
Topný a chladící systém pro budovy
od Sunpoweru



Český ochránce
zdraví a komfortu

Klimastěna je topný a chladící systém
pro budovy, kteří vyvinuli specialisté na
topné systémy. 

Zjednodušeně mluvíme o trubicích s
vodou nebo nemrznoucí kapalinou,
které se instalují do stěn nebo do stropů,
tedy ve velkých plochách s malou
akumulační hmotou. Pomoci proudící
kapaliny buď teplo dodává nebo
odebírá.

Díky svým charakteristikám se stává z
tohoto systému oblíbené topení a
chlazení pro mnoho domácností i
nebytových prostor, má totiž oproti
ostatním systémům nesporné výhody.



Parametry a informace

Jednotlivé díly klimastěny nazýváme elementy a
jsou vyrobeny z plastu (polypropylen)
nejmodernějšími postupy. 

Registry mají šířku 303 mm a standartní délku
600 až 6000 mm. Na horní a spodní sběrné
trubce ( 20 x 2 mm ) jsou integrovány upevňovací
konzole pro stěnovou montáž. Dále jsou obě
sběrné trubky opatřeny spojkami pro sváření dílů.
Svislé trubky ( 10 x 1,8 mm ) jsou upevněny v
rozteči 48 mm. Tím je dosaženo rovnoměrné
povrchové teploty. 

Vysoká připravenost dílů zajišťuje rychlou
montáž, bez toho abychom se zříkali
přizpůsobivosti. Prostřednictvím polyfúzního
sváření je možné jednotlivé elementy spojovat do
topných polí. Maximálně je možno spojit až 6
elementů do jednoho topného pole. V jednom
okruhu může být více topných polí o max.
obsahu 20 m².
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Návrh systému

Rozsah návrhu Klimastěny
dimenzujeme podle tepelných bilancí
místností (tepelné ztráty a zisky) do stěn,
stropů a šikmin. Primárně se
zaměřujeme na části konstrukcí, kde
dochází k tepelným ztrátám a ziskům
prostupem, abychom tento jev
minimalizovali (obvodové stěny budovy,
střešní konstrukce...). Klimastěna má tak
tendenci prostor sálavě zahřívat a
zabraňovat tepelným unikům zevnitř
místnosti. Povyšuje tak tepelný komfort
v místnosti na standardně
nedosažitelnou úroveň. Vytváří tak
dynamickou ochranou bariéru vnitřního
prostoru.

Při správném návrhu Klimastěna
nejenom zabraňuje projevům úniku
tepla ven nebo dovnitř, ale samozřejmě
sálavě zahřívá nebo ochlazuje vnitřní
prostor.



Základní jednotkou Klimastěny je její element. Elementy tvoří jednotlivá topná pole, ty tvoří
topné okruhy a ty tvoří ucelený topný systém. (příklad na obrázku výše)

Při návrhu vždy zohledňujeme tyto faktory a držíme se těchto pravidel:
-Tepelné bilance místnosti
-Orientace místností
-Dispozice místností
-Jedno topné pole nesmí obsahovat více jak 6 elementů
-Topná pole musí mít vždy vstup co nejníže a diagonálně/přímočaře výstup
-Jeden topný okruh nesmí mít větší plochu topných polí než 20m²
-Přívodní potrubí od rozdělovače k topným polím nesmí překročit 80m

Návrh systému



Typ Objednací č. Šířka elementu (mm) Délka elementu (mm)

SKW600 10006 303 600

SKW800 10008 303 800

SKW1000 10010 303 1000

SKW1200 10012 303 1200

SKW1500 10015 303 1500

SKW1800 10018 303 1800

SKW2000 10020 303 2000

SKW2500 10025 303 2500

SKW3000 10030 303 3000

SKW3500 10035 303 3500

SKW4000 10040 303 4000

Skladba: 
-  horní a spodní průběžná trubka průměr 20mm s
integrovanými přechodovými spojkami a se stěnovou konzolí
k připevnění na zeď
-       6 ks trubek svislého vedení o 10mm s odstupem 48mm 
-  stěnové upevňovací lišty (počet se řídí podle délky
elementu) 

Jako surovina je použit vysoce jakostní plast - polypropylen.
Díly jsou vyráběny speciální technologií lisování plastů a tvoří
jeden homogenní celek. Díky těmto postupům je dosahováno
nejvyšší kvality. 

