
ROTEX System 70: podlahové vytápění s individuálním tepelným designem.

ROTEX System 70: 
Energeticky úsporný komfort
s podlahovým vytápěním a radiátory

The heating!



Základní rozhodnutí

Radiátory, podlahové vytápění nebo
obojí? Tuto otázku je nutno si položit
relativně brzo při plánování vašeho
domu, bytu nebo budovy. Základní
rozhodnutí, které
jakmile uděláte,
nemůžete již
později změnit. 

Volba otopné sou-
stavy je zásadním
způsobem ov-
livněna rozvržením
místností, oken
a stěn vašeho no-
vého domu. Míst-
nosti plné světla s
velkými okny zajišťují příjemné klima
a váš dobrý pocit z bydlení.  

Současný trend vytápění obytných pro-
stor jasně směřuje ke kombinovaným
systémům, obsahujícím jak podlahové
vytápění tak i radiátory. Specifické
umístění topných ploch, splňující
požadavky různých místností pro do-

sažení maximál-
ního  komfortu
a klimatu v místno-
sti. 

Až dodnes byla
kombinace radiá-
torů a podlaho-
vého vytápění
otázkou složitého
technického řešení
a vysokých pořizo-
vacích nákladů.

Žádný nákladný luxus

Při použití rozvodného systému vyvinu-
tého firmou Rotex, ROTEX System 70,
pracuje podlahové vytápění i radiátory
na téže průtočné teplotě. Povrchové te-
ploty podlahy a radiátorů odpovídají
současným normám. 

Veškeré vícenáklady a výdaje, které
byly dříve nutné pro kombinaci podla-
hového vytápění a radiátorů, odpadají.

Nové možnosti při volbě
topných ploch

V domech pro jednu a dvě rodiny jsou
radiátory nejčastěji požadované
v ložnicích a dětských pokojích, atikách
a sklepních prostorech. V obývacích
pokojích a jídelnách, kuchyních a kou-
pelnách jsou preferovány kombinace
podlahového vytápění a radiátorů.

Vytápění a chlazení

ROTEX System 70 poskytuje nejen
příjemné vytápění, ale umožňuje
i mírné chlazení v létě. Jen několik do-
datečných komponent udělá z podlaho-
vého topného systému podlahový
chladící systém.

ROTEX System 70 – ideální
teplo!

■ Svobodná volba otopné soustavy
v každé místnosti – jen podlahové
vytápění, radiátory nebo obojí

■ Individuální návrh místnosti
■ Maximální bezpečí vzhledem

k použití dvoustěnných topných po-
trubí

■ Teplé, příjemné teplo
■ Mírné chlazení
■ Jednoduchá, měnitelná regulace

teploty
■ Energeticky úsporný provoz
■ Příznivá pořizovací cena

Proto to funguje

ROTEX System 70 nabízí kombinaci ra-
diátorů a podlahového vytápění jen
s jedním rozvodem vody a hlavně jen
s jedním cirkulačním čerpadlem.
ROTEX System 70 je nízkoteplotní
topný systém. Maximální průtočná te-
plota může být do 80 °C, to znamená,
že podlahové vytápění a radiátory
mohou vždy pracovat se stejnou
teplotou vody. Namísto 80/70 °C je 
System 70 navržen na maximální te-
ploty 70/50 °C nebo 55/35 °C. Teplota
vody v podlahovém vytápění závisí na
teplotních spádech zvolených pro ra-
diátory.

Podlahové vytápění nebo radiátory? 
Současná budova potřebuje obojí.
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■ Svobodná volba otopné soustavy

■ Společný rozvod vody – tj. jedno

stoupací potrubí, jedno čerpadlo,

jeden okruh

■ Vytápění i chlazení

■ Ideální pro renovace





Individuální teplotní design –
co je to?

U podlahového vytápění se podlaha
stává topnou plochou. Vzhledem
k tomu, že teplota podlahy je mírně
vyšší než teplota v místnosti, přenáší
se teplo z podlahy do místnosti. To zna-
mená, že místnost je vyhřívaná podla-
hou.

Rozložení teploty povrchu podlahy je
v tomto případě velmi důležité. 

Optimálního klimatu v místnosti se do-
sahuje použitím nižší teploty v místech,
kde trávíte čas a mírně vyšší teploty 
koutech a v blízkosti vnějších stěn.
Toto cílené rozložení teploty se dá
u standardního provedení podlahového
vytápění dosáhnout jen v omezené
míře.

