepokúšajte sa o opravné zalisovanie.
Ak sa na lisovacej tvarovke po 
zalisovaní nachádzajú spálené miesta, 
nechajte lisovaciu čeľusť skontrolovať 
autorizovaným servisným zástupcom.

2

2

3 4
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Slučky s priemerom 76,1 a 88,9 mm 

1 Uistite sa, že priemer lisovacej tvarovky 
zodpovedá priemeru lisovacej slučky a že 
lisovací adaptér zodpovedá lisovacej 
slučke.

2 Lisovaciu čeľusť otvoríte zatlačením 
zaisťovacieho čapu a súbežným 
roztvorením lisovacej slučky pri 
zaisťovacom krúžku.

3 Pri lisovacej slučke s ø 76,1 – 88,9 mm: 
lisovacia slučka je nasadená správne, keď 
strediaci pás ukazuje smerom k rúre. 
Lisovaciu slučku umiestnite okolo 
lisovacej tvarovky a uistite sa, že je 
lisovacia kontúra lisovacej slučky na 
správnom mieste.

4 Zaisťovací krúžok posúvajte na zaisťovací 
čap, až kým nezapadne na miesto a kým 
lisovacia slučka pevne neobopne 
tvarovku.

5 Lisovaciu slučku otočte do lisovacej 
polohy.

Nasadenie lisovacieho adaptéra na lisovaciu 
čeľusť (až do ø 88,9 mm)

Predpoklad
Lisovacia slučka je nasadená.

1 Lisovací adaptér lisovacej slučky otvoríte 
stlačením ramien čeľuste dokopy (1).

2 Výstupky lisovacieho adaptéra zatlačte 
nadoraz do drážok lisovacej slučky (2) a 
zaveste ich na čapy. Uistite sa, že sú 
výstupky úplne zachytené o kolíky (3).

3 Uvoľnite obidve ramená slučky.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku 
odletujúcich úlomkov pri nesprávnom 
použití alebo pri použití opotrebených 
alebo poškodených lisovacích 
adaptérov

Uistite sa, že sa výstupky lisovacieho 
adaptéra vždy úplne zachytia o kolíky 
lisovacej slučky.
Z priestoru medzi lisovacím adaptérom 
a lisovacou slučkou odstráňte 
nečistoty, triesky alebo iné podobné 
veci.

Lisovacie adaptéry patria k 
opotrebovateľným dielom. Materiál sa 
častým lisovaním opotrebuje, pričom 
vyššie štádiá opotrebenia sa prejavia 
prasklinami na materiáli. Lisovacie 
adaptéry, ktoré vykazujú takéto 
opotrebenie alebo sú inak poškodené, sa 
môžu zlomiť, a to hlavne pri nesprávnom 
použití (napr. pri lisovaní príliš veľkej 
tvarovky, narazení a pod.) alebo ak sa 
nepoužijú v súlade s ich určením.

1 2

3

1
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Zalisovanie spoja (až do ø 88,9 mm)

1 Zalisujte lisovaciu tvarovku (pozrite návod 
na prevádzku lisovacieho prístroja).

2 Po zalisovaní sa uistite, že je lisovacia 
slučka úplne zatvorená.

3 Otvorte lisovací adaptér a odoberte ho z 
lisovacej slučky.

4 Otvorte lisovaciu slučku a odoberte ju.

5 V prípade správneho zalisovania bude 
možné z lisovacej tvarovky olúpať fóliu 
indikátora zalisovania.

Zalisovanie lisovacej tvarovky ø 108 mm

Zalisovanie pozostáva z dvoch krokov:

• Predlisovanie pomocou lisovacieho adaptéra 
ZB 321

• Finálne zalisovanie pomocou lisovacieho ad-
aptéra slučky ZB 322

Poloha zaisťovacieho čapu v zaisťovacom 
krúžku indikuje stav zalisovania:

• Poloha 1: lisovacia slučka je nasadená
• Poloha 2: po predlisovaní pomocou lisova-

cieho adaptéra ZB 321
• Poloha 3: po finálnom zalisovaní pomocou  

lisovacieho adaptéra ZB 322
0

UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku 
odletujúcich úlomkov pri nesprávnom 
použití alebo pri použití opotrebených 
alebo poškodených lisovacích slučiek a 
lisovacích adaptérov

Ak sa lisovacia slučka a lisovací 
adaptér použili nesprávne, prestaňte 
ich používať  a nechajte ich 
skontrolovať  v autorizovanom 
odbornom servise.

UPOZORNENIE
Netesný spoj v dôsledku nesprávneho 
zalisovania

Uistite sa, že je lisovacia slučka po 
zalisovaní úplne zatvorená.
Prípadné poškodenie lisovacích 
slučiek, ktoré sa úplne nezatvorili, ako 
aj lisovacích adaptérov a lisovacieho 
prístroja nechajte skontrolovať v 
autorizovanom odbornom servise.
Nesprávne zalisované spoje vymeňte a 
nepokúšajte sa o opravné zalisovanie.
Ak sa na lisovacej tvarovke po 
zalisovaní nachádzajú spálené miesta, 
nechajte lisovaciu slučku skontrolovať 
v autorizovanom odbornom servise.

Slučku s ø 108 mm je možné odobrať až 
po dokončení druhého lisovania 
pomocou lisovacieho adaptéra ZB 322. 
Lisovanie je potrebné zopakovať , ak sa po 
lisovaní nedosiahla správne poloha. 
Pozrite aj návod na prevádzku lisovacieho 
prístroja ECO 301.

3
2
1
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Nasadenie lisovacej slučky okolo lisovacej 
tvarovky (ø 108 mm)

1 Uistite sa, že priemer lisovacej tvarovky 
zodpovedá priemeru lisovacej slučky a že 
lisovací adaptér zodpovedá lisovacej 
slučke.

2 Lisovaciu slučku otvoríte zatlačením 
zaisťovacieho čapu a súbežným 
roztvorením lisovacej slučky pri 
zaisťovacom krúžku.

3 Uistite sa, že sa pohyblivé časti voľne 
pohybujú a že sú značky (1) na 
pohyblivých častiach (2) a na krytoch (3) v 
jednej línii.

4 Lisovaciu slučku nasaďte okolo lisovacej 
tvarovky a uistite sa, že je lisovacia 
kontúra lisovacej slučky umiestnená na 
leme tvarovky.

5 Zaisťovací krúžok posúvajte na zaisťovací 
čap, až kým nezapadne na miesto (poloha 
1) a kým lisovacia slučka pevne neobopne 
tvarovku.

6 Lisovaciu slučku otočte do lisovacej 
polohy.

7 Ubezpečte sa, že sú uvoľňovacia páka a 
zaisťovací krúžok v jednej línii.

Nasadenie lisovacieho adaptéra ZB 321 na 
lisovaciu slučku (ø 108 mm)

Predpoklad
Lisovacia slučka je nasadená. Zaisťovací čap je 
v polohe 1.

1 Lisovací adaptér otvoríte stlačením 
ramien čeľuste dokopy.

UPOZORNENIE
Netesný spoj v dôsledku nesprávneho 
zalisovania

Z priestoru medzi lisovacou slučkou a 
lisovacou tvarovkou odstráňte 
nečistoty, triesky alebo iné podobné 
veci.
Uistite sa, že je lisovacia slučka správne 
umiestnená na leme tvarovky.

UPOZORNENIE
Poškodenie rúry v dôsledku chybnej 
lisovacej slučky, ktorú už nie je možné 
uvoľniť

Uistite sa, že sa pohyblivé časti dajú 
posúvať a povoliť.
Uistite sa, že je možné pohyblivé časti a 
kryty navzájom zarovnať.
Lisovaciu slučku vymeňte, ak pohyblivé 
časti a kryty nefungujú.

Lisovacia slučka je nasadená správne, 
keď strediaci pás ukazuje smerom k rúre.

2

3

1

VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku 
odletujúcich úlomkov pri nesprávnom 
použití lisovacieho adaptéra

Uistite sa, že sa výstupky lisovacieho 
adaptéra vždy úplne zachytia o kolíky 
lisovacej slučky.

Ak sa počas lisovania nedosiahne poloha 
zaisťovacieho čapu alebo ak je lisovanie 
prerušené, lisovanie zopakujte. Pozrite aj 
návod na prevádzku lisovacieho prístroja.
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2 Výstupky lisovacieho adaptéra zatlačte 
nadoraz do drážok lisovacej slučky a 
zaveste ich na zaisťovacie čapy. Uistite 
sa, že sú výstupky úplne zachytené o 
kolíky.

3 Uvoľnite obidve ramená čeľuste.

Predlisovanie pomocou lisovacieho adaptéra 
ZB 321 (ø 108 mm)

1 Zalisujte lisovaciu tvarovku; pozrite návod 
na prevádzku lisovacieho prístroja.

2 Otvorte lisovací adaptér a odoberte ho z 
lisovacej slučky.

3 Uistite sa, že je zaisťovací čap v polohe 2.

Nasadenie lisovacieho adaptéra ZB 322 na 
lisovaciu slučku (ø 108 mm)

Predpoklad
Lisovacia slučka je nasadená. Zaisťovací čap je 
v polohe 2.

1 Lisovací adaptér otvoríte stlačením 
ramien čeľuste dokopy.

2 Výstupky lisovacieho adaptéra zatlačte 
nadoraz do drážok lisovacej slučky a 
zaveste ich na zaisťovacie čapy. Uistite 
sa, že sú výstupky úplne zachytené o 
kolíky.

3 Uvoľnite obidve ramená slučky.

Výsledok: Predlisovanie bolo dokončené. 
Lisovaciu slučku už nie je možné odobrať. 
Proces vytvorenia spoja je dokončený až 
po uskutočnení finálneho zalisovania 
pomocou lisovacieho adaptéra ZB 322.

1 2

3

1

VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku 
odletujúcich úlomkov pri nesprávnom 
použití lisovací adaptéra

Uistite sa, že sa výstupky lisovacieho 
adaptéra vždy úplne zachytia o kolíky 
lisovacej slučky.

Ak sa počas lisovania nedosiahne poloha 
zaisťovacieho čapu alebo ak je lisovanie 
prerušené, lisovanie zopakujte. Pozrite aj 
návod na prevádzku lisovacieho prístroja.

1 2

3

1
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Finálne zalisovanie pomocou lisovacieho 
adaptéra ZB 322 (ø 108 mm)

Predpoklad
Lisovacia slučka je nasadená. Zaisťovací čap je 
v polohe 2.

1 Zalisujte lisovaciu tvarovku; pozrite návod 
na prevádzku lisovacieho prístroja.

2 Otvorte lisovací adaptér a odoberte ho z 
lisovacej slučky.

3 Uistite sa, že je zaisťovací čap v polohe 3.

4 Uvoľňovaciu páku potiahnite smerom k 
lisovacej slučke. Zaisťovací čap sa uvoľní 
a umiestni do polohy 1. Lisovacia slučka 
sa uvoľní.

5 Stlačte zaisťovací čap (1), roztvorte 
lisovaciu slučku a odoberte ju (2).

6 Skontrolujte lisovaný spoj.

7 V prípade správneho zalisovania bude 
možné z tvarovky olúpať  fóliu indikátora 
zalisovania.

UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku 
poruchy lisovacej slučky pri uvoľnení

Lisovaciu slučku pri uvoľňovaní držte.

Výsledok: Finálnym zalisovaním sa 
dokončí proces lisovania.

1

2

2

UPOZORNENIE
Netesný spoj v dôsledku nesprávneho 
zalisovania

Ubezpečte sa, že je lisovacia slučka po 
zalisovaní úplne zatvorená.
Prípadné poškodenie lisovacích 
slučiek, ktoré sa úplne nezatvorili, ako aj 
lisovacieho adaptéra a lisovacieho 
prístroja nechajte skontrolovať  
autorizovaným servisným zástupcom 
pre náradie. Nesprávne zlisované spoje 
vymeňte (nepokúšajte sa o opravné 
zalisovanie).
Ak sa na lisovacej tvarovke po 
zalisovaní nachádzajú spálené miesta, 
nechajte lisovaciu slučku a lisovací 
adaptér skontrolovať autorizovaným 
servisným zástupcom pre náradie.
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Plán údržby (slučky a lisovacie adaptéry)

Štítok o kontrole na lisovacej slučke a lisovacom adaptére udáva dátum najbližšej kalibrácie. 
Informácie o servisných zástupcoch pre náradie Geberit Mapress získate od vášho zodpovedného 
obchodného zástupcu Geberit.

Tabuľka 72: Interval údržby

Interval Údržbárske práce

Po 25 zalisovaniach • Na lisovaciu kontúru lisovacej slučky nasprejujte malé 
množstvo spreja BRUNOX® Turbo-Spray® alebo podobného 
maziva

Pravidelne, pred použitím na 
začiatku dňa

• Skontrolujte, či lisovacia slučka a lisovací adaptér nemajú vi-
diteľné vonkajšie chyby, najmä poškodenie, praskliny mate-
riálu a iné známky opotrebenia. Ak sa objavia chyby, 
prestaňte používať  lisovaciu slučku a/alebo lisovací adaptér, 
a buď ju/ich vymeňte, alebo chyby nechajte opraviť u autori-
zovaného servisného zástupcu

• Lisovaciu kontúru nasprejujte sprejom BRUNOX® Tur-
bo-Spray® alebo podobným mazivom, nechajte chvíľu pôso-
biť a potom handrou odstráňte nečistoty a usadeniny

• Spoje a medzeru medzi pohyblivými časťami a krytmi 
nasprejujte sprejom BRUNOX® Turbo-Spray® alebo po-
dobným mazivom a hýbte s nimi dovtedy, kým sa nebudú ľah-
ko pohybovať. Prebytočné mazivo utrite

• Na celú lisovaciu slučku a lisovací adaptér nasprejujte malým 
množstvo spreja BRUNOX® Turbo-Spray® alebo podobné 
mazivo

• Skontrolujte, či sa ramená lisovacieho adaptéra pohybujú 
ľahko. V prípade potreby nasprejujte na spoje čeľuste malým 
množstvo spreja BRUNOX® Turbo-Spray® alebo podobného 
maziva

• Vyčistite elektrické kontakty lisovacieho adaptéra ZB 303

Každý rok (76,1 – 108 mm) alebo 
po 3 000 lisovaniach, alebo 
najneskôr po dvoch rokoch 
(35 – 66,7 mm a lisovací adaptér) 
– najneskorší dátum nájdete na 
servisnej nálepke na prístroji

• Náradie nechajte skontrolovať a rekalibrovať u autorizova-
ného servisného zástupcu
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1.6 Montáž

1.6.1 Lisovaný spoj Geberit Mapress

Vytvorenie lisovaného spoja Geberit Mapress

Lisovaný spoj Geberit Mapress sa vytvorí týmto 
spôsobom:

• Pripravte rúru a tvarovku na zalisovanie
• Rúru zasuňte do tvarovky po správnu hĺbku 

zasunutia
• Voliteľne: pri ø 54 – 108 mm nasaďte mon-

tážne zariadenie MH 1
• Zalisujte tvarovku

Pripravte rúru a tvarovku na zalisovanie

1 Skontrolujte, či sú rúra a tvarovka čisté, 
nepoškodené a či nie sú poškrabané a 
pretlačené.

2 Určite dĺžku rúry.

3 Odrežte rúru správnej dĺžky.

UPOZORNENIE
Riziko korózie

Pri rezaní Geberit Mapress ušľachtilá 
oceľ udržujte rezné prístroje a prístroje 
na odstraňovanie hrán čisté bez 
úlomkov z uhlíkovej ocele.
Na rezanie rúry a tvaroviek na 
požadovanú dĺžku nepoužívajte 
rýchlorezný kotúč.
Používajte len rezacie prístroje vhodné 
na prácu s oceľou.

UPOZORNENIE
Poškodený tesniaci krúžok môže 
spôsobiť netesnosť lisovaného spoja

Konce rúr zvonka aj zvnútra dôkladne 
odhraňte.
Z tesniaceho krúžka odstráňte cudzie 
telesá.
Rúru do tvarovky nezasúvajte kývaním.
Ľahkým otáčaním zatlačte tvarovku na 
rúru.
Používajte len mazivá bez obsahu oleja 
a tuku.

Tvarovky s hladkým ukončením skracujte 
len po maximálnu povolenú veľkosť 
skrátenia k, ktorá je uvedená v katalógu 
výrobkov.
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4 Konce rúr odhraňte zvnútra aj zvonka.

5 Je potrebné odstrániť plastové 
opláštenie Geberit Mapress uhlíková oceľ.

6 Z koncov rúry odstráňte úlomky.

7 Označte hĺbku zasunutia.

8

9 Na tvarovkách s hladkým ukončením 
označte hĺbku zasunutia na konci.

10 Z tvarovky odstráňte zátku.

Ak sa použijú iné ako odplášťovacie 
prístroje Geberit Mapress uhlíková oceľ, 
plastové opláštenie je potrebné odstrániť  
po hĺbku zasunutia E.

1

1

2

2

E

Nedostatočná mechanická pevnosť v 
prípade nedodržania správnej hĺbky 
zasunutia.

E

1

2
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11 Skontrolujte tesniaci krúžok.

