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německé firmy EBM-PAPST, které se vyznačují nejen vysokou 
kvalitou zpracování, ale mají i velmi vysokou účinnost a tedy 
nízkou energetickou náročnost.

V zimních měsících, zejména v době, kdy teplota nasávaného 
vzduchu z exteriéru klesne pod -5°C může nastat situace, kdy 
dojde k zamrznutí a zneprůchodnění výměníku. Děje se tak ve 
směru z haly do exteriéru. Tato situace nastane v momentu, 
kdy má vzduch z interiéru vyšší vlhkost a narazí na lamely, které 
jsou ochlazeny vzduchem z exteriéru. Jednotka LERSEN DEL-
TA je proto standardně vybavena funkcí DEFROST, která zajistí 
rychlé rozpuštění námrazy. 

Děje se tak za pomocí dvou nezávislých čidel. Jedno čidlo je 
teplotní a hlídá teplotu venkovního vzduchu. Druhé čidlo je 
manostat, který reaguje na zvyšující se tlakovou ztrátu, respek-
tive neprůchodnost výměníku. Jestliže nastanou obě situace 
současně, tedy teplota poklesne pod 0°C a manostat zaregis-
truje zhoršenou průchodnost, dojde k vypnutí exteriérového 
ventilátoru a teplý vzduch z interiéru následně zajistí odtání 
námrazy. Jakmile dojde k opětovnému zprůchodnění výmění-
ku, spustí se ihned ventilátor pro exteriérový vzduch. Při tomto 
procesu může dojít k mírnému kolísání tlaku v hale, ale nejed-
ná se o velký rozdíl. Tento systém pracuje naprosto autonomně 
a v případě potřeby jej lze upravit vhodným nastavením čidel 
přímo v jednotce.

Jednotky LERSEN DELTA jsou také na vstupu vzduchu stan-
dardně osazeny dvěma kapsovými filtry třídy filtrace G3, které 
zajišťují, aby nedocházelo k nadměrnému zanášení rekupe-
račního výměníku nečistotou. Zajišťuje se tak správná funkce 
jednotky bez poklesu průtoku vzduchu. Jsou zde nainstalová-
ny dva manostaty, které kontrolují průchodnost těchto filtrů 
a signalizují na dálkovém ovládání zeleným světlem dobrou 

Známý český výrobce LERSEN (kontakt na titulní straně ča-
sopisu), který již druhé desetiletí vyrábí osvědčené ohřívače 
vzduchu ALFA a infrazářiče COMPACT pro vytápění průmyslo-
vých hal, rozšířil svůj výrobní program o rekuperační jednot-
ku DELTA (obr. 1 a 2). S příchodem nové evropské legislativy, 
kterou popisuje ECO DESIGN 2016, již není možné pro výmě-
nu vzduchu v hale používat zařízení bez zpětného získávání 
energie. Řešením tedy je provádět tuto výměnu vzduchu pro-
střednictvím rekuperační jednotky, která však musí mít určité 
parametry.

Jedním z povinných parametrů je obtok rekuperačního vý-
měníku, který zejména v letních měsících zajistí větrání bez 
průchodu teplého vzduchu z haly přes výměník (obr. 3). LERSEN 
se na tento požadavek podíval z jiného úhlu a konstrukci jed-
notky navrhl tak, že umístil ventilátory ještě před rekuperační 
výměník a tím získal hned dvě výhody.
 Ventilátor před výměníkem zajišťuje přetlak a tím i plné 

využití plochy lamel výměníku. V případě, že by byl venti-
látor sací, hrozilo by, že proud vzduchu přirozeně směřoval 
zejména na prostřední část výměníku, čímž by se zhoršila 
jak průchodnost, tak účinnost. 

 Další výhodou je, že není potřeba řešit zvláštní konstruk-
cí či VZT potrubím fyzický obtok výměníku. Stačí pouze 
změnit nastavení lamel na bocích jednotky za pomocí ser-
vopohonu. Tyto lamely jsou umístěné v blízkosti ventiláto-
ru a vzduch si tak najde nejjednodušší cestu ven, aniž by 
vstoupil do výměníku.
Standardem rekuperační jednotky LERSEN DELTA a současně 

i požadavkem nové směrnice je osazení jednotky ventilátory 
s plynulou regulací otáček. LERSEN používá pro VZT jednotky 
zásadně ty nejkvalitnější ventilátory s volně oběžným kolem od 

Ventilace s rekuperací 
pro halu i administrativu
Vladimír Malena

Obr. 1 Obr. 2
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průchodnost a červeným světlem potřebu výměny filtru. Toto 
dálkové ovládaní i jeho funkce mohou být napojeny na centrál-
ní regulaci se vstupním signálem 0/230V a kontrolu či ovládání 
lze provádět i vzdáleně.

V případě, že vzduch z exteriéru není dostatečně ohřátý za 
pomocí rekuperace a je potřeba ještě zvýšit jeho teplotu, má 
LERSEN připraveno řešení ve formě přídavného modulu. Jed-
notku DELTA lze volitelně rozšířit o plynový nebo teplovodní 
dohřev. Pro jednotku DELTA 40 jsou připraveny moduly o výko-
nu 22 kW a pro DELTA 60 moduly s výkonem 36 kW v případě 
teplovodního dohřevu a 35 / 45 kW v případě plynového. Tep-
lovodní modul lze také použít pro chlazení a to buď jako jedno-
-okruhový a nebo na objednávku i jako dvou-okruhový, tedy se 
samostatným výměníkem pro topení a chlazení.

Pro získávání tepla z odpadního vzduchu je v jednotce DELTA 
použit pasivní protiběžný rekuperační výměník, jehož lamely 
jsou vyrobeny z hliníkového plechu. Standardní účinnost toho-
to výměníku se pohybuje v rozmezí mezí 81-84 % v závislosti 
na průtoku vzduchu. V případě, že dojde k situaci, kdy vlhký 
vzduch z interiéru na lamelách zkondenzuje, lze počítat se zvý-
šením účinnosti až o dalších 8 %. Děje se tak na základě změny 
skupenství vodní páry na vodu. K tomuto jevu však nedochází 
vždy a je třeba nemít nepřiměřená očekávání a zajistit odvod 
kondenzátu. Jak se zařízení chová s ohledem na průtok a kon-
denzaci lze vyčíst z grafu 1.                                                                
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 Tab. 1

Obr. 3

LERSEN DELTA DE 40 DE 60 

Průtok vzduchu (max.) m3/h 4 000 6 000

Průtok vzduchu (min.) m3/h 2 000 3 000

Účinnost (max. / min.) % 81 / 84 81 / 84

Tlaková ztráta VZT 
(max. / min.)

Pa 100 / 400 100 / 400

Připojení elektro  1f / 230V 3f / 400V

Elektrický příkon (max. 
/ min.)

kW 1 500 / 1 100 2 700 / 2 000 

Rozměry (délka / šířka 
/ výška) 

m 2,4 / 1,1 / 1,4 2,4 / 1,6 / 1,4

Hmotnost kg 390 580
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nezávadné páry, která byla použita pro izotermické zvlhčování. 
Vedle systémů, které především v nemocnicích využívaly cent-
rální výrobníky tlakové páry pro sterilizátory, se objevují lokální 
vyvíječe páry pro klimatizační zařízení. Prvními výrobci elektric-
kých zvlhčovačů byly švýcarské firmy Defensor a Condair. 

Snadná regulovatelnost, hygienická bezpečnost a možnost 
decentrálního uspořádání elektrických vyvíječů páry přispěly 
k jejich rostoucí oblibě. Hrozbu hygienických rizik u adiabatic-
kých systémů potvrdila tzv. Legionářská nemoc. První doku-
mentovaný výskyt agresivní bakterie Legionella pneumophila, 
která způsobila smrtelnou pneumonii několika desítek účast-
níků srazu veteránů vietnamské války v roce 1976 v americké 
Filadelfii, pocházel z pračky hotelové klimatizace. Systémy adia-
batického zvlhčování se tak pro projektanty i provozovatele kli-
matizace staly na přelomu tisíciletí noční můrou.  