ROTEX System 70 nabízí
v tomto ohledu jedinečnou
možnost:

Povrchová teplota podlahy se dá zvýšit
umístěním otopných trubek blíže
k sobě. Vyšší výstupní teplota ROTEX
System 70 znamená, že tento efekt je
podstatně výraznější oproti normál-
nímu podlahovému vytápění, který
běžně pracuje s teplotami 35 až 50 °C.
Umíme tedy lépe přizpůsobit rozložení
povrchové teploty individuálním
požadavkům.

Nazýváme to "individuální teplotní de-
sign" (ITD - individual temperature de-
sign).

Díky systému ROTEX Systém 70 je
možno místnost s tepelným požadav-
kem například 65 W/m2 vyhřívat na
24 °C v obytných prostorech a 29 °C
v prostoru vnějších stěn, namísto
vyhřívání jednotnou teplotou podlahy
25,6 °C. Klima v místnosti vytvořené
tímto způsobem je vnímáno jako
zvláště příjemné zvláště proto, že vy-
zařování chladných vnějších stěn je
kompenzováno mírně vyššími teplotami
podlahy. Individuální teplotní design
nabízí nezanedbatelný komfort.

Svobodná volba podlahové
krytiny

Podlaha musí plnit tytéž funkce jako
nevyhřívaná podlaha a navíc funkci
otopné soustavy: musí snášet zatížení
a dát místnosti její osobitý charakter.

Zvolená podlahová krytina ovlivňuje
teplo, vydávané podlahou. Pokud po
několika letech podlahovou krytinu
vyměníte nebo na ni například položíte
koberec, má to u standardních systémů
vliv na teplotu v místnosti.

Speciální funkce potrubí ROTEX DUO
způsobuje, že vlivy individuálních
opatření jsou podstatně menší než u
standardního podlahového vytápění. To
znamená, že pokud vyměníte podlaho-
vou krytinu nebo na ni později přidáte
koberec, je se System 70 vliv na vydá-
vané teplo tak malý, že je možno ho za-
nedbat.

Regulace teploty v místnosti automa-
ticky zajišťuje minimální množství tepla
potřebné pro podlahové vytápění.

Komfortní klima díky individuálnímu
teplotnímu designu.
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System 70 - rychlý systém
podlahového vytápění

Podlahové vytápění je vždy považováno
za pomalý systém s dlouhou setrvačno-
stí. To je předpoklad, který vznikl v
době, kdy se podlahové vytápění běžně
používalo bez regulace jednotlivých
místností. 

Avšak ROTEX System 70 je možno po-
važovat za systém podlahového vy-
tápění se zvláště rychlou reakcí. Má to
dva důvody:

1. Mírně vyšší teplota vody v System
70 umožňuje přenos větších tepelných
výkonů, které pak rychleji ohřívají pod-
lahu a místnost.

2. Výrazně menší objem vody v sy-
stému znamená, že tuto vodu ohřejeme
mnohem rychleji.

Místnost, která je vytápěná pomocí Sy-
stem 70 může být vytopená za rela-
tivně krátkou dobu. Vysoké vyzařování
energie díky System 70 zajistí, že te-
plota v místnosti je vnímána jako velmi
příjemná, i když zatím nedosahuje cí-
lové teploty.

V případě, že je místnost vyhřívaná
například slunečním svitem, osobami
nebo osvětlením, reaguje System 70
prakticky bez zpoždění pomocí takzva-
ného samoregulačního efektu: jakmile
teplota v místnosti stoupne, emise
tepla z podlahového vytápění poklesne
v důsledku sníženého teplotního rozdílu
mezi podlahou a místností. 
Tento samoregulační efekt brání
přehřátí místnosti.

Navíc systém regulující teplotu v míst-
nosti zajistí snížení nebo přerušení do-
dávky tepla do podlahy a tak účinně
šetří tepelnou energii.

Tento samoregulační efekt začne
okamžitě vytápět místnost, jakmile te-
plota příliš poklesne.

Osoby s alergií na domácí
prach mohou volně dýchat

Okolo 6 % lidí trpí alergií na domácí
prach.