12 Tvarovku nasuňte na rúru po označenú 
hĺbku zasunutia.

13 Vyrovnajte rúru.

Vytvorenie spoja so závitovou tvarovkou

1 Zafixujte rúru v príslušnej polohe.

2 Utesnite závitový spoj.

3 Nasaďte závitovú tvarovku a pri jej držaní 
ju zaskrutkujte na miesto.

Voliteľne: pri ø 54 – 108 mm nasaďte 
montážnu pomôcku MH 1 

Rúry zovrite kliešťami montážnej 
pomôcky.

Zalisujte tvarovku

Predpoklad
• Rúra a pripravené montážne prvky sú vyrov-

nané
• Závitové spoje musia byť utesnené

1 Uistite sa, že priemer lisovacej tvarovky 
zodpovedá priemeru lisovacej čeľuste 
alebo slučky: pre ø 12 – 35 mm použite 
lisovaciu čeľusť, pre ø 42 – 108 mm 
použite lisovaciu slučku a lisovací 
adaptér.

2 Zalisujte tvarovku. Lisovacie tvarovky ø 
108 mm sa musia pred odobratím slučky 
zalisovať dvakrát, prvýkrát pomocou 
lisovacieho adaptéra ZB 321 a druhýkrát 
pomocou lisovacieho adaptéra ZB 322

Tvarovku je možné jednoduchšie nasunúť  
použitím oleja a maziva bez obsahu tuku 
alebo ponorením tvarovky do vody alebo 
mydlovej vody.

UPOZORNENIE
Netesný spoj v dôsledku korózie pod 
napäťim

Na utesňovanie nepoužívajte Teflon.

E

E

Rozmery zariadenia sú uvedené v návode 
na prevádzku montážnej pomôcky.
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3 Lisovacie tvarovky ø  108 mm a musia 
pred odobratím slučky zalisovať na 
dvakrát, prvýkrát pomocou lisovacieho 
adaptéra ZB 321 a druhýkrát pomocou 
lisovacieho adaptéra ZB 322

4 Z tvarovky odstráňte indikátor 
zalisovania.

5 Skontrolujte, či sa dosiahla správna hĺbka 
zasunutia.

1.6.2 Geberit Mapress uhlíková oceľ, s 
plastovým opláštením, ochrana proti 
korózii

Nasadenie bandáže na ochranu proti korózii

1 Z rúry a tvarovky odstráňte nečistoty a 
vlhkosť.

2 Tvarovku a plastové opláštenie rúry 
natrite po dĺžke 20 mm vrstvou 
základného náteru.

3 Základný náter nechajte vyschnúť.

4 Nasaďte bandáž na ochranu proti korózii.

Výsledok
0

Základný náter nie je ochranou proti 
korózii. Slúži výlučne ako základ na 
protikorózne opláštenie.

Pri nasadzovaní bandáže na ochranu proti 
korózii dbajte na to, aby prekrytie bolo 
najmenej 15 mm a aby sa obsiahla 
pripravená časť plastového opláštenia.
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1.6.3 Minimálne vzdialenosti a potreba 
miesta

Minimálne vzdialenosti medzi dvomi 
lisovanými spojmi
0

Tabuľka 73: Minimálne vzdialenosti medzi dvomi 
lisovanými spojmi 

Rozmery rúr pri stenových a stropných 
prechodoch
0

Tabuľka 74: Rozmery rúr pri stenových a stropných 
prechodoch 

d x s 
[mm]

Amin
[cm]

Lmin
[cm]

E 
[cm]

12 1,0 4,4 1,7

15 1,0 5,0 2,0

18 1,0 5,0 2,0

22 1,0 5,2 2,1

28 1,0 5,6 2,3

35 1,0 6,2 2,6

42 2,0 8,0 3,0

54 2,0 9,0 3,5

76,1 2,0 1) / 3.0 2)

1) Rozmer sa používa pri lisovaní pomocou lisovacieho 
prístroja Geberit ECO 301

2) Rozmer sa používa pri lisovaní pomocou lisovacieho 
prístroja Geberit HCPS

12,6 1) / 13,6 2) 5,3

88,9 2,0 1) / 3,0 2) 14,0 1) / 15,0 2) 6,0

108 2,0 1) / 3,0 2) 17,0 1) / 18,0 2) 7,5

d

E

A min
L min

d x s 
[mm]

Bmin
[cm]

Cmin
[cm]

Dmin
[cm]

12 3,5 5,2 7,7

15 3,5 5,5 8,5

18 3,5 5,5 8,9

22 3,5 5,6 9,5

28 3,5 5,8 10,7

35 3,5 6,1 12,1

42 3,5 6,5 14,7

54 3,5 7,0 17,4

76,1 7,5 12,8 22,3

88,9 7,5 13,5 24,9

108 7,5 15,0 29,2

D min

C min

B min

d
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Potreba miesta pre lisovanie pomocou lisovacích prístrojov

Tabuľka 75: Potreba miesta pre lisovanie pomocou lisovacích čeľustí pri montáži na hladkú stenu, v rohoch a v 
šachtách

Tabuľka 76: Potreba miesta pre lisovanie pomocou lisovacích slučiek pri montáži na hladkú stenu, v rohoch a v 
šachtách

d 
[mm]

A 
[cm]

B 
[cm]

C 
[cm]

D 
[cm]

E 
[cm]

F 
[cm]

12 – 15 2,0 5,6 2,0 2,8 7,5 13,1

18 2,0 6,0 2,5 2,8 7,5 13,1

22 2,5 6,5 3,1 3,5 8,0 15,0

28 2,5 7,5 3,1 3,5 8,0 15,0

35 3,0 7,5 3,1 4,4 8,0 17,0

d 
[mm]

A 
[cm]

B 
[cm]

C 
[cm]

D 
[cm]

E 
[cm]

F 
[cm]

42 7,5 11,5 7,5 7,5 11,5 26,5

54 8,5 12,0 8,5 8,5 12,0 29,0

76,1 11,0 14,0 11,0 11,0 14,0 35,0

88,9 12,0 15,0 12,0 12,0 15,0 39,0

108 14,0 17,0 14,0 14,0 17,0 45,0

A

B

C

E

D EF

C

A

B

C

E

D

C

EF
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Tabuľka 77: Potreba miesta pri lisovaní pomocou lisovacieho prístroja Geberit HCPS

1.7 Korózia

1.7.1 Korózia systému Geberit Mapress 
ušľachtilá oceľ (1.4401)

Odolnosť proti korózii

Odolnosť proti vnútornej korózii

Pitná voda

Nehrdzavejúce ocele nereagujú s pitnou vodou 
vďaka ochrannej vrstve oxidu chromitého. To 
znamená, že systém Geberit Mapress ušľachtilá 
oceľ je pri kontakte s pitnou vodou odolný proti 
korózii a zaručuje tak vysokú úroveň kvality 
vody.

Lokálne prejavy korózie, ako je jamková alebo 
trhlinová korózia, sa môžu objaviť pri pitnej vode 
alebo vode podobnej pitnej vode s príliš 
vysokým obsahom chloridov. Príliš vysoký 
obsah chloridov sa vyskytne, ak sa pri 
dezinfekcii potrubia s pitnou vodou pridá do 
vody príliš veľa dezinfekčného prostriedku 
obsahujúceho chlór. Je preto potrebné prísne 
dodržiavať predpisy týkajúce sa času aplikácie a 
používanej koncentrácie.

Obsah vo vode rozpustných chloridových iónov 
v pitnej vode a vo vode podobnej pitnej vode 
nesmie prekročiť 250 mg/l.

Upravená voda

Pri systémoch Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 
je možné použiť  všetky spôsoby ošetrenia vody, 
ako je napr. výmena iónov alebo reverzná 
osmóza. Na ochranu proti korózii nie sú 
potrebné žiadne ďalšie opatrenia.

Systém Geberit Mapress ušľachtilá oceľ je 
odolný proti korózii pri upravenej vode, ako je:

• Zmäkčená/dekarbonizovaná voda
• Plne odsolená voda (deionizovaná, deminera-

lizovaná, destilovaná a čisté kondenzáty)
• Ultračistá voda s vodivosťou < 0,1 μS/cm

Odolnosť proti vonkajšej korózii

Systém Geberit Mapress ušľachtilá oceľ je 
odolný proti korózii spôsobenej vzduchom 
(okolitý vzduch). Pravdepodobnosť korózie sa 
zvyšuje pri kontakte so stavebnými materiálmi 
podporujúcimi koróziu alebo pri montáži v 
koróznom prostredí.

d 
[mm]

A 
[cm]

B 
[cm]

C 
[cm]

D 
[cm]

E 
[cm]

F
[cm]

G 
[cm]

76,1 11,0 20,0 22,0 22,0 16,0 16,0 30,0

88,9 12,0 20,0 22,0 22,0 16,0 18,0 32,0

108 13,0 20,0 23,0 23,0 16,0 20,0 34,0

A

G

B C D FE ≈ 60 cm

A
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Odolnosť proti bimetalickej korózii

Smer prietoku vody cez zmiešané inštalácie 
neovplyvňuje koróziu systému Geberit Mapress 
ušľachtilá oceľ (bezprietokové pravidlo). Pri 
inštaláciách s pitnou vodou sa preto Geberit 
Mapress ušľachtilá oceľ môže spájať so 
všetkými farebnými ťažkými kovmi (červený 
bronz, meď, mosadz).

Ak je Geberit Mapress ušľachtilá oceľ priamo 
pripojený k pozinkovaným oceľovým rúram, 
bimetalická korózia sa objaví na pozinkovaných 
oceľových rúrach. Prijatím nasledujúcich 
opatrení je možné korózii zabrániť:

• Inštalácia dištančných kusov z farebných 
ťažkých kovov (dĺžka L > 50 mm povrchu v 
kontakte s vodou)

• Inštalácia uzatváracieho ventilu z farebných 
ťažkých kovov.

Sfarbenie spôsobené usadeninami iných 
koróznych produktov neindikuje žiadne riziko 
korózie.

Ochrana proti korózii

Ochrana proti vonkajšej korózii

V oblastiach s rizikom korózie je potrebné 
vyhnúť sa montáži rúr bez ochrany proti korózii. 

V prípade rizika dlhodobého pôsobenia 
koróznych látok (napr. sadra, stavebné 
materiály s obsahom chloridu, betón, dusitany 
alebo amónium) na rúry sa odporúča povrchová 
montáž alebo vhodná ochrana proti korózii.

Ochrana proti vonkajšej korózii musí spĺňať 
nasledujúce požiadavky:

• Vodotesná
• Neporézna
• Odolná proti teplu a starnutiu
• Nepoškodená

Ako efektívna ochrana proti korózii sa osvedčilo 
použitie izolačných materiálov alebo hadíc s 
uzavretými bunkami. 

Minimálnou ochranou proti vonkajšej korózii je 
pokovovanie, základný náter alebo nanesenie 
farby.

Obaľovanie hadíc plsťou nie je prípustné, keďže 
plsť  dlhodobo zadržiava absorbovanú vlhkosť, a 
preto napomáha korózii.

Inštalácia plynu

Geberit Mapress ušľachtilá oceľ plyn 
nepotrebuje vďaka materiálovým vlastnostiam 
ocele ochranu proti korózii. To platí aj pre 
vedenia pod omietkou a pod podlahou za 
predpokladu, že je možné s istotou vylúčiť  
nasledujúce situácie:

• Nepriamy alebo priamy kontakt s materiálmi 
alebo látkami obsahujúcimi chlorid alebo iné 
látky napomáhajúce korózii

• Nepriamy alebo priamy kontakt s elektrickým 
prúdom

Ak nie je možné s istotou vylúčiť tieto situácie, je 
nevyhnutná dostatočná dodatočná ochrana 
proti korózii.

Vplyv prevádzkových podmienok a 
spracovania

Jamková korózia po skúške tlaku vody 

Pravdepodobnosť vzniku jamkovej korózie sa 
zvyšuje, ak po skúške tlaku vody zostane v rúre 
zvyšková voda. Vyhnite sa čiastočnému 
naplneniu potrubného systému.

Elektrické vykurovacie káble

Je možné použiť  elektrické vykurovacia káble.

Blokované časti rúr sa nesmú vykurovať, aby sa 
zabránilo nežiadúcemu zvýšeniu tlaku v 
dôsledku vykurovania.

Ohýbanie systémových rúr Geberit Mapress z 
ušľachtilej ocele

Ohrev rúr Geberit Mapress z ušľachtilej ocele 
spôsobuje zmenu v zložení materiálu a zvyšuje 
pravdepodobnosť vzniku medzikryštálovej 
korózie. Systémové rúry Geberit Mapress z 
ušľachtilej ocele sa preto nikdy nesmú ohýbať 
za tepla.

Za naprojektovanie a zhotovenie ochrany 
proti korózii nesie zodpovednosť 
projektant a inštalatér.
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Vplyv tesnenia a izolačných materiálov

Nesprávne použitie izolačných materiálov môže 
spôsobiť koróziu potrubia. Izolačné materiály 
pre tepelnú izoláciu rúr z nehrdzavejúcej ocele 
môžu obsahovať maximálne 0,05 % vo vode 
rozpustných chloridových iónov.

Tesniaca páska a materiály z teflonu s obsahom 
vo vode rozpustných chloridových iónov nie sú 
vhodné na tesnenie závitových spojov z 
ušľachtilej ocele, nakoľko v potrubiach s pitnou 
vodou môžu spôsobiť vznik štrbinovej korózie.

Izolačné materiály s uzavretými bunkami 
poskytujú efektívnu ochranu proti korózii, 
nakoľko zabraňujú koncentrácii chloridov.

Vhodnými tesniacimi materiálmi sú:

• Konopné tesnenie
• Pružná tesniaca páska a tesniace nite

Spájkovanie/zváranie potrubia z ušľachtilej 
ocele

Neodporúčame spájkovanie spojov s potrubím 
z ušľachtilej ocele pre vodné médiá z dôvodu 
rizika vyplývajúceho z nožovej korózie.

Neodporúčame zváranie potrubí z ušľachtilej 
ocele v rozvodoch pitnej vody na stavbách 
pomocou zvárania elektrickým oblúkom v 
ochrannej atmosfére inertného plynu. Ani 
odborné zváranie elektrickým oblúkom WIG/v 
ochrannej atmosfére inertného plynu nezabráni 
vzniku sfarbenia pri chladení (oxidové vrstvy) v 
oblasti zvaru. 

Rozvody pitnej vody z ušľachtilej ocele je na 
stavbách potrebné inštalovať len pomocou 
lisovaných spojov z dôvodu možného 
poškodenia vplyvom korózie spôsobenej 
spájkovaním alebo zváraním.

1.7.2 Korózia systému Geberit Mapress 
uhlíková oceľ

Korózia vykurovacích a iných inštalácií s 
uzavretým okruhom

Odolnosť proti vnútornej korózii

Geberit Mapress uhlíková oceľ vo vykurovacích 
a v iných uzavretých okruhoch nehrdzavie.

Prítomnosť kyslíka v obvode zvyšuje 
pravdepodobnosť vzniku korózie.

Kyslík spôsobujúci koróziu sa môže do obvodu 
dostať cez tesnenie, skrutkové spoje alebo 
privzdušňovacie automatické ventily v prípade 
podtlaku vo vykurovacom systéme.

Množstvo kyslíka vo vode, ktoré sa do obvodu 
dostane pri jeho plnení a doplňovaní, je veľmi 
malé a nespôsobí tak škody v dôsledku korózie.

Koncentrácie kyslíka vyššie ako 0,1 g/m3 
indikujú zvýšenú pravdepodobnosť korózie.

Systémové rúry Geberit Mapress z 
ušľachtilej ocele možno na stavbách 
ohýbať za studena pomocou ohýbacieho 
náradia až do priemeru ø 54 mm.

Izolačné materiály a hadice v kvalite AS v 
súlade s AGI-Q 135 sa nachádzajú 
výrazne pod touto maximálnou hranicou 
0,05 % vo vode rozpustných 
chloridových iónov, a sú preto 
mimoriadne vhodné pre ušľachtilú oceľ.

Geberit Mapress uhlíková oceľ nie je v 
prípade odtoku kondenzátu olejových 
kondenzačných kotlov odolný proti 
korózii. Kondenzácia v týchto systémoch 
dosahuje hodnotu pH 2,5 – 3,5 a môže 
tiež obsahovať kyselinu sírovú.



 1 Technológia systému

82

Odolnosť proti vonkajšej korózii

Vonkajšie plochy potrubných inštalácií v 
budovách obyčajne neprichádzajú do styku s 
vlhkými koróznymi médiami. Vonkajšia korózia 
sa preto na systéme Geberit Mapress uhlíková 
oceľ môže vyskytnúť  len pri neúmyselnom 
dlhodobejšom vystavení koróznym médiám 
(napr. prenikajúce zrážky, vlhkosť v stenách, 
kondenzovaná, prenikajúca, striekajúca alebo 
čistiaca voda).

Geberit Mapress uhlíková oceľ sa nikdy nesmie 
inštalovať v priestoroch s trvalou vlhkosťou.