Adiabatický come-back i nepravděpodobný soumrak parních 
vyvíječů

Přes svá úskalí mají adiabatické systémy nezastupitelnou roli 
v průmyslových aplikacích. Nejrizikovějším místem vodního 
zvlhčování byly pračky v klimatizačních komorách. Cirkulující 
voda byla kontaminována proudícím vzduchem, který trans-
portoval mikrobiální zárodky. Při teplotě upraveného vzduchu 
nad 20°C se vytvářely ideální podmínky pro růst bakteriálních 
kultur, které si dokázaly vytvořit mimořádnou rezistenci.

Část problémů při zvlhčování vodou řešily tryskové systémy 
pro přímou instalaci do prostoru. Systém Condair Airfog, pracu-
jící se stlačeným vzduchem podobně jako fixírka, vyloučil riziko 
kontaminace otevřené nádrže s oběhovou vodou.  Samočistící 
princip trysek s mechanickým pístem umožnil provoz s pitnou 
vodou běžné tvrdosti a zároveň poměrně spolehlivě zamezoval 
úkapu zbytkové vody. Nevýhodou systému byla vyšší hlučnost 

I přes rychlý vývoj zařízení pro techniku prostředí zůstává 
problematika zvlhčování jednou z nejobtížnějších úloh v klima-
tizační technice. Důvodů je hned několik: energetická nároč-
nost, hygienické hledisko, subjektivní vnímání oblasti komfortu, 
fyzikální závislost relativní vlhkosti a teploty. Nová řešení (ale 
i úskalí) přicházejí především s dostupnější technologií úpravy 
vody, prostředky dezinfekce vody i vzduchu, efektivnější regu-
lací jednotlivých komponentů a úspory energií.

Ohlédnutí do dějin řízení vlhkosti
Princip adiabatického ochlazování a tím i zvyšování vlhkosti 

byl dobře známý již ve starověkých palácových stavbách před-
ního východu i v antické římské architektuře. Využití fontán 
v atriích prostupovalo celou historií evropského stavitelství od 
středověku až po baroko a klasicismus. Princip větracích ša-
chet, které využívaly podzemní akumulaci chladu a kontaktní 
zvlhčování na mokrém povrchu stěn přetrval až do devatenác-
tého století a byl například využitý i při stavbě pražského Ná-
rodního muzea.

Cílené zvyšování vlhkosti přichází s průmyslovou revolucí 
a rozvojem textilního, později i polygrafického průmyslu na 
počátku dvacátého století. Objevují se systémy mechanického 
rozprašování vodní mlhy do prostoru a vodních praček do kli-
matizačních systémů v různých modifikacích – náplňové, spr-
chové nebo blánové. 

Použití těchto systémů ale přinášelo i řadu problémů. Nejvíce 
potíží způsobovala obtížná regulovatelnost a nízká hygiena pro-
vozu, které vyžadovaly náročnou a pravidelnou údržbu. Díky 
rozvoji elektrotechnického průmyslu a zvyšujícím se nárokům 
na komfortní klimatizaci především pro zdravotnictví nastá-
vá v šedesátých letech rozmach zvlhčování pomocí zdravotně 

Přímé adiabatické zvlhčování 
pro průmyslové a komfortní prostředí
Ing. Petr Andres

Obr. 1 – Adiabatický zvlhčovač Condair DL pro vestavbu do zvlh-
čovací komory splňuje nejvyšší hygienické nároky, potvrzené cer-
tifikátem institutu Fresenius

Obr. 2 - Zvlhčovací hlavice Draabe TurboFogNeo 8 s výkonem 32 
kg/h pro rozměrné průmyslové prostory
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pracovišť. Průběžně inovovaný systém Condair DL předsta-
vuje i po dvaceti letech nejvyšší úroveň účinnosti a hygienič-
nosti v adiabatickém zvlhčování do klimatizačních systémů 
(obr. 1).

Současné adiabatické systémy zvlhčování do prostoru
Přímé adiabatické zvlhčování do prostoru přináší několik 

výhod. Pro rozsáhlé průmyslové haly nemusí být intenzi-
ta výměny a rovnoměrnost distribuce vzduchu dostatečná 
pro přenos vlhkosti. Přímé vlhčení umožňuje individuální 
přizpůsobení lokálním zátěžím a individuálním požadav-
kům na úpravu relativní vlhkosti. Systémy mohou pracovat 
nezávisle na chodu větracího systému a udržovat tak stá-
lé parametry vlhkosti bez ohledu na provozní režim. Tato 
vlastnost je důležitá např. v polygrafickém průmyslu. Sys-
témy přímého zvlhčování navíc při přeměně vodního aero-
solu na páru odebírají z prostoru tepelnou zátěž, která je 
typická pro řadu technologických pracovišť.

Přímé prostorové zvlhčování řeší některá specifika:
 velké zvlhčovací výkony;
 prostorová variabilita a individuální regulovatelnost;
 hygienická nezávadnost a vyloučení prašnosti;
 nízká hlučnost;
 provozní spolehlivost a nízké nároky na údržbu.

Pro velké výkony a rozsáhlé prostorové instalace se nejví-
ce osvědčily vysokotlaké systémy, které pracují s tlakem vody 
v rozmezí 70-90 bar. Při těchto parametrech není délka rozvodů 
zásadně omezena. Otvory trysek, které v koncových elemen-
tech vytvářejí prakticky bez hluku jemnou vodní mlhu o veli-
kosti kapek 10-15 mm, mají obvykle průměr o velikosti 100-250 
mm s výkony od 1,5 do 6 l/h. 

trysek, která omezovala použití na provozy s vyšší akustickým 
pozadím. Pro prostory náročné na vyšší čistotu (např. elektro-
technika) bylo použití pitné vody problematické pro riziko zvý-
šené prašnosti prostoru od minerálů obsažených v pitné vodě. 
Rovněž výroba stlačeného vzduchu představovala poměrně 
výraznou energetickou i investiční náročnost, systémy byly 
proto vhodné především v provozech s dostatečnou rezervou 
na stávajícím zdroji. Typickým příkladem vhodného použití tak 
dodnes zůstávají polygrafické provozy.

Přes jednoznačnou výhodu jistoty hygienické nezávadnosti 
představují parní zvlhčovače s elektrickým zdrojem energetic-
ky vysoce náročné zařízení, kdy spotřeba elektrické energie je 
dána změnou skupenství vody do plynné fáze. Jednou z alter-
nativ elektrických zařízení jsou plynové vyvíječe, které jsou však 
rentabilní až pro střední a vyšší výkony.

Konec energetického blahobytu a snaha o úsporu elektrické 
energie vrátily na počátku 21. století zájem o adiabatické systé-
my znovu do hry. Svůj podíl sehrála snazší dostupnost nových 
technologií pro úpravu vody a dokonalejší hygienická opatření.

Adiabatické zvlhčování s hygienickým certifikátem 
pro klimajednotky

Průlomovým produktem pro Hi-Tech adiabatické zvlhčo-
vání do klimajednotek či zvlhčovacích komor se stal v po-
lovině devadesátých let nízkotlaký systém Condair Dual. 
Vysoce účinné rozprašování vody na inertních keramických 
panelech bez cirkulace v kombinaci s úpravou vody reverzní 
osmózou a sterilizací stříbrnými ionty splnila požadavky hy-
gienických nároků pro zdravotnictví. Předpokladem spoleh-
livosti je samozřejmě dostatečně kvalitní filtrace vzduchu na 
vstupu do zvlhčovací komory. Dokonalou hygieničnost po-
tvrdily certifikáty institutu Fresenius a dalších výzkumných 

Obr. 3 - Zvlhčovací hlavice Draabe NanoFog Sens je svým provedením určená i pro individuální zvlhčování 
komfortních prostředí
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Flexibilita a regulovatelnost
Draabe dodává několik konfigurací hlavic s tryskami pro růz-

né výkony. Hlavice TurboFogNeo ve velikostech 1-8 poskytují 
zvlhčovací výkony od 4 do 32 kg/h na jednu hlavici (obr. 2). Kaž-
dá hlavice je vybavená vestavěným ventilátorem pro dokonalé 
rozptýlení mlhy před jejím odpařením bez kondenzace na okol-
ním povrchu či podlaze. Samostatný solenoid na každé hlavici 
umožňuje perfektní individuální regulaci celého systému s po-
čtem zón odpovídající počtu hlavic. Kombinovaná čidla teploty 
a vlhkosti z každé zóny umožňují centrální vyhodnocování para-
metrů, včetně ukládání provozních stavů a historie chybových 
hlášení. Samozřejmostí je dálkový přenos dat přes bluetooth.

