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Popis
GKCD predstavuje sálavý stropný/stenový systém z prefabrikovaných panelov 
s rozmermi 600x1200 mm potiahnutých s 0,3 mm hrubou hliníkovou 
tepelne vodivou fóliou, v ktorých je ukotvené plastové potrubie s vonkajším 
priemerom 16 mm alebo 1/2” s roztečom 150 mm.
Hliníková  tepelne vodivá fólia drží rúrku na mieste a rovnomerne
distribuuje tepelnú energiu po celej ploche stropu.
Systém GKCD je univerzálny tým, že umožňuje jeho inštaláciu priamo na
strop, alebo podhľad a ukončuje sa použitím sadrokartónových panelov.

Výhody
• Pokrytie so sálavým povrchom je možné až do 100% dispozičnej plochy
• Zmenšené rozmery a váha komponentov systému
• Pre spojenie panelov nie sú potrebné žiadne komponenty, spoje sú na 
bokoch alebo z hornej časti
• Použitie s rúrkami s vonkajším priemerom 16 mm alebo 1/2”
• Systém môže byť vyhotovený s rôznou fóliou po predchádzajúcej kontrole
• Recyklovateľný systém: materiály nie sú nastálo spojené, takže môžu byť 
rozložené a recyklovateľné samostatne ( polyethylen, EPS, sadrokartón, 
hliník, atď... )

Komponenty
GKCD systém zahŕňa:
• Falošná stropná konštrukcia
• R883-1  prefabrikovaný izolačný panel s tepelne vodivým profilom vyrobeným z hliníkovej fólie
• R884 tepelne formovaný koncový panel pre uloženie napájacích potrubí a na zakrivenie okruhov
• Plastové potrubie s vonkajším priemerom 16x2 alebo 1/2 “ 
• Montážne svorky na upevnenie potrubia na izolačný panel, radu K809 ( ak je nutné použiť )
• R549P podpora rúrkových okruhov ( ak je nutné použiť )
• Rozdeľovače, príslušné kovania a adaptéry
• Miešacia a termoregulačná zostava ( voliteľné )

Tepelne formovaný 
koncový panel

série R884

Tvarovaný izolačný panel s 
hliníkovou fóliou

série R883-1
Plastové potrubie priemeru 

16x2 alebo 1/2”

GKCD SÁLAVÝ STROPNÝ SYSTÉM
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Technické údaje
R883-1 tvarovaný panel 
Tvarovaný penový izolačný polystyrén + tepelne vodivá hliníková fólia s 
hrúbkou 0,3 mm umožňuje prechod potrubia v oboch smeroch v 45° uhle ( 
odstránením časti tvarovanej dosky ). Dá sa spájať s ďalšími doskami pomocou 
výbežkov na bokoch panela.

IZOLAČNÝ PANEL

Kód produktu R883Y101

Rozmery panelu 1200x600 mm

Plocha panelu 0,72 m²

Celková hrúbka panelu 28 mm

Rozmer rúrky 16÷17 mm

Rozteč 150 mm

Materiál EPS 200

Hustota 30 Kg/m³

Tepelná vodivosť λD 0,034 W/(m K)

Tepelný odpor Rλ 0,65 m² K/W

Minimálny odpor, 
kompresia 10% zaťaženia

200 kPa

Protipožiarna ochrana euroclass E

FÓLIA NANESENÁ NA IZOLAČNÝ PANEL

Materiál hliníková fólia

Hrúbka 0,3 mm

R883-1

K809 montážna svorka 
Svorka na uchytenie potrubia.

Kód produktu K809Y001

Rozmery ( V x D ) 50x26 mm

K809

R884 nosný panel
Koncový panel z penového polystyrénu s náterom PST, slúži na vloženie 
prívodných rúrok s 50 mm roztečom a podporu zakrívenia obvodov.
Na všetkých štyroch stranách má spoje pre založenie ďalších panelov.

Kód produktu R884Y101

Rozmery panelu 600x300 mm

Plocha panelu 0,18 m²

Celková hrúbka panelu 28 mm

Rozmer rúrky 16÷17 mm

Rozteč 150 mm

Materiál EPS 200

Hustota 30 Kg/m³

Tepelná vodivosť λD 0,034 W/(m K)

Tepelný odpor Rλ 0,55 m² K/W

Minimálny odpor, 
kompresia 10% zaťaženia

200 kPa

Protipožiarna ochrana euroclass E

R884

R549P  podpora na zakrivenie potrubia
Podpora na zakrivenie potrubia.

Kód produktu R549PY003

Rozmer rúrky 16÷17 mm

R549P
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Inštalácia

KROK 1
Inštalácia rozdeľovačov a kovovej konštrukcie s 300 mm rozostupom, 
vytvorenie inšpekčných dvierok pre montáž rozdeľovačov.