 Rozsahy dodávek
Elementy Klimastěny



Typ Objednací č.

KWL 0050

Plastové upevňovací lišty pro připevnění trubek svislého
vedení o 10 mm, pro jeden element.

Typ Objednací č.

KWAR 10080

Typ Objednací č.

KWVR 10090

Spojovací trubka 20 x 2 mm ve 4 m tyčích z polypropylenu
pro propojení elementů a topných polí Klimastěny s
rozvodem. 
Balící jednotka: 100 m

 Rozsahy dodávek
Upevňovací lišty

Spojovací trubka v rolích

Spojovací trubka 20 x 2 mm v rolích z polypropylenu pro
propojení topných polí Klimastěny s rozvodem. 
Balící jednotka: 200 m.

Spojovací trubka v tyčích



Typ Objednací č.

KWSW90a/a 10100

KWSW91i/a 10110

Svařovací koleno pro trubku o 20mm, 90 ° z polypropylenu.
Balící jednotka: 100 ks

Typ Objednací č.

KWSM 10120

Typ Objednací č.

KWSK 10130

Svařovací čepička z polypropylenu. 
Balící jednotka: 100 ks

 Rozsahy dodávek
Svařovací kolena 90 °
vnější/vnější a vnější/vnitřní

Svařovací spojka

Svařovací spojka pro trubku o 20mm z polypropylenu.
Balící jednotka: 100 ks

Svařovací čepička

a/a i/a



Typ Objednací č.

polystyren - drážky 10150

Zateplovací polystyrenový desky s drážkami v m² pro
instalaci s klimastěnou. Tloušťka 3 cm nebo 4 cm.
Balící jednotka: 0,5 m²

Typ Objednací č.

konopí - drážky 10160

Zateplovací konopné desky s drážkami v m² pro instalaci  
s klimastěnou. Tloušťka 4 cm, hustota 130kg/m³.
Balící jednotka: 0,48 m2 deska

 Rozsahy dodávek

Drážkované zateplovací desky -
polystyren

Drážkované zateplovací desky -
konopí



 Instalace 

Suchá cesta
 se zakrytím

Sádrokartonem

Palubkami nebo OSB
deskami

Mokrá cesta

Zakrytí omítkou



 Mokrá cesta - postup

Obnažte stěny minimálně tak, aby na nich drželo 3,5cm
omítky v navrhovaném rozsahu systému plus rezervu 10cm
nad elementy. Např. pokud je v návrhu element SKW2000
(element o šířce 303cm a délce 2000mm) obnažte stěnu
min. do výšky 210cm od podlahy.
Proveďte rozvody vody a elektřiny. 
Připravte si jednotlivé elementy podle předem připraveného
návrhu i s upevňovacími lištami. 
Jednotlivé elementy svařte k sobě, aby vytvořili topná pole.
Topná pole postupně propojte trubkami a instalujte na zeď
co nejníže k podlaze, tak aby vytvořili jednotlivé topné
okruhy. 
Vstupy (výtlaky) a výstupy (zpátečky) jednotlivých okruhů
napojte systematicky na rozdělovač topných okruhů. 
Systém je dále třeba pečlivě propláchnout přes otevřenou
nádobu a to vždy každý topný okruh samostatně. Během
proplachování je třeba kontrolovat, zda má každý jednotlivý
topný okruh dostatečný průtok. To se nejlépe zjistí po
dokončení proplachu jednotlivých okruhů, kdy se otevřou
všechny topné okruhy a nahrubo se nastaví stejné průtoky. 
Překryjte systém minimálně 28mm omítky, tak aby se vyplnil
systém a vytvořil se ucelený povrch. Na ještě vlhkou omítku
vtlačte armovací síť.
Naneste povrchové vrstvy omítky a upravte podle přání a
potřeb.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Nesvářejte více jak 6 elementů do
sebe, zhoršujete tím hydraulické
vlastnosti okruhu, v případě potřeby je
třeba topné pole ukončit a navázat na
nové. 
Topná plocha jednoho okruhu nesmí
překročit 20m².
Je třeba stále dodržovat předepsaný
směr proudění kapaliny, tedy vstup do
každého pole dole a výstup
diagonálně nahoře.