Průlomovým komponentem v sortimentu Draabe je hlavice 
NanoFog (obr. 3) s výkonem 1,5 kg/h  (NanoFog Sens) nebo 3 
kg/h (NanoFog Evolution). Individuální regulovatelnost hlavic, 
nadčasový design a extrémně nízká hlučnost umožňují použití 
těchto hlavic i v komfortním prostředí při splnění nejvyšších hy-
gienických nároků.

Draabe - provozní spolehlivost na vždy
Z předchozího popisu vyplývá, že předpokladem trvalé pro-

vozní spolehlivosti a hygienické nezávadnosti adiabatických 
zvlhčovacích systémů je kvalifikovaná a pravidelná údržba klí-
čových komponentů, kterými jsou vysokotlaké čerpadlo a jed-
notka reverzní osmózy. 

Po dlouholetých zkušenostech vyřešil Draabe trvalé zajiš-
tění kvality systémem pronájmu výměnných kontejnerů s vy-
sokotlakým čerpadlem (Draabe HighPur) a reverzní osmózou 
s UV desinfekcí (Draabe PerPur) – obr. 4. Zákazník obdrží 
každých šest měsíců repasované kontejnery, které projdou to-
várním servisem. Rovněž v případě poruchy dorazí k uživateli 
do 24 hodin náhradní kontejnery. Provozní spolehlivost je tak 
garantována po celou životnost systému (kontakt na str. 7).   

Velikost ústí trysek samozřejmě předznamenává nároky na 
kvalitu vody. Přirozený obsah minerálů v pitné vodě by způsobil 
rychlé zanesení trysek a ztrátu funkčnosti systému, proto je za-
potřebí zbavit vodu všech částic, které by vytvářely sedimenty. 

Měřitelným parametrem čistoty vody je její vodivost, udáva-
ná v jednotkách μS/cm, která je dána obsahem minerálů. Pro 
dosažení vhodné provozní hodnoty v rozmezí 10-15 μS/cm je 
nejdostupnější metodou úpravy reverzní osmóza, která pracuje 
s polopropustnou membránou, schopnou zachycovat minerál-
ní částice, které se vyplavují odděleně jako koncentrát. Mem-
brána však může pracovat pouze se změkčenou vodou, která je 
zbavena nerozpustných minerálů. Proto je nezbytné před člen 
reverzní osmóza zařadit změkčovač, doplněný o vstupní me-
chanickou a uhlíkovou filtraci.

Přestože reverzní osmóza produkuje vysoce čistou vodu bez 
minerálů, je zapotřebí zajistit její hygienickou nezávadnost 
vhodným desinfekčním opatřením: buď stříbrnou ionizací (viz 
systém  Condai Dual, respektive Condair DL), nebo vřazením 
UV zářiče.

Z uvedeného popisu vyplývá, že kvalitní úprava vody je zá-
kladem jak pro provozní spolehlivost, tak pro hygienickou bez-
pečnost přímých adiabatických zvlhčovacích systémů. Bez pra-
videlné péče se to samozřejmě neobejde.

Dalším komponentem, kterému je třeba věnovat pravidel-
nou pozornost, je vysokotlaké čerpadlo. Zákonitému opotřebe-
ní podléhají pístní kroužky, těsnění nebo ložiska.

Systém Condair Draabe – maximální kvalita v přímém 
prostorovém zvlhčování 

Adiabatické zvlhčovače Draabe, dodávané pod značkou 
Condair Systems, řeší komplexně všechny požadavky popsané 
v předchozí části.

Obr. 4 - Kontejnery Draabe PerPur a Draabe HighPur zajišťují trvalou provozní a hygienickou spolehlivost 
po celou dobu životnosti přímého adiabatického zvlhčovacího systému
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Dále bylo požadováno, aby co největší množství dodané-
ho tepla se měnilo na elektrickou energii ale tak, aby výstup 
páry z turbíny měl teplotu 110°C. Výstupní teplota páry 
z turbíny se totiž používá pro sušení kalu vstupujícího do 
kotle, což je zřejmé z obrázků 1 a 2.

Při ochlazení vstupní páry v sušícím bubnu vzniká konden-
zát, který je používán v celkovém systému. 

Na tyto požadavky naše firma navrhla dvě náporové tur-
bíny, které jsou zapojeny v serii tak, že výstup páry z první 
turbíny je vstupem energetické páry do druhé turbíny.  Toto 
řešení bylo použito proto, aby byla docílena nízká teplota 
výstupní páry, která se používá na  sušení odpadu. Zapo-
jení obou turbín do serie umožnilo snížit vstupní teplotu 
ze 180°C při tlaku 9 barů na teplotu 144°C při výstupním tla-
ku páry z turbíny 2,9 barů. Tyto parametry byly dosaženy na 
první turbíně.

Druhá turbína zapojená v serii má tedy na vstupu tlak páry 
2,9 barů a teplotu 144°C, na výstupu páry z druhé turbíny je 
teplota 114°C při tlaku 0,69 barů. Hodnoty tlaku a teploty 
se neustále rychle mění s ohledem na rychlé změny teploty 
a tlaku vstupní páry. Schéma obou turbín zapojených v serii 
je vidět na obrázku 3. Na něm jsou ukázány dvě turbíny za-

Naše firma (kontakt na str. 11) postavila ve švýcarské firmě 
Real Abwasser, Emmenbrücke dvě turbíny na zpracování od-
padního tepla, které vzniká při spalování odpadních kalů z čistí-
ren odpadních vod. Firma Real má čističku komunálních odpad-
ních vod, která produkuje čistírenský kal. Pro likvidaci tohoto 
kalu postavila technologii, jež je zřejmá z obrázku 1 a 2. 

Mokré čistírenské kaly se nejdříve odvodňují v dekantač-
ním zařízení, poté se suší v sušícím bubnu a následně jsou 
spalovány v kotli. Spaliny z kotle jsou pak čištěny a vypouš-
těny do ovzduší. Spalováním odpadů vzniká teplo, které se 
zužitkovává k výrobě páry. 

Množství páry vyrobené kotlem se pohybuje až do 5 t/hod. 
při parametrech (p) max. 9 barů a teplotě  (t) 180°C. Vyrábě-
ná pára má velmi proměnné parametry. Změny parametrů 
páry způsobuje změna vlhkosti dodávaného paliva, změna 
jeho výhřevnosti a změna množsví paliva dodávaného do 
kotle. To způsobuje, že množství páry dodávaného na turbí-
nu se mění od  1,5 t/hod do 5 t/hod.  a vstupní tlak se mění 
od 9 barů do 4 barů.

Investor požadoval, abychom na tyto neustále se měnící 
parametry dodali turbogenerátor, který by pracoval efektiv-
ně i při měnících se parametrech teploty a tlaku. 

Využití odpadního tepla při spalování 
kalů v čistírně odpadních vod
Ing. Ferdinand Madry, CSc.

Obr. 1
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výstupní páry z druhé turbíny na 114°C.  Tím dochází prak-
ticky k maximálnímu využití poskytnuté tepelné energie  
k přeměně na elektrickou energii. 

Při průtoku páry ve výši 4 t/hod dodává soustrojí 105 kW 
(obě turbíny). Projektované parametry jsou 150 kW a těchto 

pojené v serii. Na pravé straně obrázku je turbína č. 1, na níž 
vidíme, že výstupní pára vycházející  z turbínby č. 1 je vstupní 
párou pro turbínu č. 2, která je na levé části obrázku.

Toto řešení umožňuje efektivní využití adiabatické práce 
páry a snížení teploty vstupní páry do první turbíny, snížení 

Obr. 2

Obr. 3
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Úplně novým poznatkem z provozu turbogenerátorů u fir-
my Real je skutečnost, že turbína může pracovat s velmi 
nízkým vstupním tlakem např. 2,5 barů a teplotě 135°C, při 
výstupním tlaku 0,6 barů. Při těchto parametrech a průtoku 
páry 2,9 t/hod. dávala nízkotlaká turbína výkon 50 kW. 

Tyto parametry určují turbínu k použití jako zažízení na 
využívání nízkopotenciální energie, např. v chemických pro-
vozech. Při výrobě čpavku se musí směs chladit, aby nedošlo 
k explozi. Vzniká tím pára, jejíž teplota je  cca 135°C při tla-
ku 3,5 barů. Toto teplo je odváděno přímo do chladicí věže, 
protože při dnešních technologiích ho nelze využít. Nasazení 
náporové turbíny v chemických procesech při výrobě čpav-
ku, kyseliny sírové apod. by jen v českých podnicích umožni-
lo vyrábět desítky MW elektrické energie.