Při stavbě nového domu byste již od
začátku měli předcházet možných aler-
genům. 
Podlahové vytápění ROTEX je z tohoto
hlediska velmi
vhodné. 
Prostředí není vy-
tápěné cirkulací
vzduchu, ale spíše
vyzařovaným teplem.
Tento způsob provozu
znamená, že podla-
hové vytápění nevyt-
váří skutečně žádnou
cirkulaci prachu, což
je podstatná výhoda
pro všechny z nás,
kteří trpí alergiemi na
domácí prach. V kobercích snižuje pod-
lahové vytápění vlhkost a tím od-
straňuje základní předpoklady pro život
domácích roztočů. 
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Na tomto vzorovém domu je
znázorněno, jak jednoduché
je se System 70 zkombinovat
podlahové vytápění a radiá-
tory.

Podlaha v podkroví:
Radiátory v ložnicích a dětských
pokojích.
V koupelně kombinujeme podlahové
vytápění s otopným žebříkem.

Přízemí:
Podlahové vytápění ve všech místno-
stech.
V jídelně je přídavný radiátor.

Sklep:
Prostory pro hoby, skladovací prostory
a dílny jsou vybaveny radiátory. To
umožňuje rychlé vytopení místnosti
i když je místnost využívána jen krátko-

době.

Pohodlí v celém domě
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ROTEX System 70: 
Nejlepší hodnocení
od EnergySavingRegulation (EnEV).

Energy saving regulation - EnEV - je
evropské zákonné nařízení. Stanovuje
maximální spotřebu tepla v domě. Toto
nařízení vyžaduje, aby úroveň požado-
vané energie pro nové stavby byla
o 25–35 % nižší než nařízení o úspo-
rách tepla z roku 1995.

V budoucnu bude toto nařízení za-
loženo na teplotním spádu vody
55/45 °C. Nízké teploty vody bez
použití přídavného cirkulačního čer-
padla znamená, že ROTEX System 70
má velmi dobré hodnocení od EnEV.
To platí jak pro nové stavby tak pro
výměnu starých zařízení.

Podlahové vytápění a kon-
denzační technologie

System 70 je nízkoteplotní topnýsy-
stém s libovolně volitelnými kon-
strukčními teplotami. Je vysoce
energeticky úsporný a ekonomický,
neboť je zapotřebí jen jeden systém
rozvodu vody. Spotřeba energie je ještě
nižší v kombinaci s kondenzační tech-
nologií:

System 70 s kondenzačním kotlem
(olejovým nebo plynovým) šetří energii
a chrání jak životní prostředí, tak i vaši
peněženku. Vysoká účinnost konden-
zační technologie je dosahována
nízkými zpětnými teplotami, teplem zís-
kávaným ze spalin a hlavně konden-

začním teplem, které
se využívá k vytápění. 

To znamená, že System 70 pracuje
například s kombinací teplot 55/45 °C
po celý rok v kondenzačním rozsahu
  a proto zajišťuje optimální využití topné
energie. 

Tepelné čerpadlo – obnovi-
telná energie

Výhod ROTEX System 70 je také možno
neomezeně využívat v kombinaci s te-
pelným čerpadlem. Typ tepelného čer-
padla není důležitý.

Bez ohledu na to, zda se jedná o vzdu-
chové / vodní nebo zemní tepelné čer-
padlo, System 70 je možno kombinovat
s jakýmkoli typem tepelného čerpadla,
pokud je schopné dodat potřebné
průtokové teploty systému při dodržení
návrhových podmínek.

Kondenzační topný
kotel, 
topné radiátory
55/45 °C a podlahové
vytápění 35/28 °C (dva
samostatné okruhy,
dvě cirkulační čer-
padla)
eP = 1,54

Nízkoteplotní topný
kotel, 
topné radiátory
55/45 °C a podlahové
vytápění 35/28 °C (dva
samostatné okruhy,
dvě cirkulační čer-
padla)
eP = 1,88

Kondenzační topný
kotel, 
ROTEX System 70,
podlahové vytápění
a topné radiátory
55/45 °C (jeden spo-
lečný topný okruh,
jen jedno cirkulační
čerpadlo)
eP = 1,28

Kondenzační topný
kotel, 
ROTEX System 70 pod-
lahové vytápění
a topné radiátory
55/45 °C (jeden spo-
lečný topný okruh,
jen jedno cirkulační
čerpadlo) a využití so-
lární energie pro
ohřev vody a vytápění 
eP = 0,96
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Systémové desky

podlahové vytápění ROTEX System 70
je tvořeno systémovými deskami.

