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1. PRÁVNÍ NÁLEŽITOSTI 

 

Název akce:   „Zateplení a změna topného systému Domova mládeže SPŠ Tábor“ 

Stupeň PD:   Dokumentace pro provedení stavby 

Kraj :                               Jihočeský 

Místo stavby :                 Tábor 

Investor stavby :             SPŠ Tábor  

Část:    D.1.4 – Měření a regulace 

 

2. PODKLADY K PROJEKTU 

 konzultace se zpracovateli projektu strojní části a dodavatelem tepelných čerpadel 

 

3. PŘEDMĚT PROJEKTU 

Tato dokumentace pro provedení stavby (DPS) obsahuje návrh systému maření a regulace technologie 

plynové kotelny v souvislosti se změnou topného systému a instalací tepelných čerpadel.    

Projektová dokumentace se skládá z technické zprávy, technické specifikace, seznamu I/O ŘS MaR, 

technologického schématu MaR, schématu rozvaděče DT1 a dispozice kotelny. Všechny části tvoří 

ucelený soubor a jednotlivé části na sebe navazují a doplňují se.  

 

Projekt řeší následující části: 

 Nový rozvaděč MaR DT1 včetně výzbroje a řídícího systému pro regulaci technologie VS. 

 Dodávku nových přístrojů MaR podle specifikace včetně části kabelových rozvodů a 

kabelových tras. 

 Komunikační propojení se systémem řízení tepelných čerpadel. 

 Veškeré SW algoritmy pro řízení a ovládání technologie kotelny. 

 Napájecí přívod pro rozvaděč DT1 

 Výměna stávající kotlové automatiky Dekamatik –D2/B za novou Vitotromnik 100 

GC1B s rozšířením EA1 (0-10V) – je nutné nechat zpracovat nabídku výrobcem kotle 

 

Projekt neřeší: 

 Místní ochranné pospojování rozvodů a zařízení kotelny – pospojování je již provedeno, bude 

zkontrolováno a případně doplněno 

 Stávající již instalované kabelové rozvody k již dodaným zařízením v předchozí etapě – 

dodávka kabelových rozvodů je patrná z kabelového seznamu. 

 Stavební EI kotelny – zůstává stávající, případně bude rekonstruována v rámci jiné akce. 
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Použité zkratky v projektové dokumentaci: 

 MaR – měření a regulace 

 ToV – topná voda 

 TV – teplá užitková voda 

 EI  – elektroinstalace 

 ŘS  – řídící systém 

 OP – operátorský panel 

 HW  – hardware 

 SW – software 

 BAP – bezpečnostní armatura plynu 

 

4. ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE 

4.1 Napěťová soustava 

 Napěťová soustava 3+N+PE 230/400V, 50Hz, TN-C-S 

 Ovládací a řídící obvody 230V, 24VDC 

4.2 Ochrana před úrazem el. proudem a nebezpečným dotykovým napětím 

 Ochrana normální - samočinným odpojením vadné části od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 

 Ochrana doplněná – doplňujícím ochranným pospojováním v kombinaci s automatickým 

odpojením od zdroje, krytím nebo izolací živých částí. 

 Pospojení rozvaděče DT1 a všech vodivých částí technologie bude provedeno na přípojnici 

hlavního ochranného pospojování (HOP).    

4.3 Ochrana proti přepětí 

V přívodním části rozvaděče DT1 bude osazena kompaktní přepěťová ochrana 1. a 2. stupně. 

Pro obvody řídícího systému bude v rozvaděči DT1 osazena přepěťová ochrana 3. stupně připojená 

přes oddělovací tlumivky.  

4.4 Instalované příkony, kompenzace, druh prostředí 

 celkový instalovaný příkon …..………………………………3kW 

 maximální soudobý odběr včetně stavební EI.…..…………...2,5kW 

 prostředí v kotelně se předpokládá normální a je určeno protokolem o určení vnějších vlivů 

zpracovaným v rámci předchozího projektu. 

4.5 Nový rozvaděč DT1 

Rozvaděč DT1 MaR bude v nástěnném provedení o rozměrech šxvxh 800x1400x400mm. 

Umístěn bude v kotelně na místě stávajícího rozvaděče, který bude demontován.  