Tuto unikátní technologii, která může zpracovávat mok-
rou páru a nepodléhá kavitaci, se nám podařilo realizovat ke 
spokojenosti zákazníka u firmy Real  Emmen ve Švýcarsku.

Děkuji touto cestou řediteli továrny panu Werneru Prei-
sigovi.                                                                                           

je možno dosáhnout při průtoku páry 5 t/hod. Zařízení je 
v provozu 2,5 roku bez jakékoliv poruchy nebo opravy. Re-
vize vnitřního turbínového kola, kterou jsme prováděli po 
2 letech, ukázala, že náporové prvky v kole turbíny jsou ve 
100% stavu.

Zvláštností práce turbíny je regulace vstupu páry do obou 
turbín. Protože vstupní pára je do turbín dodávána tryskami 
na obvodu turbíny, je možná regulace dodávaného množ-
ství páry a výkonů zapínáním a odepínáním  počtu trysek, 
které foukají páru do turbíny. Tento systém je plně automa-
tický a je regulován podle množství a teploty páry dodávané 
do systému. Množsttví páry se totiž mění v průběhu týdne 
(nejnižší je o sobotách a nedělích) a dále se množství mění 
dle ročního období, ve kterém je turbína provozována. Pro 
představivost umístění turbíny v reálu je obr. 4 a 5.

Na obrázcích vidíme v pravé části asynchronní generátor 
a vlevo vidíme zaizolovanou turbínu.

Mezi turbínou a generátorem je uložena spojka a ložisko-
vé uložení.

Obr. 4

Obr. 5



UNIKASSET, spol. s r.o. 

Průtok páry 0,5 až 20 t/hod.
Vstupní přetlak 3 až 24 bar
Protitlak od 0 do 6 bar
Provoz na suchou i mokrou páru

Náporové turbíny
Rázové turbíny
Točivé redukce

55 kWe
75 kWe
90 kWe
110 kWe
132 kWe
160 kWe

200 kWe
250 kWe
315 kWe
355 kWe
400 kWe
500 kWe
560 kWe
630 kWe

www.unikasset.cz

UNIKASSET, spol. s r.o.
Nová 140
738 01 Frýdek-Místek
+420 602 712 814
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svou funkčností, ale i kompaktními rozměry a hlavně cenou. 
Priorita při vývoji byla kladena na co nejednodušší pojetí. 

Tak vznikl modul, který se na jedné straně připojí pomocí 
silového/komunikačního vedení do venkovní jednotky. Na 
straně druhé je vybaven od výroby odporovým teplotním 
senzorem, který se umístí na použitý výměník cizího výrob-
ce (hodnotu o měřené teplotě vyžaduje venkovní jednotka 
pro korektní chod).

Aktuálně je modul UTI-INV-485 schopen komunikovat 
pomocí ModBus protokolu, nicméně další protokoly jsou 
připravovány a je možné provést integraci i protokolu vlast-
ního. Z toho důvodu je na desce modulu umístěn servisní 
konektor pro potřebu aktualizace nastavení. Modul bude 
dostupný ve dvou provedeních, jednak v krabičce na DIN 
lištu s vlastním zdrojem. Pak také ve verzi určenou pro in-
tegraci do vlastního regulátoru (modul bez krabičky a bez 
zdroje). Díky tomuto rozdělení je možné zařízení velmi lehce 
aplikovat na různé aplikace. 

Modul UTI-INV-485 je nyní testován několika vybranými 
výrobci. Následovat bude nutná certifikace a příprava k sa-
motnému prodeji. Ten bude zahájen ještě koncem tohoto 
kalendářního roku.                                                                     

Společnost IMPROMAT KLIMA spol. s r.o. se profiluje jako 
velkoobchodní firma zastupující značky FUJITSU GENERAL, 
CLINT a KAISAI. Mimo jiné ale také pracuje na vývoji a výro-
bě vlastních produktů. 

Tyto výrobky jsou napojeny na hlavní obchodní produkt, 
a to klimatizační jednotky FUJITSU GENERAL. Kromě jedno-
duchých doplňkových modulů pro blokaci chodu zařízení 
nebo jeho monitorování, je hlavním artiklem řídicí modul 
UTI-INV-U umožňující přímé ovládání venkovní jednotky FU-
JITSU. 

Řízení je možné realizovat formou analogového signálu, 
anebo využít jednoduché interní regulace. Kombinace mo-
dulu UTI-INV-U a venkovní jednotky umožňuje vznik nízko-
teplotních chladičů, tepelných čerpadel vzduch/voda a nebo 
běžného napojení do vzduchotechnické jednotky.

Díky široké možnosti využití našel modul UTI-INV-U oblibu 
nejen u tuzemských výrobců převážně tepelných čerpadel, 
ale taky po celé Evropě, kde je velmi úspěšně prodáván.

Samotný základ modulu s využitím analogového vstupu 
pro zadávání požadavku výkonu venkovní jednotky pochází 
z prvních prototypů starých více než 10 let. I když je ana-
logový signál ještě stále hojně využíván, čím dál častěji se 
objevuje požadavek na řízení pomocí některého z komuni-
kačních protokolů. 

Z tohoto důvodu společnost IMPROMAT KLIMA spol. s r.o. 
uvede do konce tohoto roku modul UTI-INV-485 (obr. 1 a 2). 
Jedná se o zcela nový produkt, který osloví zákazníky nejen 

Řízení venkovních jednotek 
nové generace
Michael Vita

Obr. 1

Obr. 2
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Energetická efektivita – klíčový faktor HVAC
Důležitou otázkou nicméně je, jak zajistit nejen optimální 

tepelnou pohodu, ale také maximální efektivitu HVAC sys-
tému – a to z hlediska provozních nákladů.  Systémy vytá-
pění, větrání a klimatizace (HVAC) nejenže musí fungovat za 
všech okolností, ale měly by být i energeticky úsporné. Pro-
to v různých typech budov, od mrakodrapů až po nemocni-
ce, školy či datová centra, využívá řada zařízení ventilátory, 
čerpadla, kompresory pro chlazení a vzduchotechnické jed-
notky řízené motory s frekvenčními měniči. „V systémech 
vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) může již 20 % snížení 
rychlosti otáček motoru vést ke snížení spotřeby energie 
až o 50 procent. Pokud pohony nejsou regulované měniči 

V dnešní době se žádná moderní budova, ať residenční, 
komerční nebo výrobní, neobejde bez efektivního systému 
větrání, vytápění a klimatizace – tedy systému HVAC (hea-
ting, ventilating, air-conditioning). Tento systém je však 
energeticky velmi náročný – v některých případech může 
mít „na svědomí“ až 40 % spotřeby energií budovy. Důleži-
tým aspektem je proto zajištění optimální energetické účin-
nosti. Jak ji zajistit nyní a v budoucnosti? 

Minulost a současnost
Ještě v průběhu minulého století se u nás ve většině bu-

dov řešila tepelná pohoda jednoduše – když byla zima, to-
pilo se, když bylo moc teplo, otevřela se okna. Situace se za-
čala výrazně měnit až v 90. letech, v souvislosti s politickými 
změnami. ČR se tehdy začala intenzivně snažit, aby v oblasti 
HVAC „dohnala“ západní Evropu, kde již byly systémy HVAC 
mnohem rozšířenější a navíc regulované standardy.  Dnes 
již v ČR platí stejné standardy a podmínky jako ve zbytku 
Evropy a systémy HVAC jsou nedílnou součástí každé mo-
derní budovy. Jedno specifikum ale ČR přesto má a nejlépe 
ho poznáte, když se podíváte na Prahu z Pražského hradu. 
Stovky červených střech „hyzdí“ jen minimum klimatizač-
ních jednotek, na rozdíl na příklad od New Yorku, kde je vi-
díte doslova na každém kroku.

