
 

Spolehlivá ochrana proti kondenzaci na 
plášti vzduchotechnických jednotek. 

 

Vzduchotechnické jednotky s nejlepší třídou tepelných mostů podle ČSN EN 
1886 pro zabránění vzniku kondenzace na opláštění. 
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V bezpečí před kondenzací na opláštění 
 
 

I v běžném provozu může za nepříznivých klimatických podmínek docházet ke vzniku kondenzace na plášti 
vzduchotechnických jednotek. Stále častěji se setkáváme s extrémními klimatickými podmínkami nebo 
prostředím strojoven s vysokou teplotou a vlhkostí vzduchu. U vzduchotechnických jednotek se špatnými 
technickými parametry opláštění potom dochází ke kondenzaci na povrchu pláště. 
 
 
Rizika kondenzace 

 
Riziko kondenzace na opláštění se týká všech jednotek, které přichází do styku s chladným 
vzduchem. Čím horší je přitom hodnota kb a třída tepelných mostů, tím dříve dochází na plášti po 
styku s nízkou teplotou ke kondenzaci. 
Ohroženy jsou v létě především opláštění jednotek za chladičem (po směru proudění), v zimě potom 
opláštění nasávací komory nebo opláštění za zvlhčovačem.  
 
 
Kondenzace při 
umístění ve strojovně 
(na vnější straně pláště) 

 
 

Kondenzace při 
venkovní instalaci 
(v zimě uvnitř vzt jednotky, v létě vně) 

 
 
Rizika plynoucí z kondenzace na plášti jsou: 
• zhoršené hygienické podmínky díky zmnožení mikroorganismů ve vlhkém prostředí (např. plísní), 
• škody a předčasné stárnutí materiálu (koroze) z důvodu nahromadění korozivních látek 

v kondenzátu, 
• poškození stavby z důvodu zatékajícího kondenzátu. 
 
 

Třída tepelných mostů coby ukazatel 
 
Norma ČSN EN 1886 popisuje pět tříd pro posouzení vzt jednotek z hlediska tepelných mostů. Sklon 
ke kondenzaci na plášti výrazně stoupá od třídy TB1 k TB5. Přitom u horších tříd dochází ke 
kondenzaci na plášti nepoměrně dříve. 
 
 
Třída Faktor tepelných mostů 

 
 U tříd TB3 a TB4 musí splňovat požadavky pouze 99 % plochy 

opláštění. V praxi potom vzniká kondenzát např. na rámech 
dveří, šroubech nebo dveřních závěsech, protože tady je 
přípustné splnit pouze požadavky třídy o jeden stupeň nižší, 
než je vlastní třída opláštění. 
 

TB1 0,75 ≤ kb < 1,00  
TB2 0,60 ≤ kb < 0,75  
TB3 0,45 ≤ kb < 0,60  
TB4 0,30 ≤ kb < 0,45  
TB5 bez požadavku  

 

 

 
robatherm nabízí nekompromisně nejlepší třídu tepelných mostů - potvrzenou měřením TÜV-Süd. 
Dokonce dveřní průhledítka jsou u robathermu v nejlepší TB1 kvalitě. 
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Shrnutí 
 
Rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje náchylnost k tvorbě kondenzátu na konstrukci pláště, je jeho  
kvalita určená třídou tepelných mostů (kb faktorem). Mezi jednotlivými třídami tepelných mostů se 
vyskytují značné rozdíly, stejně jako v rámci tříd samotných. Naproti tomu vlastnosti izolace, jako 
objemová hmotnost, tloušťka izolace a tepelná vodivost jsou méně směrodatné. Rozhodující roli hraje 
kvalita tepelného oddělení vnitřních a vnějších částí celé konstrukce pláště. 
 
 

Praktické příklady 
 
Sklon ke kondenzaci v zimě 
 
Výchozí podmínky 
Vnitřní instalace 
Provozní stav zima 
Venkovní teplota vzduchu -12 °C 
Teplota ve strojovně 24 °C 

Ke kondenzaci začíná docházet při 
TB4 (kb=0,30)  24 °C, 18 % r. v. 
TB3 (kb=0,45)  24 °C, 28 % r. v. 
TB2 (kb=0,60)  24 °C, 40 % r. v. 
TB1 (kb=0,75)  24 °C, 57 % r. v. 

  
Za předpokladu výchozích podmínek uvedených výše kondenzace začíná napravo od příslušné 
hraniční přímky. 
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Sklon ke kondenzaci v létě 
 
Výchozí podmínky 
Vnitřní instalace 
Provozní stav léto 
Teplota po zchlazení 14 °C 
Teplota ve strojovně 22 °C 

Ke kondenzaci začíná docházet při 
TB4 (kb=0,30)  22 °C, 71 % r. v. 
TB3 (kb=0,45)  22 °C, 76 % r. v. 
TB2 (kb=0,60)  22 °C, 82 % r. v. 
TB1 (kb=0,75)  22 °C, 89 % r. v. 

 
Za předpokladu výchozích podmínek uvedených výše začíná kondenzace napravo od příslušné 
hraniční přímky 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
robatherm 
Industriestrasse 26 
89331 Burgau, Germany 
 

Tel. +49 8222 999-0 
Fax +49 8222 999-222 
info@robatherm.com 
www.robatherm.com 
 
 
 
robatherm nenese odpovědnost za správnost a úplnost tohoto dokumentu. Typy a popisy prvků částečně překračují 
standardní provedení. Technické změny vyhrazeny. Vydání 05/2016. Copyright by robatherm. 