Rozvaděč bude proveden podle normy ČSN EN 60204-1 a norem souvisejících. Krytí 

rozvaděče bude IP54 po otevření dveří IP20. Povrchová úprava práškovou technologií odstínem RAL 



  13.04.2015 

  4/9 

7032. Přístup do rozvaděče bude zepředu dveřmi. Na dveřích budou osazeny ovladače vybraných 

zařízení včetně optické signalizace poruchy a operátorského panelu řídícího systému. Ochrana před 

nebezpečným dotykovým napětím je provedena samočinným odpojením od zdroje doplněná 

ochranným pospojováním. Rozvodná soustava NPE 3x400V, 50Hz, TN-S. Ovládací a měřící napětí 

1x24VDC. Přívod a vývody kabelů budou provedeny horem. Napájení rozvaděče DT1 bude provedeno 

ze stávajícího rozvaděče EI podle určení provozovatele. 

4.6 Kabelové rozvody 

Pro uložení kabelů budou použity kabelové žlaby z drátěného programu s povrchovou úpravou 

zinkováním, odbočky z těchto tras budou provedeny z pevných PVC trubek a ohebných hadic. Trasy 

jdoucí podél zdí budou na konzolách, jinde na závěsech ze stropu. Přesné výšky je nutné upravit dle 

skutečného stavu instalované technologie s dodržením minimálních vzdáleností mezi rozvody 

jednotlivých profesí.   

Kabely MaR pro měřící signály budou použity stíněné s pevným jádrem min. průřezu 0.8 mm2 

(typ JYTY). V ostatních případech budou kabelová propojení provedena kabely CYKY. Pro silové a 

ovládací rozvody budou použity kabely CYKY s pevným jádrem min průřezu 1,5 mm2. 

V předchozí etapě byla již instalována část kabeláže a kabelových rozvodů. Tyto instalované 

části budou využity pro připojení nově osazených a stávajících přístrojů. Veškeré stávající kabely 

budou překontrolovány, identifikovány, proměřeny a zapojeny do nového rozvaděče. K části nově 

dodávaných přístrojů budou instalovány nové kabelové trasy a přivedeny nové kabely. Rozdělení 

dodávky je patrné z kabelového seznamu přiložené k této dokumentaci.   

 

5. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU 

5.1 Popis řídícího systému 

Pro řízení provozu kotelny je navržen volně programovatelný kompaktní PLC automat 

AMAP99S od firmy Amit (dále jen řídící systém – ŘS), který bude osazen v rozvaděči DT1. ŘS bude 

komunikačně propojen s operátorským panelem osazeným ve dveřích rozvaděče pomocí komunikační 

linky RS485. Na obrazovce operátorského panelu budou pomocí vizual. SW zobrazena technologická 

schémata řízené technologie VS. Zobrazovány budou např. stavy jednotlivých zařízení, naměřené 

hodnoty, výskyty poruch, hlášení kritických mezí, provozní hodiny čerpadel a zásahy operátora. 

Naměřené hodnoty budou archivovány a jejich průběh zobrazován pomocí grafů.  

Operátorský panel je dále vybaven komunikačním rozhraním ethernet, které lze využít pro 

vzdálenou správu ŘS. Za předpokladu přivedení odbočky se zásuvkou RJ-45 z místní počítačové sítě 

lze OP připojit do této zásuvky a zobrazovat jeho obsah jako vzdálenou plochu v místním síťovém 

prostředí. Přivedení linky ethernet k rozvaděči DT1 není předmětem tohoto projektu a je nutné aby ho 

zajistil provozovatel nebo investor po dohodě s dodavatelem MaR. 

5.2 Ruční ovládání technologie kotelny 

Ovládání jednotlivých technologických pohonů bude prováděno z ŘS podle zadaného 

algoritmu. Při poruše řídícího systému nebo ovládacího algoritmu lze technologii kotelny ovládat 

ručně mimo řídící systém. Pro ruční ovládání oběhových čerpadel jsou do dveří rozvaděče osazeny 

přepínače AUT-0-RUČ. V poloze přepínače AUT je čerpadlo ovládáno z řídícího systému. V poloze 

přepínače RUČ je čerpadlo trvale sepnuto. Signál o poloze přepínačů je zaveden do řídícího systému. 

Regulační ventily lze ručně ovládat přímo na těle servopohonu.  
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Standardním režimem ovládání je automatický režim. V případě přepnutí ovládání jakéhokoliv 

zařízení do ručního režimu přebírá obsluha provoz tohoto zařízení a celé kotelny na své riziko. Ruční 

režim slouží převážně pro servisní účely.  