Co všechno by měl systém HVAC zajišťovat?
HVAC, jak už v úvodu zaznělo, je zkratka pro systémy zajišťu-

jící  vytápění, větrání a klimatizaci. Požadovaný stav vzduchu 
v místnostech pak určují dvě základní hlediska: požadavky 
osob (v takovém případě hovoříme o komfortním prostře-
dí) a požadavky technologické, zajišťující prostředí nezbytně 
nutné pro dodržení kvality výroby či chod strojů. V některých 
oblastech se mohou obě tato hlediska propojit, např. vyso-
ké nároky na kvalitu ovzduší v průmyslových objektech, kde 
technologie výroby je obsluhována lidmi, či velmi vysoké ná-
roky na čistotu prostředí v nemocnicích (operační sály apod.). 

Hlavní určující veličiny pro komfortní prostředí jsou tep-
lota, relativní vlhkost a rychlost proudění vzduchu. Zároveň 
také intenzita větrání tj. zajištění prostředí  bez škodlivin 
např. prachu, CO2. Klimatizace pro technologické účely 
zpravidla upravuje teplotu vzduchu a relativní vlhkost vzdu-
chu, častým požadavkem zde bývá vysoká kvalita čistoty 
vnitřního vzduchu ve specializovaných provozech, kde jsou 
požadovány velmi nízké koncentrace i velmi jemných tuhých 
částic. 

Již blízká budoucnost 
vzduchotechniky spočívá 
ve zvyšování energetické účinnosti
Ing. Petr Bleha

Obr. 1 – Měnič ACH580
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standard do výkonu 22 kW, navýšenou provozní teplotu do 
50°C bez omezení výstupního výkonu, nebo ovládací panel 
s Bluetooth pro nastavení a uvedení do provozu pomocí 
mobilního zařízení. 

Frekvenční měnič ACH580 funguje s každým motorem ur-
čeným pro  HVAC, včetně asynchronních motorů, motorů 
s permanentním magnetem a synchronních reluktančních 
motorů. Lze jej také integrovat do většiny běžných auto-
matizačních systému, komunikuje v jazycích běžných pro 
oblast HVAC, reguluje motory do výkonu až 250 kW a je při-
pravený k okamžité instalaci (plug-and-play). Zjednodušené 
menu a ovládací panel určený speciálně pro oblast HVAC 
umožňuje rychlé a snadné uvedení do provozu. Pro potřeby 
průmyslu jsou funkce jako zpětnovazební řízení a předehřá-
tí motoru zahrnuty ve standardní výbavě měniče. Měnič je 
vhodný nejen pro nepřetržitý provoz v kriticky důležitých 
aplikacích, například v nemocnicích a datových centrech, 
ale umožňuje udržovat komfortní prostředí, které je nutné 
pro maximální produktivitu v komerčních budovách, napří-
klad v kancelářích či školách. 

Dnešní úspěšné projekty naznačují směr 
budoucího vývoje

Vedle snah o trvalé zvyšování inteligence budov, kte-
rá umožní spotřebovávat energii pouze v okamžiku, kdy ji 
potřebujeme, v nezbytně nutném množství a s maximální 

frekvence a regulace je prováděna jiným způsobem (např. 
škrcení množství vzduchu klapkou u vzduchotechnických 
zařízení), je velká část energie potřebná k úpravě i distribuci 
vzduchu neefektivně zmařena. Použitím pohonů regulova-
ných frekvenčními měniči, kdy se otáčky motoru přizpůso-
bí aktuálním požadavkům, proto představuje energeticky 
účinnou alternativu. Využití měničů frekvence má, ale i dal-
ší výhody. Na rozdíl od přímého připojení motoru na síť, kdy 
je odebírán po dobu rozběhu 5 až 7násobek jmenovitého 
proudu, je u měničů situace zcela opačná. Frekvenční mě-
nič pracuje jako téměř dokonalý převodník výkonu. Protože 
na začátku rozběhu má zátěž nulový příkon, je i odběr ze 
sítě velmi malý a plynule roste po přímce až k proudu při 
plné zátěži. Z energetického hlediska má měnič frekvence 
obvykle vysokou účinnost, kolem 98 %. 

Mezi špičkové frekvenční měniče, nejen na českém trhu, 
patří měniče ACH550 společnosti ABB, které jsou speciálně 
určené pro oblast HVAC. Díky mimořádnému technickému 
řešení splňují požadavky moderních „inteligentních“ bu-
dov, vyhovují normě IEC/EN 61000-3-12 stanovující limity 
harmonických a umožňují snadnou integraci s nadřazeným 
řídicím systémem. Na všech kontinentech již bylo instalová-
no více než 100 000 těchto typů měničů.

Od roku 2015 je na trhu k dispozici i vylepšená verze 
ACH580 (obr. 1), která má navíc v základním vybavení STO 
(Safe torque off) splňující SIL3/PLe, brzdný chopper jako 

Obr. 2 - Kongresové centrum Praha (zdroj: http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/26/kongresove-centrum-praha)
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řada evropských norem, např. EN15232 - Energetická ná-
ročnost budov. V ČR byla tato směrnice implementována 
zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a Vyhláš-
kou 148/2007 o energetické náročnosti budov. 

V roce 2010 pak byla schválena přepracovaná verze výše 
uvedené směrnice (Směrnice EP a Rady č. 2010/31/EU), 
která požadavky na energetickou náročnost budov dále 
zpřísnila. V jejím rámci pak všechny členské státy musely 
s platností od roku 2013 zajistit, aby nové budovy splňovaly 
minimální požadavky na energetickou náročnost. Od roku 
2019 pak budou muset mít všechny nové budovy užívané 
a vlastněné orgány veřejné moci téměř nulovou spotřebu 
energie, od roku 2021 se pak tento požadavek bude týkat 
všech nových budov. V ČR byla zvolena cesta postupného 
zavádění do praxe, první vlna zpřísnění požadavků byla 
realizována již v roce 2015.

Od prvního ledna 2016 musí navíc větrací jednotky splňo-
vat zvláštní požadavky na Ecodesign, stanovené nařízením 
Komise EU č.1253/2014. I zde je plánováno další zpřísně-
ní požadavků, a to od 1. ledna 2018. Cílem tohoto nařízení 
je minimalizovat vliv zařízení na životní prostředí. Tím, že 
Ecodesign „nutí“ výrobce vyrábět zařízení s malou spotře-
bou energie, stal se dalším nástrojem pro zvyšování ener-
getické účinnosti (vedle dalších způsobů, kam patří jak výše 
zmiňovaná nízká energetická náročnost budov, tak příklad 
snižování spotřeby primárních energií či využívání obnovi-
telných zdrojů). Každý výrobce tedy hledá způsoby, jak spl-
nit požadavek energetické účinnosti a možnost využívání 
frekvenčních měničů je jedním z nich. 

Výrobky, řešení a služby jednotky ABB Pohony (kontakt 
na str. 17) odrážejí nejen její postavení světové jedničky na 
trhu s regulovanými pohony, ale dokládají také její trvalé 
zaměření na inovace v dané oblasti. Vedle dodávek kom-
plexních řešení, zajišťuje pro zákazníky také lokální technic-
kou podporu a servis pro frekvenční měniče a elektromoto-
ry. V širokém portfoliu jednotky najdete frekvenční měniče 
a elektromotory od těch nejnižších výkonů až po ty nejvyšší.

Zdroje
Interní materiály společnosti ABB
Interní materiály společnosti Enesa a.s.
Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014: 
http://www.eurlex.cz/dokument.aspx?celex=32014R1253
Oficiální stránky Kongresové centrum Praha: https://www.
kcp.cz/#
Směrnice EP a Rady č. 2010/31/EU: http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0031
Směrnice EP a Rady č. 2002/91/EC: http://www.eurlex.cz/
dokument.aspx?celex=32002L0091                                         

možnou účinností, ponese se i budoucí vývoj ve zname-
ní pokračujících snah o nahrazování starých, energeticky 
neefektivních zařízení novějšími, mnohem účinnějšími. Že 
je to správná cesta, ukazují již dnešní velmi úspěšné pro-
jekty. 

Jedním z nich byla instalace měničů ACH550 v Kongreso-
vém centru Praha (obr. 2). V rámci projektu zaměřeného na 
realizaci úsporných opatření v pražském Kongresovém cent-
rum Praha firmou ENESA a.s. bylo instalováno 67 závěsných 
frekvenčních měničů ACH550 v rozpětí 1,5–45 kW určených 
pro čerpadla a ventilátory.  Kongresové centrum, otevřené 
v roce 1981, patří mezi nejvýznamnější kongresová centra 
v Evropě a nabízí více jak 50 sálů, salónků a jednacích míst-
ností pro pořádání kongresů až pro 9300 účastníků.

