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Jsme tady pro Vás již 25 let! Profesionalita. Bezpečnost. Osobní přístup. 
V případě zájmu o konzultaci či jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.

EKOTOP SERVIS, s.f.o., David Jiránek - 739 050 913
www.destovesvody-furanflex.cz, www.kominik-ekotop.cz

Pro provoz nových kondenzačních kot-
lů, nemají povětšinou stávající společné 
keramické komíny dostatečnou těsnost 
v  odpovídající přetlakové třídě a  krom 
toho, hrozí i vytékání kondenzátu mimo 
tuto spalinovou cestu.

Naše firma používá pro tuto moderni-
zaci úpravu a  převložkování stávající-
ho komínového průduchu kompozitní 
vložkou Furanflex, která nezmenšuje 
průměr průduchu a je určena pro pro-
voz stávajících i nových kondenzačních 
kotlů. 
S  tím souvisí také řešení kouřovodů – 
napojení spotřebiče do  komínového 
průduchu. Většině stávajících turbo-
kotlů ještě neskončila jejich životnost 
a  budou tedy provozovány současně 
s  kotli kondenzačními na  novou spa-
linovou cestu. Ve  spolupráci s  výrobci 
komínových komponentů jsme vymys-
leli způsob jak vytvořit kouřovod vhod-
ný pro provoz stávajících turbokotlů 
tak i nových kotlů kondenzačních. 

Dešťové svody bytových domů - čistá a rychlá   
rekonstrukce – vložkování systémem FuranFlex®
Modernizace společných komínů 
pro více podlaží nad sebou pro provoz nových 
kondenzačních kotlů a stávajících turbo kotlů
l Čisté a rychlé vložkování prosakujících dešťových svodů 
l Snadné vložkování odvětrání a vzduchotechniky 
l Není nutné bourání zdiva v jednotlivých částech domu– čistá instalace 
l Vložkování bez jediného spoje
l Maximální zachování stávajícího průměru dešťových svodů/průduchů
l Snadné převložkování stávající vložky (keramická, hliníková, skleněná, 
     azbestová, litinová), bez nutnosti její demontáže 
l Použití kompozitních vložek pro všechny typy kotlů 
     (atmosférické, turbo, kondenzační)
l Nadstandardní délka záruky na kompozitní vložky

Co je termovizní měření 
a k čemu slouží
Termovizní (termografické) měření fungu-
je na  principu bezkontaktního zjišťování 
povrchové teploty jednotlivých konstrukcí 
a výplní otvorů daného objektu, kterou po-
rovnává s  příslušnou normou ČSN. Provádí 
se pomocí termokamery, která na  základě 
detekce míst s rozdílnou povrchovou teplo-
tou odhaluje tzv. tepelné mosty, tedy místa, 
kudy uniká z domu teplo. 
Termovizní měření je vhodné jak pro starší 
objekty, tak objekty po  rekonstrukci nebo 
novostavby, a  to jako velmi účinný nástroj 
pro kontrolu kvality provedených prací 
a  také pádný argument pro případnou re-
klamaci.
Termovize dokáže odhalit např. riziková mís-
ta kondenzace vodní páry, kde hrozí vznik 
plísní, prověří správnost montáže nových 
oken a  dveří, provedené zateplení objektu 
(z hlediska zvoleného materiálu i z hlediska 

kvality provedené práce) i  správnost řešení 
konstrukčních detailů (např. balkony, lod-
žie).  

Jak se termovize provádí
Termovizní měření probíhá v  exteriéru 
i  interiéru objektu. Aby mělo správnou vy-
povídající hodnotu, je třeba vždy dodržet 
několik základních pravidel. Zásadním před-
pokladem měření jsou vhodné klimatické 
podmínky - nesmí pršet, sněžit, foukat silný 
vítr a na objekt nesmí svítit slunce. Důležitá 
je také venkovní teplota, která by se měla 
pohybovat mezi +5 a  -20°C, při teplotním 
rozdílu vzduchu vně a uvnitř objektu ideálně 
15°C. Zároveň je třeba připravit na termoviz-
ní měření také samotný objekt, eliminovat 
všechny vlivy, které mohou zkreslit výsle-
dek. To znamená zejména vytopit dům min. 
na  20°C, nevětrat 8 hodin před měřením, 
zpřístupnit veškeré prostory (zejm. sklep, 
půda) a také odstranit předměty, které mo-

hou ovlivnit přesnost měření (květináče 
na oknech, závěsy atd.)
 
