
METODICKE   DOPORUC ENI  SZU   K  POSUZOVA NI   VYTA PŘ NI
PROSTOR  PR IMOTOPNY MI  PLYNOVY MI  JEDNOTKAMI

A  PLYNOVY MI  INFRAZA R IC I
(novela z 4.5.2001)

           K zabezpec enı jednotneho postupu pri posuzovanı vytapý nı prostor
prımotopnymi plynovymi jednotkami a plynovymi infrazaric i byly na zakladý
poz adavku terennıch pracovnıku hygienicke sluz by vypracovany Narodnı referenc nı
laboratorı pro vytapý nı, vý tranı a klimatizaci zakladnı šdaje a poz adavky, pri jejichz
splný nı je moz ne souhlasit s  uplatný nım  tohoto druhu vytapý nı.
Pri vytapý nı prımotopnymi plynovymi jednotkami a plynovymi infrazaric i bez
odvodu spalin z vytapý neho prostoru  unikajı do vnitrnıho ovzdusı  znec isňujıcı latky,
zejmena oxid uhelnaty , uhlic ity , oxidy dusıku a vodnı para. Tyto plynove spotrebic e
jsou proto nevhodne  k vytapý nı prostor se zvy senymi naroky na c istotu ovzdusı,
napr. v bytove vy stavbý , administrativnıch prostorach, ve zdravotnictvı, skolstvı (s
vy jimkou garaz ı, skladu, velkoprostorovy ch dılen a pod.) a vsude tam, kde nenı
moz no spolehlivý  zajistit dostatec nou vymý nu vzduchu.

 Zakladnı pojmy

Vytapý nı plynovy mi prımotopny mi jednotkami je charakterizovano ohrevem
vzduchu spalovanım plynu ve velkem prebytku vzduchu. Ohraty  vzduch je privadý n
do prostoru  i s takto vzniklymi spalinami. Prımotopne plynove jednotky dý lıme na:

a) Prımotopne  plynove  jednotky prenosne  - recirkulujı ohrıvany  vzduch a
produkty spalovanı, spalovacı vzduch je odebıran z vytapý neho prostoru, jako
palivo se nejc astý ji pouz ıva propan, butan a smý si propanu a butanu.

b) Prımotopne  plynove  jednotky pevná instalovane   - privadý jı do prostoru
ohrıvany  venkovnı vzduch, spalovacı vzduch je odebıran zvenku. Jako palivo
se pouz ıva zemnı plyn, propan, butan a smý si propanu a butanu.

Vytapý nı  plynovy mi infrazaric i - je vytapý nı salavym teplem. Salava plocha je
ohrıvana spalovanım zemnıho plynu v tý lese infrazaric e. Spaliny (v prıpadý  odvodu
do prostoru) jsou odvadý ny neprımo celkovym vý tranım prostoru.

Dý lıme je na tmave a svý tle:
a) Tmave  infrazarice - plyn je spalovan v trubce pod reflexnım zakrytem, strednı

povrchova teplota salave plochy je pod 500 °C. Prıvod spalovacıho vzduchu je
z  vytapý neho prostoru nebo zvenku, odvod spalin je mimo objekt, nebo do
vytapý neho prostoru.

b) Svátle  infrazarice - plyn je spalovan na povrchu a uvnitr keramicky ch desek,
jde o bezplamenne horenı se strednı povrchovou teplotou salave plochy nad 500
°C. Prıvod vzduchu je z vytapý neho prostoru, odvod spalin je do vytapý neho
prostoru.
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                                               Vytapenı pracovisů

S vytapý nım trvaly ch pracovisň
1. prımotopnymi plynovymi jednotkami lze souhlasit   je-li  kubatura vytapý neho

vý tsı nez  1000 m3,

2. tmavy mi infrazaric i lze souhlasit
   - je-li  objem vytapý neho prostoru na 1 kW  instalovaneho vykonu zaric u pri

odvodu spalin   vyssı nez   10 m3 , bez odvodu spalin 20 m3,
   - pokud by byly umıstý ny zaric e nız e nez  4m, musı by t zaruc eno, z e intenzita

osalanı hlavy neprekroc ı hodnotu 200 W/m2,

3. svátly mi infrazaric i lze souhlasit
   - je-li zakladnı vymý na  vzduchu ve vytapý nem prostoru  zvy sena o 10 m3/h

c erstveho vzduchu na 1 kW instalovaneho vykonu zaric e3) (stejný  jako u tmavy ch
zaric u bez odvodu spalin),