Instalace těchto měničů měla zajistit snížení spotřeby 
energie u vybraných zařízení až o 60 %, prodloužit dobu 
provozuschopnosti zařízení a minimalizovat provozní ná-
klady, ale  zároveň zajistit  vysokou  spolehlivost a přinést 
požadovaný zisk z provozu Kongresového centra. Dosavad-
ní výsledky ukazují, že realita dokonce předčila očekávání 
a zákazník si pochvaluje nejen úspory energie, snížení hluku 
provozovaných zařízení, ale také snadné ovládání a přesnou 
regulaci.

Výhody frekvenčních měničů byly též využity ve Fakult-
ní nemocnici v Hradci Králové především pro snadné ovlá-
dání, široké aplikační možnosti a zejména pro spolehlivý 
provoz bez rušivých zpětných vlivů na napájecí síť a okolní 
přístroje. Celkem bylo instalováno 32 měničů ACH550 v kry-
tí IP54 u přívodních a odtahových ventilátorů vzduchotech-
nických zařízení.

S úspěchem se setkala také instalace frekvenčních měni-
čů ACH550 pro modernizaci vzduchotechniky ve stanici Pra-
ha – hlavní nádraží. V obou uvedených případech instalace 
měničů přispěla jak ke zvýšení účinnosti, snížení spotřeby 
energie s pozitivním dopadem na provozní náklady, tak 
i ke snížení  hluku. Mezi další výhody patří klidný rozjezd, 
snadná, rychlá a přesná regulace, možnost nadřazeného 
řízení a nízké opotřebení poháněného zařízení. 

Legislativní rámec současného a budoucího vývoje
Provoz budov je vedle dopravy a průmyslu jedním z nej-

větších spotřebitelů energie. V technologicky vyspělých 
zemích se na topení, chlazení a osvětlení obytných i neo-
bytných budov spotřebuje cca 40 % veškeré energie, což je 
podíl, které vyžaduje velkou pozornost.

Již v roce 2002 byla proto na evropské úrovni vydána 
Směrnice EP a Rady č. 2002/91/EC o energetické náročnos-
ti budov, jejímž hlavním požadavkem je snížení spotřeby 
energie v budovách. Pro její implementaci byla zavedena 



—
ACH580
Měnič frekvence určený pro 
aplikace vzduchotechniky

Řízení vzduchotechniky ještě nikdy nedosahovalo takové úrovně spolehlivosti 
a jednoduchosti, jako nyní, s novým měničem frekvence ACH580. Ten je schopný 
spolupracovat s jakýmkoliv typem motoru a zajistí Vám významné úspory energie 
i jednoduchý provoz. Komunikuje snadno s nadřazenými řídicími systémy. Umožňuje 
udržovat komfort v komerčních budovách a ideálně se hodí i pro nepřetržitý provoz 
kriticky důležitých aplikací vzduchotechniky, například v nemocnicích nebo datových 
centrech. Více na abb.cz/pohony

13934 - ABB - Inzerce ACH580 Měniče frekvence vzduchotechnika - A4.indd   1 28.8.2017   10:14:23
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Odtoková hrana lopatek
Tato hrana má dvě speciality. První je tvar odtokové hrany ve 

tvaru „V“. Tento tvar (obr. 1b) snižuje možnost odtrhávání prou-
dů zejména při nepříznivých podmínkách proudění. Myšlenka 
opět vychází z bioniky velryb, respektive z tvaru ocasní ploutve. 
Celkově evoluce optimalizovala proudění kolem  velryby tako-
vým způsobem, že je velmi dobrý plavec navzdory své velikosti 
těla. Bez tohoto evolučního vývoje by jejich dlouhé cesty po 
oceánech světa bez přijímání potravy nebyly možné. 

Druhou specifikací je „zoubkovaná“ odtoková hrana ventilá-
toru ZAbluefin. Na kole ZAbluefin byla aplikována nejen bionika 
velryb, ale také bionické prvky sovy. Sova, jako nejtišší dravý 
pták, byla v Ziehl-Abegg předlohou již několika designů, zejmé-

Výrobce ventilátorů Ziehl-Abegg (kontakt na 3. str. obálky 
časopisu) znovu uplatňuje znalosti získané od přírody k součas-
nému vývoji nových ventilátorů. Myšlenka na tuto nejnověj-
ší generaci radiálních ventilátorů pochází od keporkaků. Tato 
technologie umožňuje úsporu energie až o 15 procent oproti 
současnému řešení. Inženýři z Ziehl-Abegg tak opět jasně zdů-
raznili vliv bioniky při vývoji nových ventilátorů.

Hlavním benefitem nového volně oběžného kola ZAbluefin 
je zejména 3D tvarování lopatek. Oproti současně používa-
nému volně oběžnému kolu C-steel, dosahuje toto nové kolo 
s těmito 3D tvarovanými lopatkami statické účinnosti až 79 % 
a díky této účinnosti je toto kolo nejúčinnějším sériově dodáva-
ným kolem pro AHU.

3D tvarování lopatek
Náběžná hrana lopatek

Je tvořena zvlněním, které stabilizuje proudění na této části 
lopatky (obr. 1a). Právě to bylo inspirováno mořskou velrybou 
– keporkakem. Tato velryba i přes svou vysokou hmotnost (cca 
30 tun) je schopna se výborně pohybovat a to i velmi rychle 
a obratně. Hravě zvládá i dlouhé putování několik tisíc kilomet-
rů s malým vynaložením energie. Její specialitou jsou „hrbolky“ 
o velikosti golfového míčku, které má tento kytovec na svých 
ploutvích. Při natáčení ploutví do různých úhlů pomáhají tyto 
hrbolky optimalizovat obtékání ploutví tak, aby docházelo k co 
nejmenším turbulencím. 

Výsledným vlivem tohoto zvlnění je širší oblast využitelných 
průtoků při vyšší účinnosti.

Snížená spotřeba energie 
a tišší chod ventilátoru 
Tomáš Reček

Obr. 3 – Porovnání účinností nového ZAbluefin (modrá křivka) 
s oběžným kolem C-steel (fialová křivka)

Obr. 1a,b - ZAbluefin: detail náběžné hrany (1a), detail odtokové 
hrany (1b)

Obr. 2 a,b – Detail povrchu lopatek (2a), detail kroucení lopatek (2b)

1b

2b

1a

2a

(pokračování na str. 20)
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ciálním tvarem lopatek oběžného kola dochází k efektu, kdy 
vzduch odtéká v celém průřezu podobnou rychlostí, což má za 
následek menší turbulence a tím i vyšší účinnost (obr. 3).

Dalším pozitivním efektem je směr výstupu proudu vzduchu 
z oběžného kola (obr. 4). Vlivem mírně diagonálního směru 
proudění vzduchu dochází ke snížení vlivu rozměrů ventiláto-
rové komory na proudění vzduchu. Z obr. 5 je vidět, že ventilá-
torová komora významně ovlivňuje proudění vzduchu za oběž-
ným kolem. U standardního radiálního kola dochází k výrazným 
turbulencím (znázorněno červeně) – vyšší turbulence se rovna-
jí nižší účinnosti. 

V současnosti se na trh dodávají volně oběžná kol ZAblue-
fin od průměru 710 mm do 1120 mm. Tyto oběžná kola jsou 
osazena na asynchronních motorech v účinnostní třídě IE3 
nebo na vysoko účinných motorech řady PMblue v účinnostní 
třídě IE4. Právě díky kombinaci tohoto oběžného kola a mo-
toru s vysokou účinnostní dosahují ventilátory tohoto typu 
té nejvyšší možné účinnosti a velmi nízké hlučnosti. V dnešní 
době se jedná o nejoptimálnější řešení ventilátorů zejména 
pro vzduchotechnické jednotky. Zároveň v současnosti probí-
há vývoj i menších průměrů, kterých bychom se měli dočkat 
v roce 2018.

Ecodesign
Díky vysoké účinnosti splňují tyto ventilátory ZAbluefin (obr. 

6) ecodesign požadavky dle 327/2011 (pro  2020) a  také vý-
znamným způsobem napomáhají výrobcům vzduchotechnic-
kých jednotek k dosažení ecodesignu dle 1253/2014  (pro 2016 
- 2018).                                                                                                   

na u axiálních ventilátorů. „Zoubky“ na odtokové hraně lopatky 
nového radiálního ventilátoru jsou nižší, ale plní stejnou funkci, 
tzn. optimalizují proudění na odtoku lopatky, čímž přispívají ke 
snížení hlučnosti.