Co je výstupem měření
Výstupem termovize je tištěný protokol, 
který obsahuje popis vybraných termogra-
fických snímků s  odborným komentářem 
hodnotícím jednotlivé konstrukce a  výplně 
otvorů. Posouzení musí vždy vycházet z pří-
slušné normy a  musí být podloženo také 
odbornou způsobilostí zpracovatele, pře-
devším jeho znalostí stavebních materiálů 
a  skladeb konstrukcí. Pokud se majitel ob-
jektu rozhodne namísto služeb kvalifikova-
ného zpracovatele pouze zapůjčit si termo-
kameru a provést měření sám, často se pak 
stává, že bez hlubší znalosti dané problema-
tiky snímky interpretuje špatně a vypovída-
jící hodnota měření je tak nulová. Správná 
interpretace snímků a  zjištěných hodnot 
hraje zcela zásadní roli, proto by ji měl vždy, 
stejně jako měření, provádět odborník.

Nejlepší doba pro TERMOVIzNí MěřENí
Zvyšování cen za energie se v posledních letech stává téměř obecným trendem. Velký podíl na spo-
třebované energii mají přitom zejména náklady na vytápění. Čím dál více vlastníků či uživatelů ne-
movitostí proto přemýšlí, jak snížit spotřebu energie a rostoucí výdaje. Jedním z vhodných nástrojů, 
který dokáže odhalit problémová místa, kudy uniká z objektu teplo, je termovizní měření. 

Využijte akční slevu 1000,- Kč na termovizní měření 
Vašeho objektu při objednání do konce února 2018.

Cena termovize po slevě 8.499,- Kč vč. DPH

SVJ si objednalo naše termovizní měření pro 
objekt bytového domu, který měl již vyměněná 
původní stará okna za nová, nicméně stále po-
měrně vysoké náklady na vytápění. Obyvatelé 
domu proto zvažovali další investici, tentokrát 
do zateplení obálky budovy. Obrátili se na nás 
s  žádostí o  prověření vhodnosti uvedené in-
vestice a  také s  požadavkem na  doporučení 
zateplovacího materiálu. Pomocí termokame-
ry a následných výpočtů jsme zjistili, že hlavní 
problém není v obálce budovy, která se ukázala 
jako vyhovující dle normy ČSN 73  0540-2, ale 
v  nově a  velice špatně osazených plastových 
oknech, přes která unikalo velké množství 

tepla. Montáž byla provedena velmi nedbale, 
teplota na vnitřním parapetu dosahovala -9,8°C 
(viz přiložený termogram). Doporučili jsme SVJ 
provést namísto zvažovaného zateplení ob-
jektu, u  kterého by se náklady vyšplhaly cca 
na  2  455  000 Kč, zateplení ostění oken, které 
vycházelo na  135  000 Kč a  představovalo tak 
v tomto případě mnohem výhodnější variantu. 
Pomocí termovize jsme tak pomohli SVJ hned 
dvakrát. Nejen ušetřit náklady za  energie, ale 
nakonec také výdaje za  dodatečné zateplení 
ostění oken, které z důvodu reklamace špatně 
odvedené práce v záruční době uhradil doda-
vatel montáže oken.

Příklad využití termovize v praxi - ušetří Vám peníze

Objednávku můžete provést přímo na našich stránkách www.radceprosvj.cz/termovize-svj/
Nebo nám napište na email redakce@radceprosvj.cz, případně zavolejte na tel. číslo 601 222 819.
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