• Systémová rúra Geberit Mapress z uhlíko-
vej ocele, s vonkajším pozinkovaním, a tva-
rovky Geberit Mapress z uhlíkovej ocele: 
zinkový povlak hrúbky 8 μm spĺňa požiadavky 
pre stupeň namáhania 1 v súlade s DIN EN ISO 
2081. Rúry a tvarovky sú preto vhodné na 
montáž v teplom a suchom prostredí. Pri 
rýchloschnúcom povrchu rúr poskytuje 
zinkový povlak ochranu proti krátkodobému 
vplyvu vlhkosti. 

• Systémová rúra Geberit Mapress z uhlíko-
vej ocele, s plastovým opláštením: oplášte-
nie systémových rúr z uhlíkovej ocele 
plastovým plášťom vo výrobnom závode 
zabezpečuje dobrú ochranu proti vonkajšej 
korózii. Miesta spojov musia byť dodatočne 
chránené proti vonkajšej korózii. 

• Systémová rúra Geberit Mapress z uhlíko-
vej ocele, s vnútorným a vonkajším pozinko-
vaním: systémové rúry Geberit Mapress z 
uhlíkovej ocele s vnútorným a vonkajším po-
zinkovaním sú vyrobené z pásu pozinkova-
ného ponorom. Zinkový povlak je približne 20 
μm hrubý a spĺňa požiadavky pre stupeň 
namáhania 2 v súlade s DIN EN ISO 2081. Rúry 
sú preto vhodné na inštaláciu v miestnostiach, 
v ktorých sa môže vyskytnúť kondenzácia.

Odolnosť proti bimetalickej korózii

Geberit Mapress uhlíková oceľ sa v uzavretých 
vodných okruhoch môže spájať so všetkými 
materiálmi v hocijakom poradí.

Ochrana proti vnútornej korózii

Nasledujúce opatrenia brzdia vznik korózie:

• Prídavok prostriedkov viažucich kyslík do 
obehovej vody

• Nastavenie požadovanej hodnoty pH pre uhlí-
kovú oceľ 8,5 – 9,5

• Používajte len prídavky do vody, ktoré boli 
odskúšané a schválené spoločnosťou Geberit

• Riaďte sa návodom na použitie od výrobcu

Ochrana proti vonkajšej korózii

Geberit Mapress uhlíková oceľ nesmie byť trvalo 
vystavený vlhkosti. V prípade inštalácií v 
priestore silne zaťažených vlhkosťou treba rúry 
uložiť mimo tohto priestoru.

Pri inštalácii do steny alebo pod poter je 
potrebné, aby boli lisovacie tvarovky Geberit 
Mapress z uhlíkovej ocele a odhalené časti rúry 
potiahnuté dodatočnou primeranou ochranou 
proti korózii.

Ochranu proti vonkajšej korózii poskytuje:

• Opláštenie
• Plastové chráničky
• Protikorózne chráničky

Kyslík vo vode, ktorý sa do obvodu 
dostane pri jeho plnení a doplňovaní, 
nespôsobuje žiadnu koróziu, nakoľko sa 
reakciou kyslíka s vnútornou oceľovou 
plochou zariadenia vytvárajú zlúčeniny 
oxidov železa. Okrem toho sa z horúcej 
vody vykurovacieho okruhu odstraňuje 
kyslík odvzdušnením vykurovacieho 
systému.
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Ochrana proti vonkajšej korózii musí spĺňať 
nasledujúce požiadavky:

• Vodotesná
• Neporézna
• Odolná proti teplu a starnutiu
• Nepoškodená

Tepelné izolačné materiály alebo hadice sa 
osvedčili ako minimálna ochrana proti vonkajšej 
korózii.

Pri rozvodoch s chladiacou vodou tepelné 
izolačné materiály neposkytujú primeranú 
ochranu proti korózii.

Plsť alebo podobné materiály sa nesmú 
používať ako ochrana proti korózii, nakoľko plsť 
dlhodobo zadržiava absorbovanú vlhkosť  a 
napomáha tým korózii.

Korózia rozvodov so stlačeným vzduchom

Systém Geberit Mapress uhlíková oceľ je odolný 
proti korózii len v odvlhčených systémoch so 
suchým stlačeným vzduchom. Prítomnosť 
akejkoľvek vlhkosti a vzduchu v inštalačnom 
systéme môže spôsobiť koróziu. 

Ak stlačený vzduch obsahuje viac ako 5 mg/m3 
mazacieho oleja, musí sa použiť  modrý tesniaci 
krúžok FKM.

1.7.3 Korózia systému Geberit Mapress 
meď

Odolnosť proti vonkajšej korózii

Systém Geberit Mapress meď je odolný proti 
korózii spôsobenej vzduchom (okolitý vzduch).

Pravdepodobnosť korózie sa zvyšuje pri 
kontakte so stavebnými materiálmi 
podporujúcimi koróziu alebo pri montáži v 
koróznom prostredí. V takých prípadoch je 
potrebné prijať primerané opatrenia na ochranu 
proti korózii.

Odolnosť proti bimetalickej korózii

Geberit Mapress meď sa môže spájať so 
všetkými materiálmi v hocijakom poradí v 
nasledujúcich inštaláciách:

• Vykurovacie systémy s uzavretým okruhom 
vody

• Okruhy vody bez rizika vnútornej korózie

V takýchto prípadoch je možné Geberit Mapress 
meď spájať s Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 
alebo Geberit Mapress uhlíková oceľ.

Pri spájaní Geberit Mapress meď s 
pozinkovanými oceľovými rúrami v inštaláciách 
pitnej vody alebo s otvoreným okruhom vody sa 
musí z dôvodu rozdielneho napätia týchto 
materiálov dodržať prietokové pravidlo.

Ochrana proti vonkajšej korózii

Ochrana proti vonkajšej korózii musí spĺňať  
nasledujúce požiadavky:

• Vodotesná
• Neporézna
• Odolná proti teplu a starnutiu
• Nepoškodená

Ochranu proti vonkajšej korózii zabezpečuje 
napr.:

• Opláštenie
• Plastové chráničky
• Bandáže na ochranu proti korózii

Obalenie hadíc plsťou nie je prípustné, keďže 
plsť dlhodobo zadržiava absorbovanú vlhkosť, a 
preto napomáha korózii.

Za naprojektovanie a zhotovenie ochrany 
proti korózii nesie zodpovednosť 
projektant a inštalatér.

Prietokové pravidlo: Meď sa vždy musí 
nainštalovať po prúde za komponentmi 
vyrobenými z pozinkovanej ocele.

Za naprojektovanie a zhotovenie ochrany 
proti korózii nesie zodpovednosť 
projektant a inštalatér.
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Odolnosť proti vnútornej korózii

Korózia v inštaláciách pitnej vody

Systém Geberit Mapress meď je odolný proti 
korózii pri použití v inštaláciách pitnej vody, ak 
pitná voda spĺňa nasledujúce chemické 
parametre:

• hodnota pH > 7,4 alebo
• 7,4 > hodnota pH > 7,0 a TOC < 1,5 g/m3

Poznámka: TOC obsah celkového organického 
uhlíka vo vode

Z dôvodu ochrany proti korózii je obsah soli 
obmedzený smernicou pre pitnú vodu 
nasledovne:

• Síranové ióny < 240 mg/l
• Dusičnanové ióny < 50 mg/l
• Sodíkové ióny < 200 mg/l

Korózia vykurovacích inštalácií

Systém Geberit Mapress meď je odolný proti 
korózii vo vykurovacích a chladiacich 
systémoch s otvoreným a uzavretým okruhom 
vody. 

1.7.4 Korózia systému Geberit 
MapressCuNiFe

Odolnosť proti korózii

Systémové rúry Geberit Mapress vyrobené z 
CuNi10Fe1.6Mn majú vynikajúcu odolnosť proti 
korózii, najmä pri morskej vode. Dôvodom 
dobrej odolnosti proti korózii je prirodzená 
tenká ochranná vrstva, ktorá sa vytvorí rýchlo 
vplyvom čistej vody. 

Táto zložitá ochranná vrstva pozostáva hlavne z 
oxidu medného, pričom nikel a železo ju ešte 
vylepšujú. Finálna vrstva sa vytvorí rýchlo počas 
prvých pár dní, ale na jej úplné vytvorenie sú 
potrebné viac ako tri mesiace. Rozhodujúcim 
faktorom pre dlhodobé správanie sa medi/niklu 
je prvotný efekt (expozícia), čo znamená, že rúry 
musia byť neustále premývané čistou morskou 
vodou. Po vytvorení náležitej povrchovej vrstvy 
sa rýchlosť korózie v priebehu rokov znižuje. 

Sú odolné proti:

• Vlhkosti
• Neoxidujúcim kyselinám
• Zásadám
• Fyziologickým roztokom
• Organickým kyselinám
• Suchým plynom (kyslík, chlór, chlorovodík, 

fluorovodík, oxid siričitý a oxid uhličitý)

Zliatiny medi a niklu s 10 % a 30 % niklu (Ni) majú 
v zásade dobrú odolnosť proti morskej vode. To 
platí aj pre horúcu morskú vodu a priemernú 
rýchlosť prúdenia až do 6 m/s.

Pri dosiahnutí príliš veľkej rýchlosti prúdenia pre 
danú geometriu sa môže ochranná vrstva 
poškodiť vplyvom šmykového napätia z morskej 
vody, čo môže spôsobiť rázové opotrebenie. V 
závislosti od priemeru musí byť rýchlosť  
prúdenia podľa normy DIN EN 85004-2 medzi 
1 m/s a maximálne 3,0 m/s.
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Obrázok 51: Rýchlosť prúdenia Geberit MapressCuNiFe podľa normy DIN EN 85004-2

Podiel železa v zliatine medi a niklu významne 
zlepšuje adhéznu silu vrstvy na ochranu proti 
korózii, a tak aj odolnosť proti únavovej korózii, 
hlavne v morskej vode a iných agresívnych 
vodách, ako je napr. slaná voda.

Odolnosť proti vnútornej korózii

Zliatina medi a niklu sa vyznačuje vysokou 
odolnosťou proti chloridovej a štrbinovej 
korózii.

Zosilnené chlórovanie (dávkovanie) môže mať 
negatívne účinky, keďže sa odolnosť proti 
korózii znižuje opotrebením.
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1.8 Požiarna ochrana

Nasledujúce potrubné systémy Geberit sú 
vhodné pre potrubia s hasiacou vodou: 

• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ
• Geberit Mapress uhlíková oceľ, s vnútorným a 

vonkajším pozinkovaním
• Geberit Mapress meď
• Geberit MapressCuNiFe

1.8.1 Klasifikácia potrubí s hasiacou 
vodou

Potrubia s hasiacou vodou sú rúry s pevnou 
montážou s uzamykateľnými zariadeniami s 
prípojkou hasiacej hadice (nástenný hydrant 
určený na svojpomocné použitie, ako aj na 
použitie hasičským zborom).

Potrubia s hasiacou vodou sa delia nasledovne:

• „Mokré“ potrubia s hasiacou vodou: stúpacie 
potrubie je mokré a trvalo naplnené pitnou vo-
dou

• „Suché“ potrubia s hasiacou vodou: stúpacie 
potrubie je suché a v prípade potreby ho 
požiarny zbor naplní a sprevádzkuje úžitkovou 
vodou

• „Mokré/suché“ potrubia s hasiacou vodou: 
stúpacie potrubie je suché a v prípade potre-
by sa naplní a sprevádzkuje vodou zo siete s 
pitnou vodou pomocou diaľkového ovládania 
ventilov 

Potrubia s hasiacou vodou sú súčasťou 
inštalácií pitnej vody a nevyžadujú si žiadne 
ďalšie schválenia.

1.8.2 Stacionárne hasiace systémy

Stacionárne hasiace systémy sú fixné hasiace a 
protipožiarne inštalácie, ktoré samostatne 
detekujú a nahlásia požiar a automaticky spustia 
hasenie.

Stacionárne hasiace systémy sa ďalej delia na:

• Systémy s otvoreným výtokom (napr. postre-
kové hasiace systémy alebo zásobníkové zav-
lažovacie systémy)

• Systémy s uzavretým výtokom (ako napr. 
sprinklerové systémy)

Tieto systémy podliehajú schvaľovacím 
predpisom asociácie VdS.
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1.8.3 Rozsah použitia a prevádzkové podmienky

Nasledujúca tabuľka uvádza, ktoré potrubné systémy Geberit je možné použiť pre rôzne typy 
hasiacich potrubí, a udáva maximálny prevádzkový tlak, ktorý sa nesmie prekročiť.

Pri plánovaní potrubí s hasiacou vodou je potrebné zabezpečiť , aby pri otvorení a zatvorení ventilov 
nedošlo k vodnému úderu, čo by viedlo k prekročeniu maximálneho prevádzkového tlaku.

Tabuľka 78: Rozsah použitia a maximálny prevádzkový tlak potrubných systémov Geberit pre potrubia s 
hasiacou vodou

1.8.4 Tlaková skúška

Tlaková skúška sa v „suchých“ a v 
„mokrých/suchých“ potrubiach s hasiacou 
vodou vykonáva so stlačeným vzduchom alebo 
inertnými plynmi. 

Potrubie s hasiacou 
vodou

Médium Geberit 
Mapress
ušľachtilá 

oceľ

Geberit 
Mapress
uhlíková 

oceľ

Geberit 
Mapress

meď

Prevádzkový 
tlakmax.
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1.9 Akustická izolácia

Potrubia nepredstavujú dodatočný zdroj hluku.

Môžu však prenášať hluk (hluk šíriaci sa 
konštrukciou), ktorý má iný pôvod (zariadenia, 
armatúry), a preto sa musia nainštalovať s 
akustickou izoláciou.

1.10 Dodatočné práce

1.10.1 Tlaková skúška

Pred obalením alebo natretím dokončených 
potrubí farbou treba vykonať skúšku tesnosti. 
Odskúšať ich je potrebné pomocou tlakovej 
skúšky. Tlaková skúška sa môže vykonať 
pomocou vody alebo vzduchu. Skúšobné 
médium závisí od inštalácie a plánovaného 
uvedenia do prevádzky. Ak potrubný systém 
zostane po tlakovej skúške prázdny, tlakovú 
skúšku je potrebné vykonať pomocou vzduchu 
alebo inertného plynu. Skúšobné médium a 
výsledky je potrebné zaznamenať do protokolu 
o vykonanej skúške.

Pred vykonaním tlakovej skúšky sa musí celý 
systém vizuálne skontrolovať. Pri kontrole sa je 
potrebné ubezpečiť, že je potrubie 
nainštalované odborne. 

Tlaková skúška pre inštalácie pitnej vody

Skúška tesnosti so vzduchom

Skúška tesnosti pre inštalácie pitnej vody 
pomocou stlačeného vzduchu alebo inertných 
plynov je tiež opísaná v informačnom liste 
ZVSHK/BHKS „Skúška tesnosti inštalácií pitnej 
vody so stlačeným vzduchom, inertným plynom 
alebo vodou“. Skúšobné tlaky sú z 
bezpečnostných dôvodov nastavené na 
maximálnu hodnotu 3 bary, ktorá platí aj pre 
plynové potrubia.

Skúška tesnosti sa musí vykonať  nasledujúcim 
spôsobom:

Kritériá pre tlakovú skúšku s použitím 
bezolejového stlačeného vzduchu alebo 
inertného plynu

Skúška tesnosti:

• Skúšobný tlak max. 150 hPa (mbar)
• Trvanie skúšky

- objem potrubia ≤ 100 litrov, trvanie skúšky 
120 minút

- trvanie skúšky plus 20 minút za každých 
ďalších 100 litrov objemu potrubia

• Bez poklesu tlaku počas celej skúšky

Záťažová skúška:

• Skúšobný tlak
- ≤ DN max. 300 kPa (3 bary)
- ≥ DN 50 max. 100 kPa (1 bar)

• Trvanie skúšky 10 minút
• Bez poklesu tlaku počas celej skúšky

Kritériá pre tlakovú skúšku s filtrovanou 
vodou s kontrolou „netesnosti v 
nezlisovanom stave“

Skúška tesnosti:

• Skúšobný tlak max. 300 kPa (3 bary)
• Trvanie skúšky 15 minút
• Bez poklesu tlaku počas celej skúšky

Záťažová skúška:

• Skúšobný tlak 1,1 x prevádzkový tlak min. 
1 100 kPa (11 barov)

• Trvanie skúšky 30 minút
• Bez poklesu tlaku počas celej skúšky

Tlaková skúška s vodou

Skúška tesnosti s vodou je opísaná v 
informačnom liste ZVSHK/BHKS „Skúška 
tesnosti inštalácií pitnej vody so stlačeným 
vzduchom, inertným plynom alebo vodou“.

Skúšku tesnosti s vodou je potrebné z dôvodu 
hygieny a chemickej korózie vykonať 
bezprostredne pred uvedením do prevádzky. Ak 
to nie je možné, systém musí zostať až do 
uvedenia do prevádzky kompletne naplnený. V 
prípade potreby sa do vody musí pridať 
dezinfekčný prostriedok (ďalšie informácie 
nájdete v informačnom liste ZVSHK/BHKS)

Pri nasledujúcich druhoch dodatočných 
prác je potrebné dodržiavať predpisy a 
smernice špecifické pre danú krajinu.
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Ak v potrubí po tlakovej skúške s vodou zostane 
voda s obsahom kyslíka, zvyšuje sa riziko vzniku 
jamkovej korózie, a to najmä vtedy, ak potrubný 
systém nie je úplne uzavretý. Zvýšené riziko 
vzniku korózie je výsledkom vyparovania sa 
zvyšnej vody, čo vedie k zvýšeniu obsahu 
chloridových iónov v zostávajúcej tekutine.