POZOR!



 Suchá cesta - postup

Proveďte rozvod vody a elektřiny.

Klimastěnu instalujte v kroku před zakrytím sádrokartonem

nebo dřevem. Ujistěte se, že byly připraveny všechny

upevňovací konstrukce. Pokud se systém instaluje do míst s

izolací náchylnou na vlhkost, instalujte parotěsnou zábranu.

Připravte si jednotlivé elementy podle předem připraveného

návrhu. Elementy je třeba před zakrytím zafixovat. 

Jednotlivé elementy svařte k sobě, aby vytvořili topná pole.

Topná pole postupně propojte trubkami a instalujte na zeď

co nejníže k podlaze, tak aby vytvořili jednotlivé topné

okruhy. 

Vstupy (výtlaky) a výstupy (zpátečky) jednotlivých okruhů

napojte systematicky na rozdělovač topných okruhů. 

Systém je dále třeba pečlivě propláchnout přes otevřenou

nádobu a to vždy každý topný okruh samostatně. Během

proplachování je třeba kontrolovat, zda má každý jednotlivý

topný okruh dostatečný průtok. To se nejlépe zjistí po

dokončení proplachu jednotlivých okruhů, kdy se otevřou

všechny topné okruhy a nahrubo se nastaví stejné průtoky. 

Zakryjte požadovaným materiálem.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nesvářejte více jak 6 elementů do
sebe, zhoršujete tím hydraulické
vlastnosti okruhu, v případě potřeby je
třeba topné pole ukončit a navázat na
nové. 
Topná plocha jednoho okruhu nesmí
překročit 20m².
Je třeba stále dodržovat předepsaný
směr proudění kapaliny, tedy vstup do
každého pole dole a výstup
diagonálně nahoře.

POZOR!



Instalace do stropu se zakrytím

Připravte si konstrukci na sádrokarton nebo jiný druh zakrytí.

V případě, že bude nad systémem izolace, uzavřete izolaci

parotěsnou zábranou.

Připravte si jednotlivé elementy podle předem připraveného

návrhu i s upevňovacími lištami na stěnu. 

Jednotlivé elementy svařte k sobě, aby vytvořili topná pole a

ležely na/mezi konstrukčními prvky (hliníkové profily, lišty

apod.). Tento krok provádějte již v místě instalace.

Topná pole postupně propojte trubkami tak, aby vytvořili

jednotlivé topné okruhy. 

Vstupy (výtlaky) a výstupy (zpátečky) jednotlivých okruhů

napojte systematicky na rozdělovač topných okruhů. 

Systém je dále třeba pečlivě propláchnout přes otevřenou

nádobu a to vždy každý topný okruh samostatně. Během

proplachování je třeba kontrolovat, zda má každý jednotlivý

topný okruh dostatečný průtok. To se nejlépe zjistí po

dokončení proplachu jednotlivých okruhů, kdy se otevřou

všechny topné okruhy a nahrubo se nastaví stejné průtoky. 

Naplněný a natlakovaný systém zakryjte.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nesvářejte více jak 6 elementů do
sebe, zhoršujete tím hydraulické
vlastnosti okruhu, v případě potřeby je
třeba topné pole ukončit a navázat na
nové. 
Topná plocha jednoho okruhu nesmí
překročit 20m².
Je třeba stále dodržovat předepsaný
směr proudění kapaliny, tedy vstup do
každého pole a výstup diagonálně
přes topné pole.