Vlnitý povrch lopatek 
Nejen biotický tvar odtokové hrany lopatky je za úspěchem 

nízké hlučnosti, ale i vlnitý tvar každé lopatky (obr. 2a) přispívá 
ke snížení hlučnosti.

Kroucený tvar lopatek 
K dosažení co nejvyšší účinnosti a co nejnižší hlučnosti je 

nutné lopatku natvarovat tak, aby při obtékání docházelo k nej-
menším turbulencím. Můžeme toho dosáhnout například pro-
filováním lopatky, jako Ziehl-Abegg použil u volně oběžného 
kola řady Cpro – kompozitový odlitek. Oběžná kola ZAbluefin 
jsou vyrobena z plechu o stejné tloušťce, tzn. není možné toto 
profilování.  Abychom však dosáhli 3D efektu profilování lopa-
tek, je nutné lopatku dokonale natvarovat a právě díky jejímu 
kroucenému tvaru (2b) toho dosáhneme. Díky tomuto 3D tva-
rování dostáváme podstatně vyšší účinnost volně oběžného 
kola. 

Oběžné kolo nové generace
Lopatky jsou podstatnou částí konstrukčních výhod radiální-

ho kola ZAbluefin, ale najdeme zde i další vylepšení.
„Rotující“ difuzor –  Ziehl-Abegg přestavil rotující difuzor 

u volně oběžných kol řady C-steel před více jak deseti roky 
a nyní přichází s jeho dalším vylepšením. Díky novému tvaru 
– postupnému rozšiřování průřezu s větším průměrem a spe-

Obr. 5 - Výstup proudění z oběžného kola: ZAbluefin (vlevo), C-steel (vpravo)

Obr. 4 - Výstup proudění z oběžného kola

Obr. 6 – Ventilátor ZAbluefin s PMblue motorem IE4

(pokračování ze str. 18)
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Jak se vyhodnocuje míra znečištění vzduchu?
Hlavní význam CO2 spočívá v možnosti efektivního řízení 

ventilačních jednotek podle jeho aktuální koncentrace. Když 
stoupá koncentrace CO2, tak je jisté, že stoupá koncentrace 
těkavých organických látek ve vzduchu.  Znalost koncentrace 
CO2 v ustáleném stavu slouží i pro odhad ventilačního pomě-
ru v daném prostoru. 

Podle aktuálně naměřené koncentrace CO2 pak ventilač-
ní jednotka řídí svůj výkon tak, aby přiváděla odpovídající 
množství čerstvého vzduchu. To tvoří takzvaný DCV systém, 
(což je akronym z anglických slov Demand Control Ventilati-
on), neboli řízení ventilace podle požadavku.

Řízení podle koncentrace CO2 bylo zavedeno Maxem von 
Pettenkoferem, jelikož bylo historicky jednodušší měřit 
jednu veličinu než tisíce druhů těkavých organických látek. 
Klasifikace kvality vnitřního vzduchu dle koncentrace CO2 je 
uvedena v tabulce 1.

Proč hodnotit míru znečištění VOC?
Těkavé organické látky jsou tvořeny různými druhy uhlo-

vodíků, kterých je více než 5000 druhů.  Jejich hlavními 
zdroji je metabolická činnost lidských organizmů, biologický 
odpad, zpracování biologických látek v kuchyních apod. Jed-
noduše řečeno lidský organizmus představuje největší zdroj 
znečištění, ať už přímo či nepřímo, svojí činností.

Další těkavé organické látky se uvolňují z materiálů pou-
žitých v budovách. Nejčastěji se jedná o různé nátěry, pod-
lahy, nábytek, čisticí prostředky. Dále se pak generují napří-
klad kouřením či spalováním a podobně.

Právě těkavé organické látky ve vzduchu jsou hlavní pří-
činou nepříjemných pocitů spojených s vydýchaným vzdu-
chem, jako jsou snížená schopnost koncentrace, únava, 
ospalost, bolest hlavy, závratě atd.

Člověk denně vypije okolo 2-3 litrů tekutin, sní přes kilo-
gram jídla a v průměru vdechne a vydechne za jeden den 
15 kg vzduchu. Z výše  uvedeného tak vyplývá, že detekce 
kvality vzduchu, který dýcháme, je velmi důležitá; je to velmi 
významný faktor pro zachování našeho zdraví.  Proč vlastně 
větráme? Abychom dýchali zdravý, čistý vzduch.

Co jsou vlastně hlavní znečišťující látky ve vzduchu?
To samozřejmě záleží na převažujícím zdroji znečištění. 

V obytných prostorech, kancelářích, školách apod. jsou ob-
vykle největším zdrojem znečištění lidé, kteří tam pobývají. 
Ať už vyvíjejí nějakou aktivitu nebo i jen spí.

Procesem dýchání se generuje oxid uhličitý - CO2. Ovšem 
vlastní oxid uhličitý, i když jeho detekce je důležitá pro ří-
zení ventilací, nemá zásadní negativní efekt na lidský orga-
nizmus. V rozsahu typicky detekovaném v budovách (400 - 
2500 ppm) tedy není brán jako zdraví ohrožující znečišťující 
látka. 

Lidský organizmus svojí metabolickou činností, dýchá-
ním, vypařováním produkuje hlavně těkavé organické lát-
ky, takzvané VOC (akronym z anglického označení Volatile 
Organic Compounds). Tyto látky jsou z hlediska znečištění 
vnitřního vzduchu ty nejdůležitější. 

Proč větráme?
Ing. Miloš Žáček

CO2 [ppm] Kvalita vzduchu

2100

ŠPATNÁ

Hodně znečištěný vnitřní vzduch

Ventilace nutná

2000

1900

1800

1700

1600

1500
PRŮMĚRNÁ

Znečištěný vnitřní vzduch

Ventilace doporučená

1400

1300

1200

1100

1000
PŘIMĚŘENÁ

900

800
DOBRÁ

700

600

SKVĚLÁ500

400

Tab. 1 – Klasifikace kvality dle koncentrace CO2

Obr. 1
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koncentrace těkavých organických látek VOC. Čidlo IVOC 
se svou citlivostí blíží ve vnímání zápachů lidskému nosu 
a detekuje i látky, které jsou bez zápachu, ovšem poten-
cionálně nebezpečné jako je třeba oxid uhelnatý CO. Ta-
kovéto čidlo vyrábí naše firma Protronix (kontakt na 2. 
str. obálky časopisu).  Jedná se  o takzvané „inteligentní“ 
VOC čidlo označené IVOC (obr. 1), které detekuje široké 
spektrum těkavých organických látek. Vlastní inteligence 
spočívá v tom, že čidlo dává na výstupu ppm hodnoty od-
povídající čidlu CO2. Jinými slovy, na výstupu IVOC čidla 
jsou hodnoty ppm, které by dávalo čidlo CO2 při obdobně 
vydýchaném znečištěném vzduchu. Ovšem výhodou je, že 
IVOC čidlo detekuje látky, které jsou pro čidlo CO2 nede-
tekovatelné.                                                                          

Jako příkladem to mohou být situace v restauracích či fit 
centrech nebo šatnách. Zde je koncentrace CO2 často na 
dobré úrovní, ovšem z hlediska zápachů a odérů ve vzduchu 
je nutné jednoznačně větrat.

Hlavním důvodem proč větráme, jsou tedy právě těkavé 
organické látky VOC. V tabulce 2 je uveden přehled typic-
kých znečišťujících látek ve vnitřním prostoru včetně jejich 
hlavních zdrojů.