1. je-li  objem vytapý ne haly na 1 kW instalovaneho vykonu svý tleho zaric e vyssı
nez    20 m3,

   Poznamka:
- Pri vytapánı plynovy mi infrazaric i se vzduch musı odvadát vzdy v hornı casti

prostoru, prıvodnı otvory musı by t nıze, nez  je zavásna vy ska zarice.
- Nenı vhodne  umısůovat stala pracovnı mısta u obvodovy ch stán a pod svátlıkem,

tedy vsude tam, kde se vyskytujı studene  proudy vzduchu, ktere  se chovajı jako
vátranı shora dolu.

4. pokud je zaruc eno, z e koncentrace skodlivin v pracovnım prostredı ve vytapý nem
prostoru  nepresahnou prumý rne hodnoty pro CO a NOx  30% NPK-P prumý rne
jednotlivy ch latek stanovene smý rnicemi c . 66/1985 sb.Hygienicke predpisy, tj. 9
mg/m3 CO a  3 mg/m3 NOx 

1) a 40% NPK-P prumý rne pro CO2, tj. 3600 mg/m3 a
ani kratkodobý   prekroc ı limitnı hodnoty  uvadý ne v evropsky ch normach 2) pro
tento druh vytapý nı, tj. 4500 mg/m3 CO2, 11 mg/m3 CO, 4 mg/m3 NOx ; pokud na
pracovisti vznikajı z technologicky ch zdroju latky totoz ne se skodlivinami ze
spalin, c i s aditivnım šc inkem k tý mto latkam, platı pro prıslusne skodliviny NPK-
P pro pracovnı ovzdusı a  zohlednuje se  aditivnı šc inek latek.

V Praze, dne  4.5.2001

                                                                                    Doc. MUDr. Jaroslav Krız
                                                                                                  reditel SZU

                                                
1. 1) Tyto hodnoty odpovıdajı limitnım hodnotam pro zarazenı pracı do 2. kategorie podle

vyhlasky MZ CR c . 89/2001, kterou se stanovı podmınky pro zarazovanı pracı do kategoriı

2. 2) CSN EN 525 Ohrıvac e vzduchu na plynna paliva s prımym ohrevem a nucenou konvekcı, pro

vytapý nı prostoru nebytovy ch objektu

3. 3)  prEN 13410, Plynove vytapý nı zavý snymi salavymi topidly „ Vý tranı
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Zdu vodnenı provedenč novelizace Metodickčho doporucenı SZU :

Protoz e v oboru salaveho vytapý nı infrazaric i doslo ke zmý ný  v evropske legislativý  -
nynı je  platny  predpis prEN 13410, Plynove vytapý nı zavý snymi salavymi topidly „
Vý tranı (blız e specifikuje problematiku uvedenou v EN 416-1/99 a EN 419/99 pro
instalaci a provoz zaric u), je treba upravit poz adavky stanovene v Metodickem
doporuc enı SZU  v souladu s citovanymi evropskymi predpisy. Tyto predpisy se
v dobý  prıpravy Metodickeho doporuc enı teprve pripravovaly a vychazelo se
z predpisu ný mecky ch, ktere  v souc asne dobý  take prochazejı novelizacı v souladu
s evropskymi poz adavky. Zmý na se tyka c asti “Vytapý nı pracovisň�, c l. 2. a 3.:

1. V c lanku 2. a 3. byly vynechany šdaje tykajıcı se zavý sny ch vy sek zaric u „
vyrabý jı se zaric e i o velmi maly ch vykonech, ktere mohou by t umıstý ny do
mensıch vy sek, nez  bylo stanoveno; dostatec nou kontrolou je intenzita osalanı
hlavy pracovnıka.

2. V c lanku 3. se zmý nil šdaj o zakladnı vymý ný  vzduchu, mısto poz adovany ch
30 m3/h na 10 m3/h vzduchu na 1kW vykonu zaric u, v souladu s poz adavky
prEN 13410.

3. Byly upresný ny odkazy na platne predpisy.
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