POZOR!



 Instalace s vnitřním zateplením 

S polystyrenem S konopnými deskami

Instalace s vnitřním zateplením je vhodná pro objekty, kde je požadováno snížení tepelných
ztrát. Klimastěnu instalujeme s polystyrenovými nebo konopnými deskami s připravenými
drážky na stěny, stropy nebo šikminy.



Proveďte rozvod vody a elektřiny.
Připravte si jednotlivé elementy podle předem připraveného
návrhu i s drážkovanou izolací, tak aby odpovídali instalaci
na stěnu, strop nebo šikminy. Systém by měl sběrnými
trubkami přesahovat izolaci.
 Izolaci je třeba nařezat tak aby odpovídala topným polím.
Na izolaci naneste dostatek lepidla a nelepte na zeď. 
Jednotlivé elementy svařte k sobě, aby vytvořili topná pole.
Topná pole postupně zatlačte do izolace a svařte, tak aby
vytvořili jednotlivé topné pole a okruhy. 
Vstupy (výtlaky) a výstupy (zpátečky) jednotlivých okruhů
napojte systematicky na rozdělovač topných okruhů. 
Systém je dále třeba pečlivě propláchnout přes otevřenou
nádobu a to vždy každý topný okruh zvlášť, během
proplachování je třeba kontrolovat zda má každý jednotlivý
topný okruh dostatečný průtok . To se nejlépe zjistí po
dokončení proplachu jednotlivých okruhů, kdy se otevřou
všechny topné okruhy a nahrubo se nastaví stejné průtoky. 
Vyplňte systém lepidlem tak aby vytvořil celistvou plochu.
Po zatuhnutí naneste omítku. Omítka by měla být difúzně
otevřená.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

Nesvářejte více jak 6 elementů do
sebe zhoršujete tím hydraulické
vlastnosti okruhu, v případě potřeby je
třeba topné pole ukončit a navázat na
nové. 
Topná plocha jednoho okruhu nesmí
překročit 20m².
Je třeba stále dodržovat předepsaný
směr proudění kapaliny, tedy vstup do
každého pole dole a výstup
diagonálně nahoře.

POZOR!

 S vnitřním zateplením - postup



Vnější
průměr
trubky  

mm

Hloubka
zasunutí 

mm

Čas
nahřátí 

s

Čas
zpracování

s

Čas
ochlazení

s

20 14 4 3 20

Sváření - postup

Při polyfúzním sváření dílů je nutno dodržet tyto zásady: 

1. Svářečku opatřete příslušnými svařovacími nástavci na
trubky 20mm.
2. Zapněte svářečku. 
3. Před svářením zkontrolujte svářecí teplotu (250 -
270°C). Nahřívací čas ukazuje červená kontrolka. Když je
dosažena potřebná teplota, dojde k přepnutí kontrolky z
červené na oranžovou. 
4. Konce trubek musí být rovně zaříznuty. Trubky a
spojka, stejně jako svářečka, musejí být čisté. Před
svářením je nutno znečištění ověřit, případně odstranit
nevláknitým papírem nebo čistým hadříkem. 
5. Spojovací materiál a trubky musí být do příslušného
svářecího nástroje zasunuty plynule v ose a bez otáčení.
Svařované díly je nutno nechat ohřát podle tabulky (viz.
tabulka). 
6. Po uplynutí nahřívacího času spojovací tvarovku a
trubku plynule vytáhněte a okamžitě bez otáčení
vzájemně zasuňte až  nadoraz, případně po značku.
(Maximální čas zpracování podle tabulky dole.) 
7. Čas fixace vzájemně spojených dílů odpovídá době
ohřívání. Spoj může být namáhán teprve po uplynutí
příslušného ochlazovacího času. (viz. tabulka ) 
8. Pokud je potřeba, po každém sváru očistěte svářecí
čep a objímku. 