Tlaková skúška pre inštalácie vykurovania

Tlaková skúška v inštalovaných rúrach sa 
obvykle vykonáva pomocou vody (napr. v 
súlade s DIN-VOB 18380)

Počas tlakovej skúšky na inštaláciách 
vykurovania je potrebné dodržať nasledujúce:

• Skúšobný tlak sa rovná 1,3-násobku prevádz-
kového tlaku vo všetkých bodoch zariadenia, 
najmenej však 1 barový pretlak

• Ihneď po tlakovej skúške pomocou studenej 
vody je potrebné skontrolovať, či zariadenie 
zostane tesné aj pri najvyššej teplote. Zaria-
denie je preto potrebné zohriať na vypočítanú 
najvyššiu teplotu.

• Počas skúšky nesmie dôjsť k poklesu tlaku
• Tlakovú skúšku je potrebné primerane zdoku-

mentovať

Tlaková skúška pre inštalácie prírodných a 
zemných plynov

Tlaková skúška pre inštalácie prírodných a 
zemných plynov sa vykonáva napríklad podľa 
DVGW G 600/TRGI 86/96.

Typ tlakovej skúšky závisí od prevádzkového 
tlaku:

• Potrubia s prevádzkovými tlakmi do 0,1 baru 
musia prejsť predbežnou a hlavnou skúškou. 

• Potrubia s prevádzkovými tlakmi od 0,1 baru 
do 1 baru musia prejsť kombinovanou 
záťažovou skúškou a skúškou tesnosti

Predbežná a hlavná skúška

Predbežná skúška (skúška tesnosti) sa musí 
vykonať nasledujúcim spôsobom:

• Skúšobným médiom je vzduch alebo inertný 
plyn (napr. dusík alebo oxid uhličitý)

• Skúšobný tlak je 1 bar
• Skúška trvá 10 minút, tlak nesmie počas 

skúšky poklesnúť 
• Predbežnú skúšku je potrebné primerane 

zdokumentovať

Hlavná skúška (skúška tesnosti) sa musí 
vykonať nasledujúcim spôsobom:

• Skúšobným médiom je vzduch alebo inertný 
plyn (napr. dusík alebo oxid uhličitý)

• Skúšobný tlak je 110 mbarov
• Skúška trvá 10 minút po dokončení vyrov-

návania teploty
• Hlavnú skúšku je potrebné primerane zdoku-

mentovať

Kombinovaná záťažová skúška a skúška 
tesnosti

Kombinovaná záťažová skúška a skúška 
tesnosti sa musí vykonať nasledujúcim 
spôsobom:

• Skúšobným médiom je vzduch alebo inertný 
plyn (napr. dusík alebo oxid uhličitý)

• Skúšobný tlak je 3 bar
• Skúška trvá najmenej 2 hodiny po dokončení 

trojhodinového vyrovnávania teploty
• Počas trvania skúšky je potrebné pozorovať 

prípadné zmeny teploty skúšobného média
• Musí sa použiť nástroj na zaznamenávanie tla-

ku triedy 1 a tlakomer triedy 0.6.
• Tlakovú skúšku je potrebné primerane zdoku-

mentovať

Tlaková skúška pre inštalácie skvapalnených 
plynov

Tlaková skúška pre inštalácie skvapalnených 
plynov sa vykonáva napríklad v súlade s TRF 
1996.

Požiadavky na tlakovú skúšku sa vzťahujú na 
nízkotlakové a strednotlakové potrubia.

Tlaková skúška sa môže vykonať  použitím 
vzduchu alebo dusíka, a tiež použitím vody.

Médium pre tlakovú skúšku s vodou musí 
dosahovať kvalitu pitnej vody, aby sa 
zabránilo kontaminácii potrubného 
systému.
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Tlaková skúška pomocou vzduchu alebo dusíka 
sa musí vykonať  nasledujúcim spôsobom:

• Skúšobný tlak sa rovná 1,1-násobku povole-
ného prevádzkového pretlaku, najmenej však 
1 bar 

• Minimálne trvanie skúšky je 10 minút po do-
končení vyrovnávania teploty

• Tlaková skúška sa musí vykonať  spolu s prís-
lušným vybavením 

• Tlakovú skúšku je potrebné primerane zdoku-
mentovať

Tlaková skúška s vodou sa musí vykonať 
nasledujúcim spôsobom:

• Tlaková skúška s vodou sa musí vykonať pri 
tlaku rovnajúcemu sa 1,3-násobku povole-
ného prevádzkového pretlaku 

• Ak je tlaková skúška plánovaná pre prvotné 
alebo periodické skúšky, pri inštalácii potrubia 
je potrebné vytvoriť príslušné vypúšťacie prí-
pojky alebo je potrebné navrhnúť layout so 
spodným vypustením

• Tlakovú skúšku je potrebné príslušne zdoku-
mentovať

1.10.2 Vyplachovanie potrubí

Potrubia sú pred uvedením do prevádzky 
vypláchnuté pitnou vodou alebo intermitentnou 
zmesou stlačeného vzduchu a vody.

Viac informácií o vyplachovaní potrubí pre pitnú 
vodu nájdete v norme DIN EN 806-4 a v 
informačných listoch ZVSHK/BHKS.

1.10.3 Izolácia 

Všeobecné informácie

Izolácia potrubia zabraňuje:

• Tepelnej strate
• Ohrievaniu prepravovaného média okolím a
• Šíreniu hluku

Inštalácia pitnej vody

Potrubia s pitnou vodou (TW) je nutné chrániť 
proti vzniku kondenzácie a proti ohrievaniu. 
Potrubia s pitnou vodou prepravujúce studenú 
vodu je potrebné inštalovať  v dostatočnej 
vzdialenosti od tepelných zdrojov, aby ohrev 
neovplyvnil kvalitu vody. 

Potrubia pre teplú pitnú vodu (TWW) a 
cirkulačné potrubia (TWZ) je v dôsledku opatrení 
na úsporu energie a z hygienických dôvodov 
potrebné izolovať , aby sa zabránilo neprípustnej 
tepelnej strate.

Inštalácie vykurovania

Izolácia systémov vykurovania teplou vodou 
predstavuje opatrenie na úsporu energie. 
Cieľom tohto opatrenia na ochranu životného 
prostredia je znížiť emisiu CO2. Spotreba 
energie na vykurovanie je v súkromnom sektore 
s podielom 53 % najväčšou jednotlivou 
položkou.

Systémy s chladiacou vodou

Hlavnou úlohou chladovej izolácie je zabrániť 
tvorbe kondenzácie a znížiť energetické straty 
počas celej doby používania potrubí s 
chladiacou vodou. Vyšším nákladom na energiu 
a teplote kondenzácie sa dá bezpečne a trvalo 
zabrániť len použitím správneho dimenzovania. 

Médium na vyplachovanie rúr musí 
dosahovať kvalitu pitnej vody, aby sa 
zabránilo kontaminácii potrubného 
systému.

Izolačné materiály/izolačné hadice môžu 
vyvolať koróziu na potrubiach. Pri výbere 
materiálov je preto potrebné venovať 
osobitnú pozornosť vhodnosti ich 
použitia.
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1.10.4 Dezinfekcia potrubných systémov 
Geberit

Zásady

Inštalácie pitnej vody sa môžu dezinfikovať len 
obmedzený čas v preukázaných prípadoch 
kontaminácie. Profylaktická dezinfekcia je v 
rozpore s minimálnymi požiadavkami podľa 
nariadenia pre pitnú vodu.

Dezinfekcia inštalácií pitnej vody je úspešná len 
po odstránení všetkých zdrojov kontaminácie.

Limitné hodnoty koncentrácie dezinfekčného 
prostriedku uvedené v nariadení pre pitnú vodu 
predstavujú maximálne hodnoty stanovené na 
základe hygienických a toxikologických hľadísk. 
Neumožňujú automaticky vyvodzovať závery o 
odolnosti materiálov výrobkov proti 
dezinfekčným prostriedkom. 

Inštalácie pitnej vody môžu dezinfikovať len 
kvalifikované osoby. Dezinfekčné opatrenia 
musia byť zaznamenané písomne.

Proces dezinfekcie

Potrubia pre pitnú vodu je možné dezinfikovať  
tepelnými alebo chemickými metódami. 

V prípade chemickej dezinfekcie je potrebné 
rozlišovať medzi:

• Stavovou dezinfekciou(vysoká použiteľná 
koncentrácia, nízke teploty, maximálne 24 ho-
dín)

• Kontinuálnou dezinfekciou počas obmedze-
nej doby (nízka použiteľná koncentrácia, vyso-
ké teploty)

Kombinovaná tepelno-chemická dezinfekcia je 
zakázaná.

Tepelná dezinfekcia

Tepelná dezinfekcia potrubných systémov 
Geberit sa vykonáva nasledujúcim spôsobom:

• Ohrievač vody a celý obeh sa musia zahriať na 
najmenej 70 °C

• Všetky používané miesta je potrebné postup-
ne, resp. jedno za druhým, otvoriť

• Teplá voda s teplotou 70 °C sa musí na najme-
nej tri minúty dostať na všetky používané mie-
sta 

• Počas dezinfekcie nesmie dôjsť k poklesu te-
plôt

• Nesmie sa prekročiť maximálna teplota 95 °C
• Riziko obarenia je potrebné eliminovať pri-

jatím primeraných opatrení
• Maximálny čas trvania dezinfekcie je 150 ho-

dín za rok

Chemická dezinfekcia

Stavová dezinfekcia

Potrubné systémy Geberit sú vhodné na 
vykonávanie stavovej dezinfekcie. Je potrebné 
striktne dodržiavať  aktívne zložky, koncentrácie, 
teploty a doby pôsobenia podľa tabuľky 1. 
Dodržiavať je potrebné aj nasledujúce 
požiadavky:

• Kvalifikované osoby musia vykonať  špecifické 
opatrenia týkajúce sa technológie merania a 
kontroly

• Do úvahy je potrebné vziať  špecifické pod-
mienky príslušnej inštalácie pitnej vody, aby 
sa zabránilo nárastom v koncentrácii

• Koncentrácie, teploty a doby pôsobenia je 
potrebné písomne zaznamenať

• Vyplnenie správy o čistení a dezinfekcii v súla-
de s DVGW W 291

Na odstránenie dezinfekčného prostriedku a 
mŕtvych baktérií je potrebné inštalácie pitnej 
vody po dezinfekcii dôkladne vyčistiť 
hygienicky nezávadnou pitnou vodou. Všetky 
používané miesta sa musia vyplachovať  
dovtedy, kým sa nedosiahne limitná hodnota 
nariadenia pre pitnú vodu.

Nesprávne vykonané dezinfekčné 
opatrenia môžu poškodiť inštalácie pitnej 
vody.

Chemické dezinfekčné prostriedky 
korodujú inštaláciu pitnej vody, a preto sa 
musia používať len v prípadoch 
kontaminácie.
Použitie kombinácie viacerých 
chemických dezinfekčných prostriedkov 
je zakázané.
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Prijatím opatrení je potrebné zabezpečiť, aby 
počas dezinfekcie a následnej fázy čistenia 
nedošlo ku konzumácii pitnej vody.

Kontinuálna dezinfekcia

Potrubné systémy Geberit sú vhodné na 
vykonávanie kontinuálnej dezinfekcie, avšak len 
na obmedzený čas. Je potrebné striktne 
dodržiavať  aktívne zložky, koncentrácie a 
teploty podľa tabuľky 79. Dodržiavať je potrebné 
aj nasledujúce požiadavky:

• Kvalifikované osoby musia vykonať špecifické 
opatrenia týkajúce sa technológie merania a 
kontroly

• Do úvahy je potrebné vziať špecifické pod-
mienky príslušnej inštalácie pitnej vody, aby 
sa zabránilo nárastom v koncentrácii

• Koncentrácie, teploty a vedľajšie produkty je 
nutné monitorovať a zaznamenávať  priamo za 
dávkovacím miestom použitím meracej tech-
niky

• Každý deň merajte koncentráciu prostriedku v 
upravenej vode

Z dôvodu požiadavky minimalizácie 
(„Minimierungsgebot“) nariadenia pre pitnú 
vodu je potrebné, aby kontinuálna dezinfekcia 
trvala čo najkratšie. Nesmie trvať  dlhšie ako 
vykonanie technickej modernizácie. 

Dezinfekčné prostriedky

Tabuľka 79: Dezinfekčné prostriedky pre stavovú dezinfekciu potrubných systémov Geberit v súlade 
s DVGW W 291

Popis Forma výrobku Skladovanie Bezpečnostné 
upozornenia  1)

Použiteľná 
koncentrácia 2)

Doba použitia 2) 

Teplota pri použití 2)

Peroxid 
vodíka H2O2

Vodný roztok v 
rôznych 
koncentráciách

• Chrániť pred 
svetlom

• V chlade
• Za každých 

okolností 
zabrániť konta-
minácii

Pre roztoky > 5 % je 
potrebné ochranné 
vybavenie

• 150 mg/l H2O2
• Max. 24 hodín
• Max. 25 °C

Chlórnan 
sodný NaOCl

Vodný roztok s 
max. obsahom 
chlóru 150 g/l

• Chrániť pred 
svetlom

• V chlade
• Hermeticky 

uzatvorené na 
podnose

• Zásadité
• Spôsobujúce 

koróziu
• Toxické
• Nutné ochranné 

vybavenie

• 50 mg/l chlóru
• Max. 24 hodín
• Max. 25 °C
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Tabuľka 80: Dezinfekčné prostriedky pre časovo obmedzenú kontinuálnu dezinfekciu potrubných systémov 
Geberit v súlade s §11 nariadenia pre pitnú vodu 2001

Chlórnan 
vápenatý 
Ca(OCl)2

Granulát alebo 
tablety pribl. 70 % 
Ca(OCl)

• V chlade
• Suché
• Hermeticky 

uzatvorené

• Zásadité
• Spôsobujúce 

koróziu
• Toxické
• Nutné ochranné 

vybavenie

• 50 mg/l chlóru
• Max. 24 hodín
• Max. 25 °C

Oxid 
chloričitý ClO2

Dve zložky 
(chlorid sodný, 
peroxodvojsíran 
sodný)

• Chrániť pred 
svetlom

• V chlade
• Hermeticky 

uzatvorené

• Oxidačné
• Plyn oxidu chloriči-

tého nevdychujte
• Nutné ochranné 

vybavenie

• 6 mg/l ClO2
• Max. 24 hodín
• Max. 25 °C

1) Riaďte sa príslušnými pokynmi od výrobcu v kartách bezpečnostných údajov materiálov.
2) Hodnoty schválené spoločnosťou Geberit. Použiteľná koncentrácia a teplota sa počas použitia nesmie prekročiť v žiadnom 

mieste potrubného systému.

Názov látky Max. povolená dávka 
na ošetrenie 1)

1) Koncentrácia v ktoromkoľvek mieste inštalácie pitnej vody

Max. použiteľná 
koncentrácia 2)

2) Maximálna použiteľná koncentrácia na konci ošetrenia (koncentrácia v mieste použitia, voda s touto koncentráciou sa pokladá 
za pitnú vodu)

Max. teplota 
pri použití 3)

3) Pri tepelnej a stavovej dezinfekcii sa uplatňujú iné teplotné požiadavky

Pozorovaný 
výsledok reakcie 

Chlórnan 
vápenatý

1,2 mg/l voľného Cl2 0,3 mg/l voľného Cl2 60 °C Trihalometán (THM), 
bromičnan

Chlórnan 
sodný

1,2 mg/l voľného Cl2 0,3 mg/l voľného Cl2 60 °C Trihalometán (THM), 
bromičnan

Oxid chloričitý 0,4 mg/l ClO2 0,2 mg/l ClO2 60 °C Chlorid

Ozón 10 mg/l O3 0,05 mg/l O3 60 °C Trihalometán (THM), 
bromičnan

Popis Forma výrobku Skladovanie Bezpečnostné 
upozornenia  1)

Použiteľná 
koncentrácia 2)

Doba použitia 2) 

Teplota pri použití 2)
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1.10.5 Odstránenie vodného kameňa

Usadeniny vodného kameňa na Geberit 
Mapress ušľachtilá oceľ s tesniacim krúžkom z 
butylového kaučuku (CIIR) môžno v prípade 
potreby odstrániť pomocou odstraňovača 
vodného kameňa schváleného spoločnosťou 
Geberit.

Spoločnosť Geberit sa nemôže vyjadriť k 
efektívnosti odstraňovačov vodného kameňa.

Pri použití odstraňovača vodného kameňa je 
potrebné dodržať nasledujúce:

• Je nutné overiť, či sú odstraňovače vodného 
kameňa kompatibilné s čiernym tesniacim 
krúžkom CIIR. Osvedčenie je možné získať od 
spoločnosti Geberit 

• Vždy sa riaďte návodom na použitie od výrob-
cu

Tabuľka 81: Odstraňovač vodného kameňa systému Geberit Mapress ušľachtilá oceľ

1.10.6 Vyrovnanie potenciálu

Kovové potrubné systémy pre rozvody plynu a 
vody musia byť uzemnené. Vyrovnanie 
potenciálu sa musí zabezpečiť pre všetky 
elektricky vodivé potrubia.