Jednoduchá kovová konštrukcia

aa1/3a

a b

b

b

b
100

Max. osová vzdialenosť  stropných závesov   a [mm] Osová vzdialenosť medzi podpornými profilmi   b [mm]

900 pozdĺžna inštalácia: 300

Dvojitá kovová konštrukcia s click on profilmi

aa1/3a

b

b
100

a b c

ccc
100

Max. osová vzdialenosť stropných závesov   a [mm] Max. osová vzdialenosť prvej kovovej konštrukcie  b [mm] Max. osová vzdialenosť druhej kovovej konštrukcie  c [mm]

900 900 pozdĺžna inštalácia: 300

Podporné profily

U- tvar základného profilu ( KG800Y001 ) C- tvar základného profilu ( KG800Y020 ) C- tvar obvodovej podpory ( KG800Y040 )



4

0801SK  Marec 2016
Sálavé SyStémy

Sálavé Sadrokartónové Stropné a  podlahové SyStémy
GkCd ISO

14001
0032A/3

OHSAS
18001
0064L/1

ISO
9001
0006/7

KROK 2
Rezanie na mieru panelov R884 a ich inštalácia na kovovú podpornú 
konštrukciu s 35mm skrutkami (čierne, plochá podložka  6 mm).

KROK 3
Montáž R883-1 panelov a ich inštalácia na kovovú nosnú konštrukciu s 
35mm skrutkami (čierne, skrutka pritiahnutá do hliníkovej fólie ).

KROK 4
Montáž inšpekčných dvierok pre ľahký prístup k rozdeľovačom.

KROK 5
Inštalácia potrubia do panelov, ak je potrebné, použite K809 montážnu 
svorku pre lepšie uchytenie potrubia do panelu. Zapojte potrubie do 
rozdeľovača pomocou špeciálneho adaptéra a R549P podporného 
rúrkového ohybu ( ak je to potrebné ).

Poznámka
Je potrebné sa riadiť a dodržiavať normu EN 1264 aj pri inštalácii systému GKCD.
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Príklad inštalácie pre 1 vykurovací okruh

Príklad inštalácie pre 2 vykurovacie okruhy

KROK 6
Vykonanie tlakovej skúšky v súlade s platnými normami.



6

0801SK  Marec 2016
Sálavé SyStémy

Sálavé Sadrokartónové Stropné a  podlahové SyStémy
GkCd ISO

14001
0032A/3

OHSAS
18001
0064L/1

ISO
9001
0006/7

KROK 7
Upevnenie sadrokartónových panelov na podpornú konštrukciu so 7 mm 
skrutkami.

KROK 8
Finálne dokončenie systému zatmelením spojov s materiálmi na to profesionálne určenými.

KROK 9
Doporučujeme nechať dilatačné špáry vzhľadom k danému povrchu. Akonáhle sú izolačné panely upevnené na kovovú konštrukciu spolu s potrubím, sálavý 
povrch musí byť zakrytý s vhodným typom sadrokartónu, a to iba po otestovaní systému na tesnosť ( doporučujeme  ponechať natlakovaný systém taktiež počas 
montáže sadrokartónových panelov ).
Sálavé panely môžu byť namontované taktiež na steny a to použitím podobnej kovovej konštrukcie, ktorá sa používa pri stropnej inštalácii.
Pri jednoduchej kovovej konštrukcii  sú kovové profily inštalované priamo do steny s ich  upevnením na konštrukciu s 300m osovou vzdialenosťou so špeciálnymi 
skrutkami, ako je opísané vyššie.

Normatívne odkazy
• UNI EN 1264  Vykurovacie a chladiace povrchy vložené do podláh, stropov a stien - Stanovenie tepelného výkonu
• EN 13163  Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo - Priemyselne vyrábané výrobky z penového polystyrénu (EPS) - Špecifikácia

Ďalšie informácie
Ďalšie informácie nájdete na www.giacomini.sk, alebo kontaktujte technické oddelenie : +421 41 7645 223  info@giacomini.sk.
Tento prospekt má informatívnu hodnotu. Spoločnosť Giacomini Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúcich upozornení previesť zmeny na uvedený produkt z technických 
alebo obchodných dôvodov. Informácie obsiahnuté v tomto technickom prospekte nezbavujú užívateľa povinnosti prísne dodržiavať platné normy a predpisy. Reprodukovanie, a to i čiastočné, je 
zakázané bez predchádzajúceho písomného povolenia výrobcu. Výrobca: Giacomini S.p.A., Via per Alzo, 39+ - 28017, San Maurizio d ´Opaglio (NO), Taliansko.
Dovozca pre SR: Giacomini Slovakia s.r.o., Dolné Rudiny 1, 01091 Žilina 