Normované časy pro svařování spojů
trubkových vedení z polypropylenu ruční
svářečkou při vnější teplotě 20° C a při mírném
pohybu vzduchu



Po naskenování QR kódu se
dostanete .pdf dokument "Protokol
o tlakové zkoušce Klimastěna"
tento dokument také najdete na
www.klimastena.cz/ke-stazeni/

Tlaková zkouška

Všeobecné normy vyžadují na dokončených zařízeních
při dosud nezakrytých vedeních vnitřní tlakovou
zkoušku, kde tlak dosahuje 1,5 násobek pracovního
tlaku. Pro otestování maximální provozní spolehlivosti
a bezpečnosti provádíme zkoušku tlaku na 10 bar.
Tlaková zkouška Klimastěny se provádí na maximálně
20m² plochy jednoho okruhu včetně přívodního
potrubí o délce max. 80m. U velkých ploch se tlaková
zkouška provádí po sektorech. Zkouška může být
provedena nejdříve po jedné hodině po dokončení
posledního sváru. 

Plnění zařízení 
- Díly Klimastěny se plní nezávadnou vodou a
proplachují se pro odstranění bublin. 
- Tlaková pumpa se připojí na co možná nejnižší místo
zkoušené instalace. 
- Tlakoměr použitý pro tlakovou zkoušku musí u
bezvadně odvzdušněného systému vykazovat tlakové
změny max 0,1 bar. 

Pozor! Možné zvýšení teploty stěny trubky v době
trvání tlakové zkoušky způsobí zvýšení tlaku na
tlakoměru. Jako orientační hodnota platí: změna
teploty o 10K způsobí změnu tlaku o 0,5 až 1 Bar.
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Graf pro výpočet teploty topné vody

Data pro návrh podle střední teploty topné vody. 
Teplota vzduchu v místnosti 20°C. Světlá výška 2,5m.
Díly Klimastěny na vnější zdi. 

Příklad ( viz graf ) 
U pokoje s 20 m užitné obytné plochy a
topným výkonem 64 W / m² a střední
teplotou topné vody 35 °C jsou potřebné
tyto plochy Klimastěny: 

Pro tento výpočet je použit faktor, který
vyplývá z diagramu. U našeho příkladu je
faktor O,53, který je nutno násobit obytnou
plochou 20 m . 

Pro tuto místnost potřebujeme 10,6 m²
(0,53 x 20) Klimastěny k dosažení
optimálního pohodlí.

tmH: střední teplota topné vody =
průměr teploty přívodní a vratné



Zjednodušený vzorec:

Chladící výkon = (Tr-tmk)*6,25
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(Rozdíl mezi teplotou vzduchu v místnosti a
střední teplotou chladící vody)

Graf pro návrh chlazení

POZOR!
Při výpočtu teploty na
chlazení nutno zohlednit i
rosný bod.

Doporučení:
Zahrnutí diagramu vlhkosti



Tlaková ztráta Klimastěny SKW2000



Časté otázky a odpovědi-FAQ

Všeobecné obchodní podmínky

Tabulka vlastností materiálu

Další informace

https://www.klimastena.cz/wp-content/uploads/2021/11/FAQ-Klimastena-3.pdf
https://www.klimastena.cz/wp-content/uploads/2022/09/Vseobecne-obchodni-podminky-klimastena.pdf
https://www.klimastena.cz/wp-content/uploads/2022/09/Vlastnosti-materialu-Klimasteny.pdf


klimastena.cz

facebook.com/klimastena

youtube.com

Kontakt

E-mail: office@sunpower.cz
              
Telefon: + 420 731 744 188

SUNPOWER s.r.o.
IČO: 26 025 655

Adresa:
Jarošovská 840/II, 
377 01 Jindřichův Hradec

instagram.com/klimastena

*právo tiskových chyb a změn vyhrazeno

https://www.klimastena.cz/
https://www.facebook.com/Klimastena/
https://www.youtube.com/channel/UCpI7tI8ly04_L_fCbsfG0iQ
https://www.instagram.com/klimastena/