5.3 Seznam regulačních okruhů MaR 

 
Číslo reg. 

okruhu 

Název okruhu Rozvaděč 

OKR-01 Ohřev ToV – Kotel, tepelná čerpadla, akumulace  DT1 

OKR-02 Ohřev teplé užitkové vody DT1 

OKR-03 Regulační okruh byt DT1 

OKR-04 Regulační okruh východ DT1 

OKR-05 Regulační okruh západ DT1 

OKR-06 Větrání a vytápění kotelny - sahara DT1 

OKR-07 Poruchová signalizace DT1 

  

5.4 Popis technologického zařízení a jednotlivých regulačních okruhů 

OKR-01 Ohřev ToV – plynový kotel, tepelná čerpadla, akumulace 

V kotelně je osazen jeden funkční plynový kotel Viessmann. Druhý kotel není připojen na 

regulaci a zůstane odstavený a dále nebude využíván. V rámci dodávky MaR bude u využívaného 

kotle provedena výměna stávající kotlové automatiky za novou umožňující dálkové řízení 0-10V 

z nadřazeného řídícího systému a dálkovou signalizaci chodu a poruchy. Nová kotlová automatika 

bude přímo propojeno s plynovým hořákem Vieshaupt. Výměnu kotlové automatiky musí provést 

servisní technik výrobce kotle, který zajistí plné uvedení kotle do provozu a jeho vyzkoušení ve 

spolupráci s dodavatelem MaR. 

Primárním zdrojem tepla pro domov mládeže jsou tepelná čerpadla ROBUR instalovaná 

v předchozí etapě. Tato čerpadla jsou řízena v kaskádě vlastní automatikou. Z řídícího systému kotelny 

budou do řízení tepelných čerpadel pouze zadávány žádané hodnoty výstupná topné vody na základě 

měření teplot v akumulaci a na společném potrubí před rozdělovačem. Komunikační propojení bude 

provedeno linkou RS232 s protokolem Modbus RTU (výpis protokolu přiložen jako samostatná 

příloha PD). Plynový kotel slouží jako doplňkový zdroj pro ohřev TV do bojleru č.2 nebo pro ohřev 

ToV v kaskádě s tepelnými čerpadly. Kotel bude připínán pouze v případě extrémně nízké venkovní 

teploty kdy nestíhají celý systém dotápět tepelná čerpadla. V případě uvedení do provozu, bude 

přednostně plynový kotel využíván k ohřevu TV v bojleru č.2.  

Plynový kotel musí mít zajištěnou ochranu proti nízkoteplotní kondenzaci pomocí předehřevu 

zpátečky na min. 62°C. Toto bude zajištěno trojcestným regulačním ventilem osazeným na vratné 

větvi do kotle. V případě připnutí kotle do kaskády s tepelnými čerpadly bude teplota výstupní topné 

vody z kotle regulována podle výstupní teploty z tepelných čerpadel tak aby tak aby vratná voda 

z rozdělovače a do tepelných čerpadel nepřesáhla 58°C (ochrana zpátečky tepelných čerpadel). 

Zároveň, ale musí být zajištěna ochrana zpátečky do kotle pomocí trojcestného ventilu 01/3 tak aby 

vratná voda do kotle neklesla pod 62 °C. V případě případě přepnutí kotle pouze na ohřev TV v bojleru 

č.2 pomocí ventilu 01/2 lze kotel provozovat i na vyšší teplotu. V celé topné sezoně bude kotel trvale 

udržován v natopeném stavu na min. 65°C (standby režim) bude v provozu pouze krátký okruh a 

kotlové čerpadlo bude spínáno podle teploty na zpátečce (trvale udržovat min. 62°C). 

Tepelná čerpadla budou spínána pomocí komunikačního rozhraní jedním povelem a žádaná 

teplota výstupní vody bude zadávána na základě měření teploty v akumulačních nádržích. 
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OKR-02. Ohřev TV 

Ohřev TV bude zajištěn pomocí nabíjecího čerpadla 02/3 z akumulace tepelných čerpadel na 

základě měření teploty 02/2 a 02/1 v bojlerech. Ohřev TV je rovněž zajištěn pomocí plynového kotle 

do bojleru č.2 měření teploty 02/1 – využíváno pouze kdy nestačí tepelná čerpadla. Na výstupu 

z bojleru č.2 je měřena HAV. MAX. teplota TV, která zajistí odstavení kotle nebo nabíjecího čerpadla 

v případě překročení teploty 60°C. TV v bojlerech bude vytápěna na 55°C. 