Výhody:

■ Rovnoměrné rozložení teplot díky
přesnému vedení trubek

■ Kompletní zakrytí topné trubky vy-
rovnávacím potěrem

■ Kvalitní tepelná izolace podkladu
■ Vynikající vlastnosti tlumení

kročejového hluku
■ Snadné pokládání
■ Ekologické provedení – bez PCB

a kompletní recyklovatelnost

Systémové desky jsou k dispozici ve
dvou různých provedení:

1. Protect
2. Protect Mini

Systémové desky Protect jsou tvořeny
dvěma vrstvami. Tepelná a hluková izo-
lace je tvořena pěnovým polystyrenem.
Horní krycí vrstva je vyrobena z hlubo-
kotažného šedého polystyrenu. Tato
polystyrénová krycí vrstva překrývá
v podélném a příčném směru sousední
systémovou desku. Tím se dosahuje
perfektního utěsnění, které se zacho-
vává i při použití volně tekutého
potěru. 

Celá plocha snáší extrémní zatížení.
Je možno po ní mnohokrát přejít, aniž
by došlo k poškození desky. 

Pro bytové oddělovací stropy se
používá Protect-Integral 33-3 s integro-
vanou tepelnou a zvukovou izolací.
Pokud jsou zapotřebí tenké vrstvy nebo
pokud budova je již vybavena izolací,
používá se Protect 10 bez zvukové izo-
lace.

Konstrukce systému. 

Systémová deska Protect Systémová deska Protect Mini

Potěr

Topná trubka DUO 17

Systémová deska Protect
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Topná trubka

Srdcem System 70 je jeho speciálně
vyvinutá trubka DUO-17. Je tvořena
vnitřní trubkou PE-X vedoucí vodu,
která je opatřena žebrovaným obalem.
Speciální vlastností topné trubky DUO
17 je její konstrukce. Vzduchová me-
zera obklopující vodící trubku slouží
jako přesně definovaná tepelná izo-
lace, která umožňuje, aby podlahové
vytápění System 70 pracovalo s pod-
statně vyššími vstupními teplotami než
normální systémy. To znamená, že pod-
lahové vytápění a radiátory mohou pra-
covat se stejnou teplotou vody. 

Proto ROTEX System 70 vyžaduje jen
jeden topný okruh, zatímco ostatní sy-
stémy potřebují dodatečný systém
rozvodu vody.

Topná trubka DUO 17 se používá v Sy-
stem 70 jak pro podlahové vytápění,
tak i pro připojení topných radiátorů. 

Navíc žebrovaný obal topné trubky
DUO 17 poskytuje dodatečnou bez-
pečnost při instalaci a provozu.

Programy trubky DUO

Pro různé aplikace byly vyvinuty 4 verze
trubky DUO.

1. DUO 17
Rozměry:
Vnitřní trubka: PEX 12x2,0 mm, žebro-
vaná obalová trubka, nepropustná pro
kyslík: PE 17 mm
Aplikace: podlahové vytápění a připo-
jení radiátorů
Použití: podlahové vytápění a chlazení
povrchů všeho druhu.

2. DUO 17 AL
Rozměry:
Vnitřní trubka: PEX/Al 12x2,0 mm,
žebrovaná obalová trubka, nepropustná
pro kyslík: PE 17 mm
Aplikace: primárně pro připojení
topných radiátorů a topných trubek
v System 70 Secco.

Na trubce DUO 17 AL je vnitřní trubka
opatřena přídavnou hliníkovou krycí
vrstvou. Rozměry a tepelně technolo-
gické vlastnosti jsou identické jako
u trubky DUO 17, má však mnohem
nižší délkovou roztažnost.
Hliníková vrstva umožňuje trvalé tvaro-
vání trubky DUO 17 AL rukou do
požadovaného tvaru. Je proto ideální
pro připojování topných radiátorů
a ROTEX System 70 secco.

3. DUO 13
Rozměry:
Vnitřní trubka: PEX 9,5x2,1 mm, žebro-
vaná obalová trubka, nepropustná pro
kyslík: PE 13,5 mm
Aplikace: podlahové vytápění
a stěnové vytápění
Použití: zvláště malá montážní výška,
ideální při renovaci a dodatečné mon-
táži ve stávajících budovách.

4. DUO 25
Rozměry: 
Vnitřní trubka: PEX 18x2,0 mm, žebro-
vaná obalová trubka, nepropustná pro
kyslík: PE 25 mm
Aplikace: podlahové vytápění
Použití: velké plochy, jako jsou
například průmyslové a skladovací
haly, otevřené plochy, vyhřívání tráv-
níků

Distanční žebro

Ochranná vrstva nepropustná
pro kyslík tvořená EVOH

Ochranná trubka 17 mm  

PE-X 12 x 2 mm

Vzduchová izolační vrstva



Připojení topných radiátorů

System 70 umožňuje připojení všech
typů radiátorů.