Nasledujúce potrubia sú elektricky vodivé a 
musia byť uzemnené:

• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ
• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ plyn
• Geberit Mapress uhlíková oceľ, s vonkajším 

pozinkovaním
• Geberit Mapress uhlíková oceľ, s vnútorným a 

vonkajším pozinkovaním
• Geberit Mapress meď
• Geberit MapressCuNiFe

Potrubné systémy so systémovými rúrami 
Geberit Mapress z uhlíkovej ocele s plastovým 
opláštením nie sú elektricky vodivé a nemusia 
byť uzemnené. Nie sú preto vhodné k ďalšiemu 
uzemneniu.

1.10.7 Prevádzka potrubných inštalácií

Pri uvádzaní potrubných inštalácií do prevádzky 
je potrebné dodržať všetky platné predpisy.

Zhotoviteľ zariadenia musí vlastníka alebo 
manažéra stručné poučiť o zariadení. Poučenie 
sa musí zdokumentovať  odovzdávacím a 
preberacím protokolom.

Okrem toho vlastník alebo prevádzkovateľ 
zariadenia dostane aj návod na údržbu a 
prevádzku zabudovaných armatúr a prístrojov.

Vlastník alebo prevádzkovateľ potrubných 
inštalácií je povinný udržiavať zariadenie v 
prevádzkyschopnom stave.

Potrubné inštalácie musia byť prevádzkované 
tak, aby nedochádzalo k poruchám a chybám 
obsluhy, ktoré by ohrozili bezpečnosť 
prevádzky zariadenia.

Vlastníkovi zariadenia sa odporúča, aby uzavrel 
zmluvu o údržbe s inštalačnou firmou.

Odstraňovač 
vodného 
kameňa

Chemický vzorec Koncentrácia Použiteľná 
teplota 

[°C]

Poznámky

Kyselina 
sulfamová

H2NSO3H 5 – 10 % 
vodný roztok

25 Výrobca: Hoechst

Kyselina 
citrónová

HO C CH2 CO2 H2 CO2 25 % zriedené 20 Pre mierne usadeniny 
Na krátkodobé použitie

Zodpovednosť za vyrovnanie potenciálu 
a uzemnenie má osoba inštalujúca 
elektrické zariadenia.
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2 Aplikácia technológie

2.1 Aplikácie v budovách

Systém Geberit Mapress je vhodný pre nasledujúce aplikácie:

Tabuľka 82: Aplikácie systému Geberit Mapress v budovách

Médium Tesniaci 
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Max. tlak 
[v baroch]

Teplota 
[°C]

Poznámky

Studničná voda CIIR čierny X X 16 0 – 100

Pitná voda CIIR čierny X X 16 0 – 100

Čistená voda CIIR čierny X X 16 0 – 100

Priemyselná voda CIIR čierny X X 16 0 – 100

Podzemná voda CIIR čierny X X 16 0 – 100

Povrchová voda CIIR čierny X X 16 0 – 100

Potrubné voda CIIR čierny X 16 0 – 100 Nevhodné pre vody na 
farmaceutické účely

Vykurovacia voda CIIR čierny X X X 16 0 – 120

Kondenzát z 
plynových 
kondenzačných 
kotlov

CIIR čierny

X

16 Max. 120

Kondenzát z 
parných zariadení

CIIR čierny X X 16 Max. 120

Zmes vody a 
nemrznúceho 
prostriedku

CIIR čierny
X X X

16 –30 – 120 Pre schválené 
nemrznúce 
prostriedky

Zmes vody a 
nemrznúceho 
prostriedku

FKM modrý
X X X

16 -25 – 180 Pre schválené 
nemrznúce 
prostriedky

Argón CIIR čierny X X X 16 Izbová 
teplota
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Stlačený vzduch CIIR čierny X X X 16 Izbová 
teplota

Obsah zvyškového 
oleja max. 5 mg/m3. 
Nevhodné pre 
medicinálne plyny

Stlačený vzduch FKM modrý X X X 16 Izbová 
teplota

Nevhodné pre 
medicinálne plyny

Oxid uhličitý CIIR čierny X X X 16 Izbová 
teplota

Nevhodné pre 
medicinálne plyny. 
Nevhodné pre suchý 
ľad

Dusík CIIR čierny X X X 16 Izbová 
teplota

Nevhodné pre 
medicinálne plyny

Podtlak CIIR čierny

X 
(bez 
silikó

nu)

X X
0,2 

absolútne
ho tlaku

Izbová 
teplota

0,2 absolútneho tlaku 
zodpovedá – 0,8 
barom v zariadení

Metanol CIIR čierny X X 16 Izbová 
teplota

Etanol CIIR čierny X X 16 Izbová 
teplota

Propanol CIIR čierny X X 16 Izbová 
teplota

Vykurovací olej EL FKM modrý X X X 5 –20 – 70

Motorový a 
prevodový olej FKM modrý X X X 5 –20 – 70

Prírodný a zemný 
plyn

HNBR žltý X X 5 –20 – 70

Len v plynnom stave.
Dodržujte všetky 
smernice, predpisy a 
normy.
Nevhodné pre 
podzemnú montáž.

LPG HNBR žltý X X 5 –20 – 70

Metán HNBR žltý X X 5 –20 – 70

Etán HNBR žltý X X 5 –20 – 70

Propán HNBR žltý X X 5 –20 – 70

Bután HNBR žltý X 16 –20 – 70
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Max. tlak 
[v baroch]

Teplota 
[°C]

Poznámky

Pri nasledujúcich druhoch aplikácií v 
budovách je potrebné dodržiavať 
predpisy a smernice špecifické pre danú 
krajinu.
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2.1.1 Inštalácia pitnej vody

Druhy a kvalita

K inštaláciám pitnej vody patria:

• Potrubia pre studenú vodu [TW]
• Potrubia pre teplú vodu [TWW] (85 °C zodpo-

vedá DIN EN 806)
• Cirkulačné potrubia [TWZ]
• Potrubia pre hasiacu vodu [TW] zodpoveda-

júce DIN 1988-600 a DIN 14462 pre mokré, 
suché/mokré a suché aplikácie

Kvalita pitnej vody musí spĺňať podmienky 
európskeho nariadenia pre pitnú vodu DIN EN 
806 týkajúceho sa kvality vody na ľudskú 
spotrebu a nariadenia pre pitnú vodu (DWO).

V Nemecku navyše platí pre výber materiálu 
norma DIN EN 12502 a štátna norma 
DIN 50930-6 „Vplyv na kvalitu vody“. Výber 
materiálov sa uskutočňuje na základe novej 
analýzy pitnej vody v súlade s normami 
DIN EN 12502 a DIN 50930-6.

Vedenie potrubia

Všeobecné informácie

Pitná voda sa distribuuje do odberových miest 
na rôznych poschodiach. Potrubia na 
poschodiach sa rozvetvujú zo stúpacích 
potrubí.

Rozvod za armatúrami na poschodiach sa môže 
zrealizovať pomocou:

• Klasickej inštalácie T-kusmi
• Rozdeľovača na podlaží 1

Existuje viacero možností vedenia potrubia do 
odberových miest. Neustále rastúce požiadavky 
na optimálnu hygienu, odolnosť proti korózii, 
ako aj na tepelnú a akustickú izoláciu si vyžadujú 
od projektanta a inštalatéra technicky správne 
riešenie vedenia potrubia. Potrubia sa vedú cez 
hrubú podlahu vnútorných podlaží alebo vo 
vnútri predstenových častí. 

Bežná inštalácia T-kusmi je nahradená 
bezspojovými plne flexibilnými rúrami v jednej 
dimenzii. Voľba správneho umiestnenia potrubia 
zaisťuje ideálnu distribúciu pitnej vody bez 
stagnácie v rozdeľovači na jednotlivých 
podlažiach. Okrem toho sú prijaté technické 
opatrenia na minimalizáciu tvorby baktérií 
Legionella. 

Potrubie jednej dimenzie, s objemom  < 3 litre, 
obyčajne plne vyhovuje požiadavkám na 
pripájacie potrubie na podlaž. Z dôvodu malého 
objemu vody sa po stagnácii voda okamžite 
vymieňa.

Pri plánovaní umiestnenia potrubí sa musí 
zohľadniť:

• Umiestnenie rúr
• Kladenie rúr

- typ predstenovej montáže
- podomietková montáž v drážkach

• Umiestnenie, typ a počet miest odberu vody
• Druh použitia alebo frekvencia odberu vody

Pri plánovaní umiestnenia potrubí sa musia 
zohľadniť všetky technické smernice, normy a 
predpisy. Okrem toho musia byť  splnené 
nasledujúce veci:

• Použiteľný tlak potrubia je potrebné využiť  na 
maximum

• Musí sa udržovať  vysoká prietoková rýchlosť
• Trvalý prietok v celom vedení potrubia 
• Pri odberových miestach, ktoré sa často ne-

používajú, je z hygienických dôvodov 
(okamžitá výmena vody po stagnácii) potreb-
né použiť  zokruhované vedenie potrubia 

Pre ekonomicky úsporné vedenia potrubia pri 
inštaláciách vo vnútorných podlažiach je 
potrebné použiť samostatné potrubie, sériovo 
zapojené potrubie, kruhové potrubie alebo ich 
kombináciu.

Vedenia potrubia, ako je napr. inštalácia T-kusmi 
alebo samostatné pripájacie potrubia, sa z 
hygienických dôvodov môžu použiť len vtedy, 
ak sa z pripojených odberných miest každý deň 
odoberá voda.

1 Na tento účel je vďaka svojej flexibilnosti veľmi vhodná 
viacvrstvová rúra Mepla.
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Najekonomickejšie a najhygienickejšie riešenie 
predstavujú sériovo zapojené a zokruhované 
potrubia. Systémy zokruhovaných potrubí majú 
oproti všetkým ostatným vedeniam potrubia 
výhody, ktoré vyplývajú z vysokej prietokovej 
rýchlosti s rovnakým tlakom a teplotou.

Okrem toho je pri zokruhovanom potrubí s 
malými priemermi rúr možný vyšší odber vody. 
Projektant si môže z nasledujúcich zobrazení a 
popisov vedení potrubia vybrať najvhodnejšiu 
verziu.

Klasická inštalácia T-kusmi
0

Obrázok 52: Klasický systém

Výhody klasickej inštalácie T-kusmi:

• Prefabrikácia kompletného dielu alebo častí
• Efektívna montáž

Nevýhody klasickej inštalácie T-kusmi:

• Možná väčšia stagnácia
• Odberné miesta sa musia pravidelne používať
• Väčšia tlaková strata ako pri samostatných 

zásobovacích potrubných systémoch

Samostatný zásobovací potrubný systém

Pri samostatnom zásobovacom potrubnom 
systéme je každé odberné miesto napojené na 
osobitné zásobovacie potrubie vedúce z 
rozdeľovača na vnútornom podlaží. 

Tento spôsob montáže sa používa, ak je 
potrubie medzi rozdeľovačom a odbernými 
miestami krátke, ak je tlak v potrubí nízky a 
odberné miesta nie je možné spájať sériovo 
alebo zokruhovaním.

0

Obrázok 53: Samostatný zásobovací potrubný 
systém

Výhody samostatného zásobovacieho 
potrubného systému:

• Rúry s malým prierezom
• Malý objem vody
• Minimalizácia tlakových strát
• Samostatné pripojenie pri vyšších požiadav-

kách na vodu
• Menej plánovania a výpočtov
• Rýchla a jednoduchá montáž potrubia

Nevýhody samostatného zásobovacieho 
potrubného systému:

• Väčšia stagnácia
• Odberné miesta sa musia pravidelne používať
• Väčšie nároky na priestor pre potrubie a roz-

deľovač na vnútornom podlaží

Sériovo zapojený potrubný systém

Vedenie potrubia je smerované z jedného 
odberného miesta priamo do druhého s 
priebežnou nástenkou. Odberné miesta sú 
pospájané do skupín a viaceré odberné miesta 
sú zásobované spoločným potrubím.
0

Obrázok 54: Sériovo zapojený potrubný systém

Výhody sériovo zapojeného potrubného 
systému:

• Jednoduché vedenie potrubia
• Nižšie požiadavky na potrubie
• Rýchla montáž
• Malé nároky na priestor pre rozdeľovač na 

vnútornom podlaží
• Nízky stagnačný objem vďaka rýchlej výmene 

vody
• Optimálna hygiena, ak sa často používané od-

berné miesto nachádza na konci radu
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Nevýhody sériovo zapojeného potrubného 
systému:

• Väčšie tlakové straty
• Ak je to možné, väčšie odberné miesto na 

začiatku radu

Zokruhovaný potrubný systém
0

Obrázok 55: Zokruhovaný potrubný systém

Výhody zokruhovaného potrubného systému:

• Nižšia tlaková strata umožňuje vyšší odber 
vody a podstatne viac odberných miest s rov-
nakou veľkosťou prierezu potrubia

• Priaznivejšie tlakové straty:
- o pribl. 30 % v porovnaní so sériovo zapo-

jeným potrubím
- o pribl. 50 % v porovnaní s klasickou inštalá-

ciou T-kusa
• Je možné pripojiť rôzne odberné miesta vo 

väčšej vzdialenosti od rozdeľovačov na 
vnútorných podlažiach alebo od stúpacích 
potrubí

• Nižšie nároky na priestor pre rozdeľovače na 
vnútorných podlažiach z dôvodu dvoch prípo-
jok v závislosti od počtu odberných miest

• Stály tlak a rozvod tepla
• Optimálna výmena vody
• Krátka doba stagnácie, výmena vodného ob-

sahu pri použití jedného odberného miesta
• Z hygienického hľadiska najlepší spôsob ve-

denia potrubia, a to aj s odbernými miestami, 
ktoré sa nepoužívajú často

Kombinovaný zokruhovaný potrubný systém

Kombinovaný zokruhovaný potrubný systém je 
vhodný pre vedenia potrubia s vysokým 
odberom vody.

Individuálne armatúry odberných miest s 
prietokom VR = 0,4 l/s je možné pripojiť 
pomocou zokruhovaného potrubia.

Výhody kombinovaného zokruhovaného 
potrubného systému:

• Pri nízkych vstupných tlakoch efektívny hy-
draulický prívod vody

• O približne 30 % nižšie tlakové straty v porov-
naní so samostatnými prívodnými potrubiami

0

Obrázok 56: Kombinovaný zokruhovaný potrubný 
systém

TW Studená pitná voda
TWW Teplá pitná voda
0 

Kombinovaný potrubný systém

Samostatný zásobovací, sériovo zapojený a 
zokruhovaný potrubný systém sa môžu 
vzájomne kombinovať.

Príklad montáže v byte s vysokým štandardom:

• Samostatné prívodné potrubie WC
• Sériovo zapojené dvojité umývadlo
• Kuchyňa: Kruhové potrubie s umývačkou ria-

du a práčkou
• Zokruhované potrubie pre sprchu a kúpeľňo-

vú vaňu s vysokými požiadavkami na vodu
0

Obrázok 57: Kombinovaný potrubný systém

Výhody kombinovaného potrubného systému:

• Vedenie potrubia je možné prispôsobiť indivi-
duálnym požiadavkám

• Splnenie vysokých požiadaviek na vodu, a to 
aj pri odberných miestach s vysokými 
požiadavkami s malým priemerom potrubia

• Nízke tlakové straty so stálym tlakom a rozvo-
dom tepla

• Nízka miera stagnácie
• Optimálna výmena vody v odberných 

miestach, ktoré sa často nepoužívajú

TW TWW
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Kombinovaný potrubný systém

Vedenie potrubia je kombináciou samostatného 
zásobovacieho potrubia a zokruhovaného 
potrubia s pripojením k odberným miestam 
pomocou T-kusa. 

Odberné miesta je možné pripojiť rôznymi 
vedeniami potrubia. 

• Samostatné prívodné potrubie WC
• Miesta väčšieho odberu vody ako zokruhova-

né potrubie
0

Obrázok 58: Kombinovaný potrubný systém

Blokový potrubný systém

Kombinovateľné sanitárne pripojenia (skupiny, 
bloky), ako napr. sprcha a kúpeľňová vaňa, WC, 
bidet alebo dvojitý drez sa rozvetvujú ako 
viaceré sériovo zapojené pripojenia zo 
spoločného rozdeľovača na podlaží. Pripojenia 
sú samostatné alebo dvojité. 