Cirkulační čerpadlo 02/4 bude ovládáno podle nastavitelného časového programu.   

  

OKR-03. Topná ekvitermní větev byt 

Regulaci teploty topné vody bude zajišťovat trojcestný regulační ventil regulovaný z ŘS na základě 

měření venkovní teploty a teploty ToV na výstupu z větve. Cirkulaci v topném okruhu bude zajišťovat oběhové 

čerpadlo. Regulační algoritmus bude provozován ve dvou režimech – komfort a útlum, které budou přepínány 

na základě časového programu. 

 

OKR-04. Topná ekvitermní větev východ 

Regulaci teploty topné vody bude zajišťovat trojcestný regulační ventil regulovaný z ŘS na základě 

měření venkovní teploty a teploty ToV na výstupu z větve. Cirkulaci v topném okruhu bude zajišťovat oběhové 

čerpadlo. Regulační algoritmus bude provozován ve dvou režimech – komfort a útlum, které budou přepínány 

na základě časového programu. 

 

OKR-05. Topná ekvitermní větev západ  

Regulaci teploty topné vody bude zajišťovat trojcestný regulační ventil regulovaný z ŘS na základě 

měření venkovní teploty a teploty ToV na výstupu z větve. Cirkulaci v topném okruhu bude zajišťovat oběhové 

čerpadlo. Regulační algoritmus bude provozován ve dvou režimech – komfort a útlum, které budou přepínány 

na základě časového programu. 

 

OKR-06. Větrání a vytápění kotelny - sahara 

Pro větrání kotelny je v prostoru osazena teplovzdušná jednotka sahara. Jednotka bude 

v provozu společně s kotlem. Jednotka sahara bude uvedena do provozu až při natopení topné vody na 

rozdělovači na min. 60°C a před spuštěním sahary bude do provozu uvedeno oběhové čerpadlo 06/2.  

 

OKR-07. Poruchová signalizace 

Limitní snímače měřených veličin a snímání provozních a poruchových stavů technologie  

zajišťují její bezpečný provoz kotelny. Poruchové stavy technologie kotelny jsou následující: 

Havarijní stavy blokování ohřevu topné vody (odstavení kotle a tepelných čerpadel) a odstavení 

topných okruhů: 

- Havarijní min. a max. tlak vody v systému 

- Havarijní maximální teplota prostoru kotelny 

- Zaplavení kotelny 

- Odstavení pomocí tlačítka C-STOP 

- Únik plynu II.stupeň 

Při vzniku havarijního a poruchového stavu bude uvedena do chodu optická a akustická 

signalizace poruchy. Po stisku tlačítka odblokování poruchy dojde k odstavení akustické signalizace a 
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optická signalizace přejde do trvalého svitu. Po odeznění poruchového stavu bude odstavena také 

optická signalizace poruchy. 

Při dosažení úniku plynu na I. stupeň bude vyhlášena porucha a bude do provozu uvedena 

sahara větrání kotelny ( v případě, že nebude v provozu). Kotelna bude dále v provozu. 

Při stisknutí tlačítka C-STOP a při vyhlášení úniku plynu II. stupně bude samočinně uzavřena 

bezpečnostní armatura plynu BAP umístěná před vstupem do kotelny. 

 

6. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU ZAŘÍZENÍ MAR A 

ELEKTRO 

6.1 Důležité upozornění, demontáž 

Tento projekt MaR byl zpracován až po provedení části prací a instalací v kotelně a po zjištění, 

že stávající navržené řešení MaR není funkční. Po konzultaci s investorem bylo navrženo nové funkční 

řešení systému MaR v návaznosti na instalovaná tepelná čerpadla. V rámci předchozích prací byly 

dodány částí kabelových tras, kabelů a část zařízení MaR (regulační ventily se servopohony). Kabeláže 

a kabelové trasy budou v rámci tohoto projektu doplněny včetně nových zařízení pro měření a 

regulaci. Veškeré nové dodávky v rámci tohoto projektu jsou vymezeny technickou specifikací a 

seznamem kabelů. Před započetím vlastní dodávky systému MaR bude celá kotelna a rozsah 

provedených prací zmapován dodavatelem systému MaR. Bude proveden soupis všech provedených 

prací a dodávek včetně dodaných zařízení. Tento soupis bude vzájemně odsouhlasen investorem a 

dodavatelem MaR a bude součástí smlouvy o dílo. Tento soupis bude vymezovat záruční podmínky 

dodavatele MaR. Na tato zařízení a dodávky nelze uplatňovat záruku v rámci tohoto projektu.  