Průběžná délka trubky od rozdělovače
k radiátoru se spojkami ve stěně nebo
podlaze.

Topná trubka ROTEX DUO 17 AL je
připojena přímo k ventilu radiátoru. Ve
viditelné části je vodní trubka chráněna
před světlem a mechanickým poškoze-
ním kovovou trubkou. Tato připojovací
technologie umožňuje připojení všech
typů radiátorů. Jak při připojení ze
stěny, tak i z podlahy. Použití radiátorů
s integrovanými ventily nepředstavuje
vůbec žádný problém

Připojení topného radiátoru
pomocí DUO 17 AL

Je vhodné preferovat připojení radiá-
torů pomocí DUO 17 AL, neboť tato
trubka nevyžaduje
trubkové uchycení pro
zajištění polohy. 

Radiátory jsou připo-
jeny k rozváděcímu po-
trubí buďto jednotlivě
nebo pomocí centrální
přívodní trubky (Ø 16
nebo Ø 20 mm), která
je položena v blízkosti
radiátorů.

Radiátory jsou připojeny pomocí insta-
lačního systému VA®. ROTEX VA® je
instalační systém s násuvnými objím-
kami v kompletně plastovém prove-
dení.

Tento typ připojení
šetří náklady na
rozvod a snižuje
požadavky na prostor
a potrubí. 

Trubka DUO 17 AL se
opět používá pro
přímé připojení radiá-
torů.

ROTEX System 70: 
Jednoduchá integrace topných radiátorů.

Připojení ventilu radiátoru
ze stěny

Připojení ventilu radiátoru
z podlahy.

Klasické připojení ze stěny. Připojení ventilu radiátoru
ze stěny.

Ruční ohýbání trubky

Připojení radiátoru k systému VA®
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Elektronická regulace
teploty v místnosti

V místnostech, které jsou vytápěny jen
podlahovým vytápěním je teplota míst-
nosti regulována elektronickou řídící
jednotkou pro danou místnost.

V místnostech, které jsou vybaveny
podlahovým vytápěním a radiátory jsou
všechny otopné soustavy řízeny spo-
lečně řídící jednotkou teploty v místno-
sti. To zaručuje maximální komfort
a minimální spotřebu energie.

Na míru pro vás

Pro přizpůsobení speciálních vlastností
System 70 vašim přáním a požadavkům
potřebujeme několik základních infor-
mací na základě kterých vám rádi
navrhneme System 70 přímo pro vás.
To vám poskytne optimální řešení pod-
lahového vytápění a radiátorů podle
potřeby pro každou místnost.

Projektový návrh instalace ROTEX
System 70 vyžaduje několik základních
detailů, které jsou uvedeny v následují-
cím kontrolním seznamu:

■ Typ budovy (obytný dům, kance-
lářská budova atd.)

■ Situace
■ Výkres budovy (obrysové schéma

s bočními řezy)
■ Konstrukce stěn (materiály, tloušťky

vrstev)
■ Návrhové teploty pro jednotlivé

místnosti
■ Předpokládané podlahové krytiny

(pokud možno s uvedením tepelné
vodivosti)

■ Umístění rozváděcí skříně
■ Umístění řídící jednotky teploty

v místnosti

S pomocí těchto informací se vypočítá
tepelná spotřeba budovy v souladu
s DIN EN 12831.

Na základě toho budou navrženy topné
okruhy pro každou místnost a současně
se provede hydraulické vyvážení jed-
notlivých topných okruhů s ohledem na
ostatní topné okruhy.

Výstup obsahuje kromě roztečí trubek
také počet systémových desek a všech
ostatních potřebných dílů, jako jsou
rozvodná potrubí se sadami upínacích
kroužků a rohových izolačních pásů.

Individuální regulace a rozvod
vytápění a chlazení.

Seznam materiálu pro podlahové vytápění

Vyvážení podlahového vytápění 



Dodatečná montáž podlaho-
vého vytápění – jednoduchá
a rychlá

Při modernizaci stávajících budov se
často požaduje použití podlahového
vytápění

Následné zvýšení úrovně podlahy a te-
plota topné vody stávajícího topného
systému vede k vysoké náročnosti,
nákladnosti a v mnoha případech ne-
proveditelnosti.

