
    

  

 
 

REGULACE  PR TOK   A  TEPLOTY  CIRKULACE  TEPLÉ  UŽITKOVÉ 

VODY (TUV) 

Vzhledem k tomu, že došlo v tém  100 % objekt  k rekonstrukci 
rozvod  studené  a  teplé  vody  do  plastových  rozvod ,  které  mají  jiné  
pr to né parametry a tém  vždy bez projektové dokumentace, je u 
mnoha objekt  nefunk ní cirkulace TUV, nebo funguje neekonomicky a o 
komfortu užívání a úspo e náklad  na TUV se nedá ani mluvit. 

 
Na tento stav lze doporu it 

vyregulování systému TUV 
pomocí regula ních prvk  
AQUASTROM od n meckého 
výrobce OVENTROP.  

 
Zpracováním projektové 

dokumentace a následnou 
regulací dosáhnete zejména 
úsporu náklad  na TUV 
(nedochází k odtá ení teplé 
vody, voda má stejnou teplotu 

v celém objektu) a komfort odb ru TUV. 
 
Tyto ventily AQUASTROM  umož ují též funkci termické desinfekce. P i 

prevenci Legionelly tyto ventily p i p eh evu celé soustavy rovnom rn  
rozd lí pr toky i do nejvzdálen jších smy ek. 

 
 

Parametry TUV dle Státního zdravotního ústavu 
  

Návrh  parametr ,  které  by  m l  spl ovat  distribu ní  systém  pitné  a  teplé  vody  s  ohledem  na  
minimalizaci rozvoje bakterie Legionella: 
 
a/ možnost regulace distribu ního systému: 
- v systému cirkulující teplé vody by nem la poklesnout teplota vratné vody o více než 5 °C proti teplot  na 
výstupu z oh evu, 
- regulace systému v teplot , tlaku a pr toku (cílem je dosažení vyrovnaného tlaku, teploty a pr toku teplé vody na 
jednotlivých stoupa kách); tolerovat lze maximáln  rozdíl 4 °C mezi nejvzdálen jšími výtoky na stejném podlaží p i 
zásobování ze stejného zdroje po odto ení vody po dobu 1 min 
 
b/ monitoring teplotního režimu: 
- teplota vody v rozvodu teplé vody by m la být p inejmenším 50 °C (optimáln  55°C) po odto ení po dobu 1 min, 
pokud není systém ošet en vhodnou technologií dezinfekce rozvodu teplé vody (nap . Ag/Cu ionizace, použití ClO2 
i jiného ú inného prost edku) – totéž platí i pro bod níže 

- výstupní voda z oh evu by m la mít teplotu alespo  60 °C (s ohledem na spínací diferenci regulátoru min. 55 °C), 
vratná voda minimáln  50 °C (lépe více než 55 °C) 
 
 



    

  

 
c/ ostatní technické požadavky: 
- odpojení slepých, nevyužívaných ástí potrubí, 
- odpojení provozn  nevyužívaných zásobník  vody, 
- opravení nepr to ných nebo málo pr to ných v tví teplého i studeného rozvodu vody, 
- možnost periodického zvyšování teploty teplé vody minimáln  na 70 °C, eventuáln  jiný zp sob dezinfekce teplé 
vody (viz SN 060320) 
 

Pokud systém oh evu a rozvodu teplé vody není schopen dodržet v tšinu výše uvedených 
parametr  a pokyn , nutno ho považovat za rizikový z hlediska vytvá ení podmínek pro rozvoj 
mikroflóry. Signalizuje se možnost rozvoje bakterie Legionella. 
 
Zamezení ší ení Legionelly 
 
 stavební / technická opat ení - regulace 

 
Opat ení k odstran ní Legionelly 
 
fyzikální opat ení 
- dezinfekce pomocí UV 
- elektrolytické ošet ení vody 
 
chemické opat ení 
- chlórování (dodržovat hodnoty dle sm rnice DVGW) 
 
termická dezinfekce 
  - (70 °C po 3 min. v celé síti potrubí) 
 

 Legionella se rozmnožuje v teplotním rozsahu mezi 25 a 45° C 

 ve „výhodných“ podmínkách se množství Legionell zdvojnásobí b hem 3 – 15 hodin, jinak do 3 dn  

 infekce se p enese dýchacími cestami 
 
 