Stávající rozvaděč MaR bude demontován včetně stávající kabeláže ke kotly K2. Stávající 

kabelová trasa ke kotly bude rovněž demontována a nahrazena novou. Instalovaná stávající regulace 

Wiesman HK3W pro topné okruhy bude rovněž demontována. Kabely vedené z této regulace budou 

odpojeny a dále využity k zapojení do nového rozvaděče MaR. 

6.2 Dodávka zařízení 

 Dodávané zařízení bude plně funkční a bude obsahovat HW a SW prostředky uvedených ve 

specifikaci. 

 Přístroje a regulační prvky musí být vybírány s ohledem na jejich počet uspřádání a kvalitu 

takovým způsobem, aby splňovaly podmínky pro bezpečné a spolehlivé řízení . 

 Přístroje musí být konstruovány z materiálů odolávajících korozivním účinkům médií, se 

kterými přijdou do styku. 

 Všechna zařízení, která budou umístěna na volném prostranství, musí být chráněna proti 

vnějším vlivům, jako jsou například povětrnostní vlivy, atmosférická koroze, apod., musí být 

dodány v odpovídajícím stupni krytí. 

 Všechny přístroje musí být umístěny tak, aby byly přístupné pro údržbu a případné opravy či 

kalibraci. 

 Všechny přístroje musí být označeny trvale připojenými štítky s popisem a povrchem 

odolávajícím okolnímu prostředí 

6.3 Požadavky na ostatní profese 

 Dodavatel technologie provede připojení veškerých technologických pohonů, čidel a snímačů 

na technologický systém. Zajistí osazení návarků, jímek a uzavíracích kohoutů podle 

požadavků dodavatele MaR. 
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6.4 Všeobecná ustanovení 

Při všech pracích na elektrickém zařízení je provozovatel povinen postupovat podle platných 

norem, předpisů a provozních pokynů. Tyto pokyny však nenahrazují platné předpisy a normy, pouze 

je prohlubují, event. vysvětlují. Ustanovení prozatímních provozních pokynů musí být v praxi 

doplněna provozními předpisy jednotlivých výrobců zařízení.  

6.5 Výkresová dokumentace 

Ke každému elektrickému zařízení musí dodavatel MaR a elektro přiložit úplné prováděcí 

výkresy zařízení vč. stavební elektroinstalace. Předávací dokumentace musí odpovídat skutečnému 

provedení stavby. Tato dokumentace bude předána provozovateli pro potřeby údržby. Všechny 

pozdější změny musí být do této dokumentace zakresleny. 

6.6 Revize elektrického zařízení 

Po provedení všech elektroinstalačních prací musí být před uvedením do provozu provedena 

výchozí revize. Pověřený pracovník musí v pravidelných intervalech dle ČSN 33 1500 provádět revizi 

el. Zařízení a záznamy o výsledcích revizí vést v knize nebo na revizních kartách.  

6.7 Přehled používaných norem 

ČSN EN 61293 (33 0150) – Elektrotechnické předpisy – Označování elektrických zařízení 

jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení – Bezpečnostní požadavky 

ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení 

ČSN EN 60529 (33 0330)  - Stupně ochrany krytem (krytí IP kód) 

ČSN EN 61140 ed.2 (33 0500) – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro 

instalaci a zařízení 

ČSN 33 1500  - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. 

ČSN 33 2000-1 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41ed.2. - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-5-52 - Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Výběr a stavba elektrických 

zařízení. Výběr soustav a stavba vedení. 

ČSN IEC 449 - Napěťová pásma pro elektrické instalace v budovách 

ČSN 33 2000-5-537 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a 

spínání 

ČSN 33 2000-4-46 ed.2 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - 

Kapitola 46: Odpojování a spínání 

ČSN EN 50110-1 ed.2 (34 3100) – Obsluha a práce na elektrických zařízení. 

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
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Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  

Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 308/2006 Sb., obchodní zákoník 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., zákona 

č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. 

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (jak vést stavební deník) 

Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k 

zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., nařízení vlády č.352/2000 Sb. a 

vyhlášky č. 159/2002 Sb. 

Vyhláška č. 74/2002 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 