Výhody blokového potrubného systému:

• Kratšie potrubia
• Malé nároky na priestor pre rozdeľovač na 

podlaží
0

Obrázok 59: Blokový potrubný systém

Gr. Skupina
0 

Skupinový vysokoštandardný potrubný 
systém

Pri tomto vedení potrubia je potrubie pre 
studenú vodu zokruhované. Teplá voda smeruje 
z rozdeľovača teplej vody na podlaží až k 
poslednému odbernému miestu individuálnej 
skupiny ako sériovo zapojené potrubie a potom 
späť ako zokruhované potrubie ku zbernému 
zariadeniu na podlaží.
0

Obrázok 60: Skupinový vysokoštandardný potrubný 
systém

TWK Studená pitná voda
TWW Teplá pitná voda
TWZ Obeh pitnej vody
Gr. Skupina
0 

Výhody vysokoštandardného skupinového 
potrubného systému:

• Bez stagnácie, optimálna výmena vody a op-
timálny rozvod vody (potrubie pre studenú 
vodu ako zokruhované potrubie)

• Všetky miesta odberu teplej vody ako sériovo 
zapojené potrubia s obehom

• Prevádzka zabraňuje tvorbe baktérií Legionel-
la

• Rozvod teplej vody so stálou teplotou pomo-
cou zberného zariadenia

Nevýhody vysokoštandardného skupinového 
potrubného systému:

• Vysoké nároky na priestor pre rozdeľovač 
alebo zberné zariadenie na podlaží

Hygiena pitnej vody

Pitná voda je naším najcennejším zdrojom. Je 
nenahraditeľná. 1

Projektant, inštalatér a vlastník inštalácie pitnej 
vody sú zodpovední za zabezpečenie hygieny 
pitnej vody v systéme. Plánovanie, montáž a 
prevádzka systému musí z hygienického 
hľadiska spĺňať konkrétne normy a kódexy 
postupov.

Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3

1 DIN 2001, časť 2.1

Gr. 1 Gr. 2TWW TWK

TWZ
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Navrhovanie

Pri navrhovaní inštalácií pitnej vody sa musia 
zohľadniť nasledujúce aspekty:

• Použitie certifikovaných/schválených 
inštalačných materiálov (označenie osvedče-
nia DVGW)

• Navrhovanie veľkých projektov vychádza z 
popisu stavby a použitia jednotlivých 
miestností, čo zabraňuje predimenzovaniu a 
stagnácii (obtokové/nepriechodné potrubia 
nie sú povolené)

• Izolácia teplej a studenej vody
- Studená voda < 20 °C 
- Teplá voda > 55 °C
- Miešanie studenej/teplej vody len priamo 

pred odberným miestom
• Pri navrhovaní systému sa musí vziať do 

úvahy, že počas následnej prevádzky sa musí 
dať zariadenia a jeho časti čistiť a dezinfikovať 
(dostupné kontrolné časti rúr/ventily na 
odoberanie vzoriek)

• Navrhovanie potrubí na hasenie požiaru v 
súlade s normou DIN 1988-600 a kartou úda-
jov DVGW W405

Montáž

Pri montáži systémov pitnej vody sa musia 
zohľadniť všeobecné a prevádzkové 
požiadavky:

Všeobecné požiadavky:

• Spracovanie inštalačných systémov v súlade 
s požiadavkami výrobcu

• Vyvarovanie sa kombinovaniu inštalácií s 
výrobkami od rôznych výrobcov

• Odovzdanie dokumentácie o vedení potrubia 
vlastníkovi

Prevádzkové požiadavky:

• Skladovanie rúr/armatúr na suchom a čistom 
mieste

• Zamedzenie vnútornému znečisteniu rúr a ar-
matúr

• Fóliu, uzávery a pod. odstráňte len tesne pred 
montážou

• Tesniace krúžky nemažte ani nevlhčite
• Namontované komponenty zariadenia 

chráňte pred znečistením (znovu nasaďte či-
stú fóliu alebo uzávery)

Uvedenie do prevádzky

Uvedenie do prevádzky sa musí vykonať v 
súlade s nasledujúcimi informačnými listami 
ZVSHK:

• Skúška tesnosti inštalácií pitnej vody so st-
lačeným vzduchom, inertným plynom alebo 
vodou

• Vyplachovanie, dezinfekcia a uvedenie inšta-
lácie pitnej vody do prevádzky

Prevádzka

Všeobecné pokyny na prevádzku:

• Inštalácie pitnej vody vždy prevádzkujte v 
súlade s príslušnými technickými normami 
(teplota studenej vody < 20 °C a teplota teplej 
vody > 55 °C v každom odbernom mieste)

• Primeranou spotrebou zabráňte stagnácii
• Potrubia, ktoré sa už nepoužívajú, odpojte 

(DIN EN 1717)
• Vodu zo záhradných hadíc nepoužívajte ako 

pitnú vodu

Prerušenia prevádzky:

• V prípade neprítomnosti, napríklad počas viac 
ako troch dní, je potrebné uzavrieť prívod pit-
nej vody pred vodomerom v budovách s jed-
nou domácnosťou a pomocou uzatváracieho 
ventilu na vnútornom podlaží v panelákoch 
(DIN EN 806-5).

• Po opätovnom spustení prevádzky zariadenia 
po prerušení je potrebné na krátky čas (na-
príklad na 5 minút) naplno otvoriť armatúry 
(DIN EN 806-5).

Systémy teplej pitnej vody sa musia 
navrhovať  v súlade s DVGW W 551 a W 
553. Ohrievač pitnej vody musí byť  čo 
najmenší.
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Údržba a oprava:

• Hrubé filtre, zásobník teplej vody a ohrievač je 
potrebné pravidelne kontrolovať a čistiť

• Sprchové ružice, regulátory prietoku a vložky 
na armatúrach udržujte čisté a odstraňujte z 
nich usadeniny

• Vo veľkých budovách je potrebné zostaviť  
plán opráv alebo hygieny v súlade s VDI 6023 
s dokumentáciou údajov potrubného systému

Lisovacie systémy Geberit Mapress

Pre inštalácie pitnej vody je možné použiť 
nasledujúce lisovacie systémy Geberit 
Mapress:

• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 1.4401

Systém Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 1.4401 
je možné použiť pre všetky druhy pitnej vody 
bez obmedzenia.

Aplikácie zahŕňajú:

• Potrubia pre studenú vodu [TW]
• Potrubia pre teplú vodu [TWW] (85 °C zodpo-

vedá DIN EN 806)
• Cirkulačné potrubia [TWZ]
• Potrubia pre hasiacu vodu [TW] zodpoveda-

júce DIN 1988-600 a DIN 14462 pre mokré, 
suché/mokré a suché aplikácie

Hygienické vlastnosti

Systém Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 1.4401 
neovplyvňuje vysokú úroveň kvality vody.

Zo systému Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 
1.4401 sa do pitnej vody neuvoľňujú žiadne 
ťažké kovy a systém nemôže spôsobiť alergiu 
na nikel. Hodnota uvoľňovania niklu je výrazne 
pod povolenou limitnou hodnotou (v súlade so 
smernicou EÚ 98: < 0,02 mg/l niklu).

Osvedčenia a hygienické skúšky pre lisované 
spoje sa týkajú aj medzery medzi lisovacou 
tvarovkou a čiernym tesniacim krúžkom z 
butylového kaučuku CIIR.

Tesniaci krúžok spĺňa odporúčania pre plasty v 
systémoch pitnej vody (odporúčania KTW) a 
prešiel hygienickou skúškou v súlade s 
národnou kartou údajov DVGW W 270.

Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 1.4401 
zodpovedá požiadavkám normy DIN 1988-600 
pre potrubia s hasiacou vodou.

Obsah chlóru v pitnej vode

Systém Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 1.4401 
je vhodný aj pre pitnú vodu, do ktorej je na účely 
dezinfekcie neustále pridávaný chlór. 

Podľa nariadenia pre pitnú vodu sa môže pridať  
maximálne 1,2 mg/l chlóru (voľný chlór v 
dezinfekčnom roztoku). Povolená limitná 
hodnota voľného chlóru v upravenej pitnej vode 
je 0,3 mg/l.

Pri vysokej alebo zvýšenej miere mikrobiálneho 
znečistenia sú povolené výnimky až do 6 mg/l 
chlóru (voľný chlór v dezinfekčnom roztoku). 
Obsah voľného chlóru v pitnej vode sa v tomto 
prípade môže zvýšiť na maximálne 0,6 mg/l.

Inštalácia pitnej vody

Systém Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 1.4401 
je vhodný pre všetky schválené pitné vody po 
úprave a nevyžaduje si žiadne dodatočné 
opatrenia na ochranu proti korózii.

Upravená voda

Systém Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 1.4401 
s čiernym tesniacim krúžkom z butylového 
kaučuku CIIR je vhodný pre všetky typy 
upravenej vody, ako sú napr. čiastočne 
desalinizovaná voda (zmäkčená, 
dekarbonizovaná) a úplne desalinizovaná voda 
(deionizovaná, demineralizovaná a destilovaná), 
až po vodu najvyššej kvality s vodivosťou menej 
ako 0,1 μS/cm a systém je úplne nehrdzavejúci.

Môžu sa použiť  všetky metódy úpravy vody, ako 
napr. výmena iónov alebo reverzná osmóza a 
pod.

Systém Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 1.4401 
nie je vhodný pre vodu najvyššej kvality, vodu na 
farmaceutické účely alebo podobné vody, ktoré 
majú zvýšené požiadavky na čistotu 
prekračujúcu kvalitu pitnej vody

Inštalatér musí vlastníka poučiť o 
používaní zariadenia a pripomenúť mu, že 
vlastník má povinnosť zabezpečiť 
pravidelnú údržbu zariadenia.
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Elektrické vykurovacie káble

Elektrické vykurovacie káble sa môžu použiť , ak 
sa zabezpečí, že teplota vnútornej steny rúry 
dlhodobo neprekročí 60 °C.

2.1.2 Inštalácia plynu

Lisovacie systémy Geberit Mapress

Pre inštalácie plynu je možné použiť 
nasledujúce lisovacie systémy Geberit 
Mapress:

• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ plyn (prírod-
né, zemné a skvapalnené plyny)

• Geberit Mapress meď plyn (prírodné, zemné a 
skvapalnené plyny)

• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ bez silikónu 
(technické plyny)

Systémy Geberit Mapress ušľachtilá oceľ plyn a 
Geberit Mapress meď plyn boli preskúšané a 
certifikované pre inštalácie plynu v súlade s 
nasledujúcimi skúšobnými smernicami:

• DVGW VP 614 
• ÖVGW G1 TR Plyn (A)

Systémy Geberit Mapress ušľachtilá oceľ plyn a 
Geberit Mapress meď plyn sú schválené a 
certifikované pre nasledujúce médiá:

• Prírodné a zemné plyny
• Skvapalnené plyny

Tabuľka 83: Rozsah použitia potrubných systémov Geberit pre prírodné, zemné a skvapalnené plyny
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n Tesniaci 
krúžok

Poznámky

Prírodný a 
zemný plyn

-
- X X

HNBR žltý Nevhodné pre podzemnú montáž

Metán CH4 - X X HNBR žltý Nevhodné pre podzemnú montáž

Etán C2H6 - X X HNBR žltý Nevhodné pre podzemnú montáž

Etén (etylén) C2H4 - X X HNBR žltý Nevhodné pre podzemnú montáž

Propán C3H8 - X X HNBR žltý Nevhodné pre podzemnú montáž

n-bután C4H10 - X X HNBR žltý Nevhodné pre podzemnú montáž

Bioplyny - - X X HNBR žltý
Nevhodné pre skládkové plyny 
Nevhodné pre podzemnú montáž
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Poznámka

Systémová rúra Geberit Mapress z ušľachtilej 
ocele 1.4401 sa pri plynoinštaláciách musí vždy 
použiť s lisovacími tvarovkami Geberit Mapress 
ušľachtilá oceľ plyn.

Lisovacie tvarovky majú od výroby 
namontovaný žltý tesniaci krúžok z 
hydrogenizovaného nitril-butadién kaučuku 
HNBR. Označenie je uvedené v tabuľke 53, 
“Označenie lisovacej tvarovky MapressCuNiFe,” 
je na strane 27.

Ukladanie

Systém Geberit Mapress ušľachtilá oceľ plyn má 
schválenie HTB (pHTB,max = 5 barov) a môže sa 
ukladať na stenu, ako aj do steny pod omietku. 1

Systém Geberit Mapress ušľachtilá oceľ plyn sa 
montuje ako povrchové potrubie v budovách (s 
HTB) a mimo budov (bez HTB). Podzemné 
inštalácie nemajú žiadne osvedčenie.

Pre podomietkové inštalácie nie je potrebná 
ďalšia ochrana proti korózii z dôvodu vynikajúcej 
odolnosti ušľachtilých ocelí proti korózii.

Vlastnosti medi znamenajú, že pri kladení pod 
omietku a stavebné materiály obsahujúce 
sadru, amoniak alebo dusitan môže byť 
potrebná ďalšia ochrana proti korózii. Spojenia s 
bežne dostupnými plynovými tvarovkami a 
komponentmi vyrobenými z červeného bronzu, 
mosadze, tlakovým liatím z hliníka, ako aj z 
tvárnej šedej liatiny sa vytvárajú pomocou 
závitových lisovacích tvaroviek alebo prírub.

Pri opravách sa spojenie so systémovou rúrou z 
ušľachtilej ocele alebo medi vytvorí v závislosti 
od materiálu pomocou prechodových 
komponentov lisovacích tvaroviek Geberit 
Mapress ušľachtilá oceľ plyn alebo Geberit 
Mapress meď plyn, alebo pomocou bežne 
dostupných prechodiek (ako napr. prechodka 
GEBO s presuvnou maticou pre plyn) podľa DIN 
EN alebo DVGW.

Montáži takýchto mimosystémových 
prechodiek je nutné venovať  zvýšenú 
pozornosť. Je obzvlášť potrebné sa uistiť, že 
vonkajší povrch systémovej rúry je správne 
pripravený a nie je poškodený.

1 HTB: Vysoké tepelné zaťaženie (preukázaná tesnosť spoja 
pri 650 °C a PN 5/PN 1 počas 30 minút)
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Tabuľka 84: Rozsah použitia a prevádzkové podmienky potrubných systémov Geberit pre technické plyny 
(vrátane čistých plynov)

Médium Chemická 
značka

Čistota 
Š

G
eb

er
it 

M
ap

re
ss

 
uš
ľa

ch
til

á 
o

ce
ľ b

ez
 s

ili
kó

nu
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it 
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ss

 
uš
ľa

ch
til

á 
o

ce
ľ p

ly
n

G
eb

er
it 

M
ap

re
ss

 m
eď

 p
ly

n Tesniaci 
krúžok

Prevádzkový 
tlak max. [v 
baroch]

Prevádzková 
teplota [°C]

Acetylén C2H2 2,6 X - - CIIR čierny

V závislosti od 
typu plynu a 
rozmerov rúry
Informácie 
získate od 
spoločnosti 
Geberit

Teplota okolia

Amónium NH3 3,8 X - - CIIR čierny

Argón Ar 6,0 X - - CIIR čierny

Oxid dusný N2O 1,8 X - - CIIR čierny

Hélium He 6,0 X - - CIIR čierny

Oxid uhličitý CO2 4,5 X - - CIIR čierny

Oxid uhoľnatý CO 3,7 X - - FKM modrý

Kryptón Kr 4,0 X - - CIIR čierny

Neón Ne 4,0 X - - CIIR čierny

Propén (propylén) C3H6 2,5 X - - FKM modrý

Kyslík O2 4,5 X - - CIIR čierny

Oxid siričitý SO2 3,0 X - - CIIR čierny

Dusík N2 6,0 X - - CIIR čierny

Vodík H2 6,0 X - - CIIR čierny

Xenón Xe 4,0 X - - CIIR čierny

Ochranné plyny BS EN 
439 - - X - - CIIR čierny

Syntetický vzduch - - X - - CIIR čierny

Podtlak - - X - - CIIR čierny

Informácie o ďalších plynoch, čistotách a poznámkach týkajúcich sa možných aplikácií alebo kompatibility 
materiálov sú dostupné na požiadanie.
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Nevhodné plyny

Systémy Geberit sa nesmú používať pre 
nasledujúce plyny:

• Plyny v súlade s požiadavkami Európskeho 
liekopisu pre plyny schválené ako výhradne 
medicinálne výrobky spĺňajúce farmaceutické 
požiadavky, napr. anestetické plyny, medicín-
sky kyslík, medicínska kyselina uhličitá.

Plynotesnosť systému Geberit Mapress 
ušľachtilá oceľ bola preukázaná héliovou 
skúškou tesnosti s výslednou hodnotou 
netesnosti< 1 x 10-5 mbarov·l/s

2.1.3 Inštalácie vykurovania

Spôsob fungovania vykurovacích systémov

Vykurovacie zariadenia sú systémy, ktorých 
hlavným cieľom je regulácia teploty vyhrievaním 
studených miestností tak, aby sa osoby 
zdržiavajúce v miestnosti cítili pohodlne. 
Väčšina vykurovacích systémov predstavuje 
systémy s uzavretým okruhom, ktoré sú 
naplnené vodou na účely prenosu tepla. 
Médium sa zahreje tepelným zdrojom a do 
obehu sa dostane pomocou cirkulačného 
čerpadla. Teplo sa opätovne uvoľní na určených 
miestach v izbe radiáciou a/alebo konvekciou.

Vykurovacie systémy preto pozostávajú z 
nasledujúcich základných procesov:

• Tvorba tepla
• Rozvod tepla
• Odvádzanie tepla

V procese tvorby tepla premení tepelný zdroj 
dodanú energiu na užitočné teplo.

V procese rozvodu tepla sa užitočné teplo 
presunie z tepelného zdroja do jednotlivých 
miest uvoľnenia tepla.