Řešení představuje ROTEX System 70
mini: trubku DUO 13, která je vyvinuta
speciálně pro tyto účely a která umožňuje
použití podlahového vytápění s velmi níz-
kou konstrukční výškou podlahy

System 70 mini
má všechny
výhody System
70. To znamená,
že podlahové vy-
tápění je možno
připojit přímo ke
stávající topné
síti bez rizika
přehřívání pod-
lahy. 

Dodatečná mísící zařízení nejsou
nutná. Jedná se o řádný podlahový
topný systém bez technických kompro-
misů, který narozdíl od běžných sy-
stémů poskytuje vyvážené povrchové
teploty v celé místnosti.

Malý a flexibilní –
Combi-Box

Kombinovaný rozdělovač, vyvinutý spe-
ciálně pro tuto aplikaci, umožňuje
přímé připojení až dvou podlahových
topných okruhů s radiátorem. 

To znamená, že kombinovaný rozdělo-
vač pro podlahové vytápění je možno
integrovat přímo do připojovacího pro-
storu radiátoru, například za radiátor
do stěny. To umožňuje prakticky nevidi-
telné dodatečné doplnění podlahového
vytápění bez velkých nákladů, zvláště
tam, kde již jsou stávající radiátory.

Radiátory a podlahové vytápění jsou
pak řízené společnou řídící jednotkou,
což zaručuje optimální regulaci teploty
v místnosti.

Minimální výška – 29 mm

Samostatný nosný prvek ROTEX Pro-
tect mini se dá upevnit speciálním le-
pidlem na obnažený potěr nebo přímo
na dlaždice nebo jinou kamennou pod-
lahu.

Do nosného prvku se pak uloží trubka
DUO 13. Pak je možno ve velmi tenké
vrstvě položit speciální potěr.

Minimální hloubka pro System 70 mini
je 29 mm na vrchní ploše izolované
desky.

NOVINKA: System 70 mini – 
ideální podlahový topný systém
pro modernizaci.
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suchý systém



Povrchové chlazení
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Extrémně univerzální

Svobodná volba otopné soustavy ote-
vírá nové možnosti při projektování
místností:

■ Jen podlahové vytápění
■ Kombinace podlahového vytápění

a radiátorů
■ Jen radiátory
■ Povrchové chlazení

Vhodné i pro velké plochy

Pro velké plochy, například průmyslové
nebo skladovací haly, vstupní haly,
sportovní haly atd. se používá System
70 Industry s topnou trubkou DUO 25
(25/18 x 2).  Při realizaci je možnost
kombinovat oba typy trubek.

Jednoduché vyhodnocení
spotřeby

System 70 potřebuje jen jeden průto-
koměr pro zjišťování a záznam celkové
spotřeby tepla všech topných ploch -
podlahového vytápění i radiátorů.
System 70 se také dá bez problémů
a bez velkých nákladů použít pro podla-
hové vytápění v rodinných domech
s více byty a v bytových domech. 

Ekonomický 

Přímá kombinace radiátorů a podlaho-
vého vytápění poskytuje zvláště
výhodné možnosti regulace teploty
v místnostech a tak
umožňuje dobré
využití centrálních
systémů vytápění.

Navíc šetříte cen-
nou elektrickou
energii a peníze,
neboť je zapotřebí
jen jedno cirkulační
čerpadlo.

Bezpečný

System 70 je koncipovaný tak, aby se
minimalizoval počet připojovacích bodů
a s ohledem na naprosté vypuštění
spojů ve stěnách nebo v potěru. Trubka
je extrémně robustní díky použití vhod-
ného poměru průměru a tloušťky stěny
vnitřní vodní trubky.

Testovaný

Topná kapacita podlahového vytápění
System 70 byla testována v souladu
s DIN EN 1264 na univerzitě ve Stutt-
gartu, IKE oddělení HLK. Použitá topná
trubka byla testovaná podle DIN EN

ISO 15875 a splňuje
požadavky DIN 4726.

Systémové desky
z pěnového polysty-
renu jsou testované
podle DIN EN
13163. Izolační
vlastnosti pro nára-
zové zvuky byly te-
stovány ve
Frauenhoferově in-
stitutu pro stavební
fyziku ve Stuttgartu.
Při testech byly

překročeny hodnoty, stanovené v DIN
4109.

ROTEX System 70 – kvalitní teplo!