V procese odvádzania tepla je užitočné teplo 
presunuté do miest uvoľňovania tepla, ako sú 
napr. radiátory, panelové vykurovacie telesá 
alebo zariadenie na vykurovanie vzduchom, v 
miestnostiach, ktoré sa majú vykurovať.

Nasledujúci obrázok zachytáva základné 
procesy vo vykurovacom systéme:
0

Obrázok 61: Základné procesy vykurovacieho 
systému

1 Tvorba tepla
2 Rozvod tepla
3 Odvádzanie tepla
0 

Klasifikácia teplovodných vykurovacích 
systémov

Teplovodné vykurovacie systémy možno 
rozdeliť na základe nasledujúcich zásad:

Princíp Typy

Napojenie na 
ovzdušie

• Otvorené vykurovacie sys-
témy

• Uzavreté vykurovacie sys-
témy

Činná hybná sila • Vykurovacie systémy s pri-
rodzeným obehom vody

• Vykurovacie systémy s 
čerpadlovým obehom 
vody

Spôsob 
vykurovania

• Diaľkové vykurovanie
• Lokálne vykurovanie

Rozvod tepla • Jednorúrkové vykurovacie 
systémy

• Dvojrúrkové vykurovacie 
systémy

Vedenie 
potrubia

• S horným rozvodom
• So spodným rozvodom

1 2 3
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Otvorené a uzavreté vykurovacie systémy

Nasledujúce obrázky zobrazujú usporiadanie 
otvoreného a uzavretého vykurovacieho 
systému
0

Obrázok 62: Vykurovacie systémy s otvoreným 
okruhom vody

1 Vykurovací kotol
2 Odberatelia
AG Vyrovnávacia nádoba
0 

0

Obrázok 63: Vykurovacie systémy s uzavretým 
okruhom vody

1 Vykurovací kotol
2 Odberatelia
MAG Membránová vyrovnávacia nádoba
0 

Lisovacie systémy Geberit Mapress

Pre inštalácie vykurovania je možné použiť 
nasledujúce lisovacie systémy Geberit 
Mapress:

• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ
• Geberit Mapress uhlíková oceľ
• Geberit Mapress meď

Geberit Mapress ušľachtilá oceľ a Geberit 
Mapress meď

Systémy Geberit Mapress ušľachtilá oceľ a 
Geberit Mapress meď sa môžu bez obmedzenia 
použiť pre všetky teplovodné vykurovacie 
systémy s uzavretým a otvoreným okruhom 
vody, ktoré majú maximálnu prevádzkovú 
teplotu 120 °C.

Geberit Mapress uhlíková oceľ

Systém Geberit Mapress uhlíková oceľ je možné 
použiť pre všetky teplovodné vykurovacie 
systémy s uzavretým okruhom, ktoré majú na 
prívode maximálnu teplotu (trvalú teplotu) 
120 °C. Zabráňte preniknutiu vonkajšieho 
kyslíka do teplej vody.

Systém Geberit Mapress uhlíková oceľ nie je 
vhodný pre vykurovacie zariadenia s otvoreným 
okruhom vody z dôvodu malej hrúbky steny a 
schopnosti okysličenia, ktorou sa toto 
zariadenia vyznačuje.

Je nutné overiť, či sú prísady vo vykurovacej 
vode kompatibilné s čiernym tesniacim krúžkom 
CIIR/EDPM.

1

2
AG

1

2

MAG
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Tabuľka 85: Prostriedky na ochranu proti korózii, Geberit Mapress ušľachtilá oceľ, Geberit Mapress meď a 
Geberit Mapress uhlíková oceľ

X: Odskúšané a schválené; iné koncentrácie alebo teploty musia byť schválené spoločnosťou 
Geberit

-: Neodskúšané alebo neschválené; použitie musí byť schválené spoločnosťou Geberit

Prostriedok Tesniaci 
krúžok/ploché 

tesnenie

Podmienky skúšky Výrobca

CIIR EPDM 1)

1) Prevádzková teplota plochého tesnenia EPDM do maximálne 100 °C

FKM Koncentrácia [%] Teplota 
[°C]

Castrol Zwipro III X X X 100 20 Castrol

Hydrazín X X -
Podrobnosti o použiteľnej 

koncentrácii nájdete v 
špecifikáciách od výrobcu

Lanxess, Leverkusen

Levoxin 64 X X - 100 120 Lanxess, Leverkusen

Kebocor 213 X - X 0,5 20
Kebo Chemie, 
Düsseldorf

Etylditiokarbam
át sodný

X X - 0,07 20 Rôzni výrobcovia

Siričitan sodný X X -
Podrobnosti o použiteľnej 

koncentrácii nájdete v 
špecifikáciách od výrobcu

Rôzni výrobcovia

P3-ferrolix 332 X X X 0,5 20
Henkel AG, 
Düsseldorf

ST-DOS K-375 2)

2) Pre sprinklerové systémy

X - X 0,5 20
Schweitzer Chemie, 
Freiberg/N.

Thermodus 
JTH-L

X X - 1 90 Judo, Waiblingen

Fosforečnan 
trisodný

X X -
Podrobnosti o použiteľnej 

koncentrácii nájdete v 
špecifikáciách od výrobcu

Rôzni výrobcovia
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2.1.4 Diaľkové a lokálne inštalácie 
vykurovania

Zásady

Diaľková vykurovacia sieť  je potrubie, ktoré 
rozvádza teplo (vykurovaciu vodu) k 
odberateľom do veľkej vzdialenosti od 
centrálneho zdroja tepla.

Lokálne vykurovacie siete sa vyznačujú 
krátkymi rozvodnými vzdialenosťami medzi 
zdrojom tepla a odberateľmi.

Diaľkové a lokálne vykurovacie potrubia sa ďalej 
delia na:

• Primárny obvod: Primárnym obvodom je ve-
denie potrubia od zdroja tepla k prechodo-
vému bodu (prívod budovy).

• Sekundárny obvod:  Vedenie potrubia v bu-
dove odberateľa (domová sieť) sa nazýva se-
kundárny obvod. 

Pripojenie sekundárnych obvodov k primárnym 
obvodom pri diaľkových a lokálnych 
vykurovacích sieťach môže byť priame alebo 
nepriame.
0

Obrázok 64: Domová stanica s nepriamym pripojením 
vykurovacieho systému k diaľkovej 
vykurovacej sieti

Lisovacie systémy Geberit Mapress

Nasledujúce lisovacie systémy Geberit Mapress 
sa môžu použiť  pre sekundárny obvod 
diaľkových a lokálnych inštalácií vykurovania:

• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ
• Geberit Mapress uhlíková oceľ

Uplatňujú sa nasledujúce prevádzkové 
podmienky:

Tabuľka 86: Prevádzkové podmienky pre Geberit 
Mapress ušľachtilá oceľ a Geberit 
Mapress uhlíková oceľ pri diaľkových a 
lokálnych inštaláciách vykurovania

2.1.5 Inštalácia tepelného čerpadla

Zásady

Najdôležitejšími palivami na vykurovanie a 
zásobovanie teplou vodou sú vykurovací olej a 
plyn. Na začiatku sedemdesiatych rokov sa 
venovala zvýšená pozornosť hľadaniu 
alternatívnych zdrojov energie, ktoré by boli 
dostupné v dostatočnom množstve. Objavili sa 
preto pokusy využiť  teplotu vzduchu, vody a 
zeme. Energia týchto zdrojov je nevyčerpateľná 
a dá sa ľahko obnoviť slnečným žiarením (tiež 
difúzne). Teplo z týchto zdrojov dosahuje 
relatívne nízke teploty, a preto sa nedá použiť 
priamo na vykurovanie a zásobovanie teplou 
vodou.

Fyzikálnymi procesmi sa tieto nízke teploty 
zvýšia pomocou tzv. tepelných čerpadiel a 
použijú sa na vykurovanie.

Tepelné čerpadlo využíva obrátený princíp 
fungovania chladiacich systémov (napr. 
chladnička):

• V dôsledku vyparovania (expanzia) chladiva sa 
zo zdroja energie (vzduch, voda, zem) 
odstraňuje teplo

• Stlačením v kompresore sa teplota vypare-
ného chladiva zvýši

• Vzniknuté teplo sa prenesie do vykurovacieho 
obvodu kondenzátora

Tesniaci 
krúžok 
Geberit 
Mapress

Prevádzková 
teplotamax

[°C]

Poznámky

CIIR čierny 120 Len v sekundárnom 
obvode

FKM 
modrý

140 -



 2 Aplikácia technológie

110

0

Obrázok 65: Princíp fungovania tepelného čerpadla

1 Prostredie (vzduch, voda, zem)
2 Výparník
3 Kompresor
4 Kondenzátor
5 Expanzný ventil
6 Spotrebný obvod (vykurovanie, teplá voda)
0 

V stavebnej technológii rozlišujeme nasledujúce 
hlavné typy tepelných čerpadiel:

• Tepelné čerpadlo vzduch/voda
• Tepelné čerpadlo voda/voda
• Tepelné čerpadlo zem/voda

Množstvo tepla z rôznych zdrojov sa 
odzrkadľuje vo výkone tepelného čerpadla 
(podiel vykurovacieho výkonu a elektrického 
príkonu).

Využiteľné úrovne teplôt si vyžadujú rozdielne 
spôsoby fungovania a riadenia systémov 
tepelných čerpadiel, napr.:

• Monovalentná prevádzka
• Bivalentná paralelná prevádzka
• Bivalentná čiastočne paralelná prevádzka
• Bivalentná striedavá prevádzka

Lisovacie systémy Geberit Mapress

Pri montáži tepelných čerpadiel je možné použiť 
nasledujúce lisovacie systémy Geberit 
Mapress:

• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 1.4401
• Geberit Mapress uhlíková oceľ

Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 1.4401

Systém Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 1.4401 
je možné použiť pre systémy tepelných 
čerpadiel s maximálnou prevádzkovou teplotou 
120 °C.

Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 1.4401 sa môže 
použiť na pripojenie uzemňovacieho konektora 
alebo slúžiť  ako uzemňovací konektor.

Montáž systémových rúr Geberit Mapress z 
ušľachtilej ocele 1.4401 v podobe špirály 
výmenníka tepla s chladiacim podkladom na 
získanie uloženej solárnej energie zo zeme 
alebo vzduchu je tiež možné použitím 
doskových alebo rúrkových tepelných 
kolektorov.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad 
odskúšaných a schválených prostriedkov s 
ochranou proti korózii.

Geberit Mapress uhlíková oceľ

Systém Geberit Mapress uhlíková oceľ je možné 
použiť pre systémy tepelných čerpadiel s 
uzavretým okruhom s maximálnou 
prevádzkovou teplotou 120 °C.

Zabráňte preniknutiu vonkajšieho kyslíka do 
teplej vody.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad 
odskúšaných a schválených prostriedkov s 
ochranou proti korózii.

3

1

2
5

6

4

Nemrznúce prostriedky na okamžité 
použitie založené na glykole obsahujú 
ďalšie prísady. Je nutné odskúšať 
kompatibilnosť  tesniacich krúžkov s 
týmito prísadami vody.
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Tabuľka 87: Nemrznúce prostriedky s ochranou proti korózii, Geberit Mapress ušľachtilá oceľ, Geberit Mapress 
uhlíková oceľ

X: Odskúšané a schválené; iné koncentrácie alebo teploty musia byť schválené spoločnosťou 
Geberit

-: Neodskúšané alebo neschválené; použitie musí byť schválené spoločnosťou Geberit

2.1.6 Inštalácia s chladiacou vodou

Zásady

Inštalácie s chladiacou vodou na jednej strane 
vytvárajú príjemnú klímu v obytných 
miestnostiach, na druhej strane zabezpečujú 
bezpečnú prevádzku strojov a systémových 
komponentov (motory, turbíny). 

Z ekonomických dôvodov sa ako médium 
používajú rôzne druhy vôd (podzemná voda, 
povrchová voda alebo brakická voda).

Systémy s chladiacou vodou môžu mať  
otvorený a uzavretý okruh. 

Rozdiel v teplote medzi prítokom a spätným 
tokom by mal byť čo najvyšší, aby sa veľké 
množstvo tepla prenieslo pomocou malého 
množstva obehovej vody.

Najvhodnejší teplotný rozsah klimatizačného 
systému v stavebníctve je 9 K.

Teplota prívodu sa pohybuje od + 4 °C do + 6 °C, 
teplota spätného toku od + 12 °C do + 15 °C. 
Rozsah vždy závisí od príslušného použitia.

Prostriedok Tesniaci krúžok/ploché 
tesnenie

Podmienky skúšky Výrobca

CIIR EPDM 1)

1) Prevádzková teplota plochého tesnenia EPDM do maximálne 100 °C

FKM 2)

2) Tesniaci krúžok a ploché tesnenie

Koncentrácia 
[%]

Teplota [°C]

Kühlerschutz ANF X X X 100 20
Eurolub, Eching 
(pri Mníchove)

Antifreeze X - - 100 60 Aral

Antifrogen N X X X 100 120 Clariant

Antifrogen L X X - 100 120 Clariant

Antifrogen SOL - - X 100 120 Clariant

Glysantin G 30 X X - 67 120 BASF

Pekasol L
X X - 50 120 Prokühlsole, 

AlsdorfX X - 50 20

Solarliquid L X X X 50 130
Staub Chemie, 
Norimberg

Tyfocor - - X 40 130
Tyforop Chemie, 
Hamburg

Tyfoxit F20 - - X 100 130
Tyforop Chemie, 
Hamburg

Tyfocor L - - X 40 170
Tyforop Chemie, 
Hamburg

Tyfocor LS X X X 40 130
Tyforop Chemie, 
Hamburg
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Lisovacie systémy Geberit Mapress

Pre inštalácie s chladiacou vodou je možné 
použiť nasledujúce lisovacie systémy Geberit 
Mapress:

• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 1.4401
• Geberit Mapress uhlíková oceľ
• Geberit Mapress meď

Chladiace kvapaliny musí pred použitím v 
lisovacích obvodoch skontrolovať spoločnosť 
Geberit.

Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 1.4401

Systém Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 1.4401 
sa môže bez obmedzenia použiť pre všetky 
systémy s chladiacou vodou s otvoreným a 
uzavretým okruhom pri dodržaní nasledujúcich 
prevádzkových podmienok:

• Tesniaci krúžok Geberit Mapress CIIR čierny
- voda/nemrznúca zmes: – 30 – + 40 °C
- chladiaca voda: 0 – 100 °C

Obsah vo vode rozpustných chloridových iónov 
v chladiacej vode nesmie prekročiť  250 mg/l.

Tabuľku 87 na strane 111 poskytuje prehľad 
odskúšaných a schválených nemrznúcich 
prostriedkov s ochranou proti korózii.

Geberit Mapress uhlíková oceľ

Systém Geberit Mapress uhlíková oceľ sa môže 
použiť pre systémy s chladiacou vodou s 
uzavretým okruhom pri dodržaní nasledujúcich 
prevádzkových podmienok:

• Tesniaci krúžok Geberit Mapress CIIR čierny
- voda/nemrznúca zmes: – 30 – + 40 °C
- chladiaca voda: 0 – 100 °C

Nelegovaná oceľ nie je vhodná pre systémy s 
chladiacou vodou s otvoreným okruhom z 
dôvodu malej hrúbky steny a vysokej 
priepustnosti kyslíka, čo môže spôsobiť  koróziu.

Tabuľka 87 na strane 111 poskytuje prehľad 
odskúšaných a schválených nemrznúcich 
prostriedkov s ochranou proti korózii.

Pri systémoch s chladiacou vodou je v dôsledku 
vysokého rizika kondenzácie na vonkajšej 
strane potrubia nutné zabezpečiť dodatočnú 
vonkajšiu ochranu proti korózii.

Geberit Mapress meď

Systém Geberit Mapress meď sa môže použiť  
pre systémy s chladiacou vodou s otvoreným a 
uzavretým okruhom pri dodržaní nasledujúcich 
prevádzkových podmienok:

• Tesniaci krúžok Geberit Mapress CIIR/EPDM 
čierny
- voda/nemrznúca zmes: – 30 – + 40 °C
- chladiaca voda: 0 – 100 °C

2.1.7 Solárne inštalácie

Zásady

Solárne vykurovacie systémy predstavujú 
jedinečný spôsob získavania tepelnej energie 
použitím solárnej energie. 

Plocha kolektora a absorbéra zachytáva 
slnečnú energiu (tiež difúzne). Zachytená 
tepelná energia sa solárnou kvapalinou, ktorou 
je obyčajne voda a nemrznúca zmes, odvádza 
do zásobníka tepla. 

Hlavnou oblasťou použitia je vykurovanie teplou 
vodou: ďalšie ohrievanie sa uskutočňuje vo 
vykurovacom kotle. 

Slnečnú energiu je možné na vykurovanie 
používať len obmedzene, keďže v zimných 
mesiacoch je hladina slnečnej energie relatívne 
nízka.

Pri použití solárneho systému v kombinácii s 
ohrevom teplej vody a vykurovacím systémom 
(kombinovaný systém), ohrievač teplej vody je 
zásobovaný ako prvý. Po ohriatí zásobníka 
teplej vody sa prebytočná tepelná energia 
uvoľní na vykurovanie miestností. Tento spôsob 
využitia slnečnej energie je možné použiť  aj na 
ohrev vody v bazénoch.
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Obrázok 66: Solárne systémy

1 Slnečné žiarenie
2 Solárne kolektory
3 Skupina čerpadiel
4 Solárny prítok
5 Solárny zásobník
6 Solárny spätný tok
TW Studená pitná voda
TWW Teplá pitná voda
HVL Prítok vykurovania
HRL Spätný tok vykurovania
0 

Lisovacie systémy Geberit Mapress

Pre uzavreté solárne inštalácie je možné použiť 
nasledujúce lisovacie systémy Geberit 
Mapress:

• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ solárne sys-
témy a priemysel

• Geberit Mapress meď solárne systémy a prie-
mysel

Je nutné dodržiavať nasledujúce obmedzenia:

Tabuľku 87 na strane 111 poskytuje prehľad 
odskúšaných a schválených nemrznúcich 
prostriedkov s ochranou proti korózii.

Nemrznúce prostriedky na okamžité použitie 
založené na glykole vždy obsahujú ďalšie 
prísady. Kompatibilitu všetkých prísad s 
tesniacimi krúžkami musí skontrolovať a 
schváliť spoločnosť  Geberit.

Odporúča sa nepoužívať lisovacie tvarovky pri 
solárnych paneloch, keďže teploty v potrubnom 
systéme sa môžu výrazne zvýšiť v čase jeho 
nepoužívania a mohli by poškodiť  tesniaci 
krúžok.

2.1.8 Sprinklerové systémy

Pre sprinklerové systémy je možné použiť 
nasledujúce lisovacie systémy Geberit 
Mapress:

• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ
• Geberit Mapress uhlíková oceľ, s vnútorným a 

vonkajším pozinkovaním 
• Geberit Mapress meď

Vodovodné potrubia sprinklerových systémov 
sa delia nasledovne:

• „Mokré“ potrubia s hasiacou vodou: stúpacie 
potrubie je mokré a trvalo naplnené pitnou vo-
dou

• „Suché“ potrubia s hasiacou vodou: stúpacie 
potrubie je suché a v prípade potreby ho 
požiarny zbor naplní a sprevádzkuje úžitkovou 
vodou

• „Mokré/suché“ potrubia s hasiacou vodou: 
stúpacie potrubie je suché a v prípade potre-
by sa naplní a sprevádzkuje vodou zo siete s 
pitnou vodou pomocou diaľkového ovládania 
armatúr

Systémy Geberit Mapress ušľachtilá oceľ a 
Geberit Mapress meď sú vhodné pre všetky 
systémy s prevádzkovým tlakom do 16 barov. 
Systém Geberit Mapress uhlíková oceľ s 
vnútorným a vonkajším pozinkovaním sa môže 
použiť len pre mokré systémy s úžitkovou vodou 
(do 16 barov).

Geberit Mapress vlastní pre sprinklerové 
systémy nasledujúce osvedčenia:

VdS:

• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 1.4401 s 
čiernym tesniacim krúžkom CIIR pre mokré 
systémy 22 – 108 mm

• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 1.4401 s čer-
veným tesniacim krúžkom FPM pre suché sy-
stémy 22 – 108 mm

• Geberit Mapress uhlíková oceľ s vnútorným a 
vonkajším pozinkovaním pre mokré systémy s 
čiernym tesniacim krúžkom CIIR 22 – 108 mm

Tekutina: Zmes voda/glykol

Minimálna 
teplota:

– 25 °C

Maximálna 
teplota:

180 °C pri 200 hodinách/rok 
200 °C pri 180 hodinách/rok 
220 °C pri 500 hodinách počas 
životnosti systému

3

1

2

5

6

4

TW
TWW

HVL

HRL

MAG



 2 Aplikácia technológie

114

Osvedčenie zahŕňa triedy protipožiarnej 
ochrany LH, OH1, OH2, OH3 a vybrané riziká 
OH4 (divadlá, kiná a koncertné haly).

FM:

• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 1.4401 s 
čiernym tesniacim krúžkom CIIR pre mok-
ré/suché systémy 22 – 108 mm

• Geberit Mapress uhlíková oceľ s vnútorným a 
vonkajším pozinkovaním pre mokré systémy s 
čiernym tesniacim krúžkom CIIR 22 – 54 mm

Vlastníme aj viacero osvedčení pre stavbu lodí – 
podrobnosti získate kontaktovaním našej 
spoločnosti.

2.1.9 Inštalácia dodávky oleja

Minerálny olej

Minerálny olej sa v súčasnosti používa ako 
palivo a mazivo. Vďaka svojej univerzálnosti je 
minerálny olej veľmi žiadaný, napr. ako palivo na 
priemyselné, komerčné a domáce použitie. 

Vykurovací olej EL

Vykurovací olej EL (extra ľahký) sa často používa 
v domácnostiach ako palivo na výrobu tepla. 
Okrem vykurovacieho oleja EL existuje aj 
vykurovací olej S určený pre veľké továrne. 
Keďže je vykurovací olej S viskóznejší, musí sa 
pred prepravou zohriať. 

Lisovacie systémy Geberit Mapress

Pre inštalácie dodávky oleja je možné použiť bez 
obmedzenia nasledujúce lisovacie systémy 
Geberit Mapress:

• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ solárne sys-
témy a priemysel

• Geberit Mapress uhlíková oceľ solárne systé-
my a priemysel

2.1.10 Špeciálne aplikácie

Odvody kondenzátu pre kondenzačné kotly

Zásady

V týchto zariadeniach sa okrem tepelnej energie 
v odpadovom plyne využíva entalpia 
vyparovania pary obsiahnutej v odpadovom 
plyne.

V plynových inštaláciách sa kondenzačný kotol 
používa na vykurovanie a ohrev teplej vody 
(rosný bod približne 55 °C). Vzniknutý kondenzát 
sa musí cez odvod kondenzátu odviesť  do 
kanalizácie. Hodnota pH kondenzátu je od 3,5 
do 5,2.

Okrem plynových kondenzačných kotlov 
existujú aj verzie využívajúce vykurovací olej EL 
(rosný bod približne 50 °C). Hodnota pH 
kondenzátu je v tomto prípade od 2,5 do 3,5 a 
môže obsahovať kyselinu siričitú.

Kondenzát z kondenzačných kotlov obsahuje 
len nízku koncentráciu fluórokarbónov. 
Fluórokarbóny napomáhajú korózii vo 
vykurovacej časti zariadenia, v odpadových 
plynových rúrach a rúrach pre kondenzát. Ak sa 
priamo v blízkosti nachádza zdroj emisií 
fluórokarbónov, musí sa upraviť montážny 
priestor alebo zásobovanie zariadenia 
spaľovacím vzduchom tak, aby sa tieto prímesy 
nedostávali so spaľovacím vzduchom do 
kondenzátu.

Lisovacie systémy Geberit Mapress

Na odvod kondenzátu je možné použiť 
nasledujúce lisovacie systémy Geberit 
Mapress:

• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ

Geberit Mapress ušľachtilá oceľ

Systém Geberit Mapress ušľachtilá oceľ je 
odolný proti kondenzátu z plynových horákov a 
môže sa použiť pre tento typ odvodu 
kondenzátu.

Systém Geberit Mapress ušľachtilá oceľ sa 
nesmie použiť na odvod kondenzátu z olejových 
kondenzačných kotlov.
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Dezinfekčné prostriedky

Pre dezinfekčné prostriedky je možné použiť 
nasledujúce lisovacie systémy Geberit 
Mapress:

• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ

Systém Geberit Mapress ušľachtilá oceľ je 
možné použiť  na plavárňach alebo v 
nemocniciach na povrchovú dezinfekciu a 
zamedzenie vzniku atletickej nohy použitím 
dezinfekčných prostriedkov.

V nasledujúcej tabuľke je prehľad odskúšaných 
a schválených dezinfekčných prostriedkov.

Tabuľka 88: Odskúšané a schválené dezinfekčné prostriedky Geberit Mapress ušľachtilá oceľ

Prísada 1)

1) Používané v bazénoch, nemocniciach a pod. na povrchovú dezinfekciu

Materiál tesniaceho 
krúžku

Použitie/koncentrácia Výrobca 2)

2) Vždy dodržiavajte návod na použitie od výrobcu

CIIR

NÜSCOSEPT X 0,5 – 2 % roztok Dr. Nüsken Chemie

HEXAQUART S X 0,5 – 3 % roztok B. Braun & Meslungen AG

MULTIDOR X 0,25 – 1 % roztok Henkel Hygiene

MYXAL S X 0,1 – 2 % roztok Physioderm GmbH

QUATAMON MED X 1,0 – 2 % roztok S. & M. Schülke & Mayr GmbH

TERRALIN X 0,25 – 2 % roztok S. & M. Schülke & Mayr GmbH
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2.2 Priemyselné aplikácie

Systém Geberit Mapress je vhodný nielen pre 
aplikácie v budovách, ale aj na mnohé 
priemyselné použitia.

2.2.1 Inštalácia stlačeného vzduchu

Zásady

Stlačený vzduch má široký okruh použití. Toto 
médium sa používa takmer vo všetkých 
oblastiach výrobného a spracovateľského 
priemyslu.

Z dôvodu špeciálnych bezpečnostných 
požiadaviek pri vysokých tlakoch a vysokých 
nákladov na energiu pri výrobe a údržbe 
stlačeného vzduchu je potrebné zvoliť 
dostatočné, ale nízke prevádzkové tlaky. 

Inštalácie stlačeného vzduchu musia v závislosti 
od použitia spĺňať rôzne požiadavky:

• Obsah zvyškového oleja
• Obsah vlhkosti
• Čistota

Stlačený vzduch môže obsahovať aj olej na 
mazanie odberateľov hotových výrobkov. Pri 
vysokých požiadavkách na čistotu sa používa 
sušička alebo odlučovač oleja. 

Na účely výberu materiálu a zariadení je nutné 
zohľadniť tieto špecifikácie pri plánovaní 
dodávky stlačeného plynu.

0

Obrázok 67: Schéma systému stlačeného vzduchu

1 Prívod vzduchu
2 Kompresor
3 Odlučovač oleja
4 Chladič vzduchu
5 Odlučovač vody
6 Nádoba pre stlačený vzduch
7 Odberné miesto
0 

Lisovacie systémy Geberit Mapress

Pre inštalácie stlačeného vzduchu je možné 
použiť nasledujúce lisovacie systémy Geberit 
Mapress:

• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ
• Geberit Mapress uhlíková oceľ
• Geberit Mapress meď

* s maximálnym prevádzkovým tlakom 16 barov.

Systém Geberit Mapress uhlíková oceľ sa môže 
použiť len v systémoch so suchým stlačeným 
vzduchom, v opačnom prípade môžu vlhkosť a 
vzduch nachádzajúce sa v zariadení spôsobiť 
koróziu. 

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa vykonalo 
odborné spojenie lisovaného spoja a zachovala 
sa hĺbka zasunutia. 

Tesniaci krúžok odporúčame pred montážou 
navlhčiť mydlovým roztokom alebo vodou, aby 
sa zlepšil mazací účinok tesniaceho krúžka a 
zabezpečilo optimálne tesnenie spoja pre 
stlačený vzduch.

Pri nasledujúcich druhoch 
priemyselných aplikácií je potrebné 
dodržiavať  predpisy a smernice 
špecifické pre danú krajinu.

Geberit Mapress je vhodný pre inertné 
plyny (netoxické a neexplozívne), ako sú 
napr. dusík, argón a kyselina uhličitá.

3
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Tesniace krúžky Geberit Mapress

Vo väčšine systémov stlačeného vzduchu sa nachádza zvyškový olej slúžiaci na mazanie náradia a 
obmedzenie korózie. Stlačený vzduch sa delí v závislosti od množstva oleja nachádzajúceho sa v 
systéme.

Pri obsahu zvyškového oleja > 1 mg/mł je potrebné použiť modrý tesniaci krúžok FKM z dôvodu 
jeho vyššej odolnosti proti oleju.

Tabuľka 89: Vhodné tesniace krúžky Geberit Mapress pre vedenia stlačeného vzduchu s obsahom zvyškového 
oleja v súlade s ISO 8573-1 2001

Tabuľka 90: Maximálny prevádzkový tlak systému Geberit Mapress pre inštalácie stlačeného vzduchu

2.2.2 Podtlakové vedenia

Pre podtlakové vedenia do 200 mbarov 
absolútneho tlaku (zníženie okolitého tlaku 
vzduchu od 1 baru do 0,2 baru) sa môžu použiť 
nasledujúce lisovacie systémy Geberit 
Mapress:

• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ
• Geberit Mapress uhlíková oceľ, s vnútorným a 

vonkajším pozinkovaním

2.2.3 Aplikácie nasýtenej pary

Nasledujúci lisovací systém Geberit Mapress je 
možné použiť pre aplikácie nasýtenej pary len 
po konzultácii so spoločnosťou Geberit:

• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ

Vo výrobe namontovaný čierny tesniaci krúžok 
CIIR nie je vhodný na použitie v systémoch 
nasýtenej pary. 

Na tento účel použitia bude osobitne dodaný 
schválený biely tesniaci krúžok FKM z 
tetrafluóretylén propylén kaučuku. Ním sa 
nahradí vo výrobe namontovaný čierny tesniaci 
krúžok CIIR. Inštalatér urobí výmenu na mieste.

Kategórie stlačeného vzduchu ≤Množstvo zvyškového olejamax
[mg/mł]

Tesniaci krúžok Geberit 
Mapress

1 0,01 CIIR čierny/FKM modrý

2 0,10 CIIR čierny/FKM modrý

3 1,00 CIIR čierny/FKM modrý

4 5,00 FKM modrý

Prevádzkový tlak max. 
[v baroch]

Geberit Mapress 
ušľachtilá oceľ 1.4401

ø [mm]

Geberit Mapress 
uhlíková oceľ 1) 2)

ø [mm]

1) Systémové rúry Geberit Mapress z uhlíkovej ocele s vonkajším pozinkovaním a systémové rúry Geberit Mapress z uhlíkovej 
ocele s plastovým opláštením sú vhodné len pre suchý stlačený vzduch

2) Informácie o vyšších tlakoch získate na požiadanie

Geberit Mapress 
meď 

ø [mm]

12 88,9 – 108 2) 76,1 – 108 15 – 108

16 76,1 35 – 54 -

25 12 – 54 12 – 28 -

Pri použití systému Geberit Mapress 
ušľachtilá oceľ s bielym tesniacim 
krúžkom FKM je nutné dodržať  
nariadenie o tlakových zariadeniach.
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2.2.4 Palivá a oleje kategórie 
nebezpečenstva A III

Na prepravu palív, motorových a prevodových 
olejov patriacich do kategórie nebezpečenstva 
A III sa môžu použiť nasledujúce lisovacie 
systémy Geberit Mapress:

• Geberit Mapress ušľachtilá oceľ solárne sys-
témy a priemysel

• Geberit Mapress uhlíková oceľ solárne systé-
my a priemysel

Pri týchto aplikáciách použite modré tesniace 
krúžky FKM z fluorovaného kaučuku.

2.2.5 Potrubia prepravujúce morskú vodu

Pre potrubia prepravujúce morskú vodu je 
možné použiť nasledujúci lisovací systém 
Geberit Mapress:

• Geberit MapressCuNiFe

Je nutné dodržať nasledujúce prevádzkové 
podmienky:

• Prevádzkový tlak: 10 – 13 barov
• Prevádzková teplota: – 20 °C – + 120 °C

Prevádzková teplota závisí od osvedčenia a 
rozmeru.

2.2.6 Aplikácie systému Geberit 
MapressCuNiFe

Systém Geberit MapressCuNiFe je vhodný pre 
nasledujúce aplikácie:

Tabuľka 91: Aplikácie systému Geberit 
MapressCuNiFe

Povolenia v oblasti stavby lodí

Lisovaný spoj Geberit Mapress je v oblasti 
stavby lodí schválený nasledujúcimi 
certifikačnými organizáciami:

• Lloyd’s Register of Shipping (LRS)
• American Bureau of Shipping (ABS)
• Bureau Veritas (BV)
• Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung 

(BWB)
• Det Norske Veritas (DNV)
• Germanischer Lloyd (GL)
• Registro Italiano Navale (RINA)
• Nippon Kaji Kyokai
• Factory Mutual (FM)
• Vertrauen durch Sicherheit (VdS)

Použitie Tesniaci krúžok 
Geberit Mapress

Sanitárne systémy s 
morskou vodou

CIIR čierny

Klimatizácia CIIR čierny

Systémy na čistenie podláh CIIR čierny

Sanitárny sivý/čierny odtok 
vody

CIIR čierny

Sprinkler CIIR čierny

Základná/vodná penová 
hasiaca látka

CIIR čierny

Chladenie sladkou vodou CIIR čierny

Chladenie morskou vodou CIIR čierny

Stlačený vzduch CIIR čierny/FKM 
modrý 1)

Inertný plyn CIIR čierny

Hydraulický olej FKM modrý

Palivový olej FKM modrý

Olej pre nákladné lode FKM modrý

Lubrikačný olej FKM modrý

Kalové systémy CIIR čierny

Balastné systémy CIIR čierny

1) Tabuľku 89 na strane 117

Použitie Tesniaci krúžok 
Geberit Mapress
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