Od teorie k praxi
Nabízí se tedy moderní řešení (čidlo IVOC), které umož-

ňuje řídit ventilaci přímo podle toho, kvůli čemu větráme 
- podle odérů a zápachů ve vzduchu - tedy podle aktuální 

Vnitřní vzduch Typické látky Řešení

Zdroj znečištění Zdroj emisí VOC Ostatní

DCV-ventilace 

dle potřeby
Člověk

►	 Dech

Aceton, etanol, izopren

CO2

Vlhkost

►	 Kožní respirace a transpirace
Nonanal, decanal, α-pinen

Vlhkost

►	 Flatulence Metan, vodík

►	 Kosmetika Limonen, eukalyptol

►	 Domácí potřeby Alokoholy, estery, limonen

►	 Spalování

(motory, spotřebiče, tabákový 
kouř)

Nespálené uhlovodíky

CO

CO2

Vlhkost

Stavební materiály

Nábytek

Kancelářské vybavení

Spotřebitelské produkty

►	 Barvy, lepidla, rozpouštědla, 
koberce

Formaldehyd, alkany, alkoholy, alde-
hydy, ketony, siloxany

stálá 5-10%

ventilace

►	 PVC Toluen, xylen, dekan

►	 Tiskárny, kopírky, počítače Benzen, styren, fenol

 Tab. 2 – Přehled typických znečišťujících látek
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- prostředí s nebezpočím výbuchu – zóna 2 až 0
- vysoká teplota dopravovaného média
- požadavek na chemickou odolnost
- požadavek na těsnost ventilátorů
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Pasivní ochrana v místnosti
Jde o nejběžnější a nejlevnější opatření (obr. 1). Na přívo-

du vody do chladicího panelu je osazeno čidlo kondenzace 
(např. Domat KW-W) s dvoustavovým výstupem - kontaktem, 
který sepne, stoupne-li relativní vlhkost měřicího elementu 
nad cca. 93 až 95 %. To již představuje bezprostřední riziko 
kondenzace. Čidlo je aktivní, tedy vyžaduje napájení, obvykle 
24 V st. Jeho výstupní kontakt je buď přiveden do regulátoru 
místnosti, který přepíná do módu Vypnuto, nebo přímo hard-
warově odpojuje řídicí signál termického ventilu chlazení.

Funkci pasivní ochrany zároveň plní okenní kontakt, který 
blokuje chlazení, je-li otevřeno okno. Jeho prvotní úlohou je 
úspora energie pro chlazení. Zároveň ale využíváme toho, že 
kontakt odstaví chlazení, pokud hrozí, že do místnosti bude 
proudit venkovní vzduch s vysokou relativní vlhkostí. 

Při použití termických ventilů je vhodnější zvolit výstupní se-
kvenci PWM spíše než dvoustavové řízení (on/off), protože při 
kvazispojitém řízení je menší riziko, že teplosměnná plocha do-
sáhne teploty nižší, než je rosný bod vzduchu v prostoru.

Aktivní ochrana v místnosti
Výše popsaná pasivní ochrana má tu nevýhodu, že jakmile 

detekuje nebezpečí rosení, zcela uzavírá chladicí ventil. Pa-

Regulace pro sálavé systémy, ochrana proti rosení
U projektantů i uživatelů si poslední dobou získávají stále 

větší oblibu sálavé chladicí systémy: mají nízkou spotřebu 
energie, zanedbatelnou hlučnost a menší nároky na údržbu, 
než např. systémy s fancoily. Nejčastěji používaným regulá-
torem pro instalace s chladicími panely, stropy a trámy je 
pokojový regulátor s dvěma triakovými (on/off nebo PWM) 
výstupy, UC200. Pokud má být na jeden regulátor připojeno 
více pohonů, lze použít triakové zesilovače ME210 pro další 
4 ventily nebo ME220 pro až 8 ventilů. 

Při projektování a instalaci sálavých systémů je jednou 
z významných skutečností, které musí projektant i realizační 
firma řešit, riziko kondenzace vodních par. V letním období 
má vzduch vyšší relativní vlhkost a vysokou teplotu. Obsahu-
je tedy velké množství vodních par. Při styku tohoto vzduchu 
s chladným povrchem chladicího tělesa, jehož teplota je niž-
ší, než teplota rosného bodu vzduchu, dochází ke kondenza-
ci vodních par a orosování povrchu tělesa. Abychom tomuto 
nežádoucímu jevu zabránili, musí řídicí systém obsahovat 
funkce ochrany proti rosení chladicích panelů.

Ochranu lze v systému řízení budovy řešit několika způso-
by, které se liší hardwarovou i softwarovou náročností a mí-
rou komfortu pro uživatele. Podívejme se na jejich principy 
a vlastnosti.

Nově v komunikativní zónové regulaci
Ing. Jan Vidim

Obr. 1 - Pasivní ochrana v místnosti Obr. 2 -  Aktivní ochrana v místnosti

Obr.  3 - Příklad algoritmu pro omezení teploty chladicí vody (Merbon IDE)
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takže ventil při otevření okna zavírá bez ohledu na paramet-
ry venkovního vzduchu.

V těchto zjednodušených případech se doporučuje dopl-
nit aktivní ochranu ještě čidlem kondenzace (pasivní ochra-
nou) jako záložním bezpečnostním prvkem.

Aktivní ochrana je mírně náročnější na osazení periferiemi 
– vyžaduje čidlo relativní vlhkosti v prostoru. Je ovšem fakt, 
že kombinované pokojové ovladače s kombinovanými čidly 
(t + rH) již jsou dnes cenově srovnatelné s ovladači, které 
měří pouze teplotu. 

Aktivní ochrana v jednotlivých místnostech má tu význam-
nou výhodu, že omezuje teplotu pouze v sekci, která přísluší 
místnosti, v níž nastalo nebezpečí rosení. Ostatní místnos-
ti jsou zásobeny chladnou vodou bez omezení. Zjednodu-
šenou variantu aktivní ochrany představuje třetí možnost, 
aktivní ochrana na distribuční větvi. Ta zároveň představuje 
jedinou smysluplnou ochranu u masivních chladicích stro-
pů. Jejich velká tepelná setrvačnost totiž při použití pasivní 
ochrany nedovoluje dostatečně rychlou reakci systému na 
uzavření přívodu vody.

Aktivní ochrana na distribuční větvi
Tam, kde není možné nebo ekonomické instalovat v každé 

místnosti kombinované čidlo teploty a relativní vlhkosti, mů-
žeme nasadit tuto variantu (obr. 5). Ochrana omezuje teplo-
tu pro celou chladicí větev najednou, k omezení dochází na 
směšovacím uzlu pro regulaci teploty na stoupací větvi chla-
zení. V jednotlivých místnostech pak jsou instalována čidla 
kondenzace pro pasivní ochranu podle první varianty jako 
záložní bezpečnostní prvek. Jako referenční čidlo by bylo 
vhodné měřit teplotu a relativní vlhkost venkovního vzdu-
chu, často se ale z instalačních důvodů berou parametry 
vzduchu ve vstupní hale nebo v nejkritičtější místnosti, ob-
vykle tam, kam má možnost proudit venkovní vzduch. V pro-
storech, do nichž je přiváděn upravený (chlazený) vzduch, 
je nebezpečí rosení menší, neboť při ochlazování vzduchu 
obvykle dochází k jeho odvlhčování. 

Větev je tedy regulována na přívodní teplotu, která odpo-
vídá vypočítanému rosnému bodu, zvětšenou o „bezpeč-
nostní pásmo“ velikosti cca. 2 K. Například u vzduchu o tep-
lotě 25 °C a relativní vlhkosti 50 %, jehož teplota rosného 
bodu je 14 °C, by teplota přívodní vody neměla klesnout pod 
16 °C. 

nel má tedy po dobu působení ochrany nulový výkon (po-
mineme-li časovou konstantu pohonu ventilu a setrvačnost 
panelu). Snižuje se tím průměrný chladicí výkon, přivedený 
do místnosti, a chlazení je celkově méně účinné. Bylo by 
zjevně vhodnější místo úplného odstavení panelu ventil jen 
přivírat, dokud teplota přívodní vody nestoupne nad rosný 
bod vzduchu v místnosti. Aktivní ochranou (obr. 2) nazývá-
me algoritmus, který měří teplotu a relativní vlhkost vzdu-
chu v místnosti, z těchto veličin počítá teplotu rosného bodu 
a tuto teplotu bere jako omezující teplotu pro regulaci chla-
dicí vody. Na přívodním potrubí musí být tedy místo čidla 
kondenzace (které najdeme u výše zmíněné pasivní ochra-
ny) instalováno spojité čidlo teploty, většinou příložné, např. 
ALTF-2 nebo HTF50. Jímková čidla nelze vzhledem k malým 
průměrům přívodního potrubí montovat.

Výpočet teploty rosného bodu vzduchu v místnosti pro-
bíhá v aplikačním programu obvykle pomocí speciálního 
softwarového bloku, existují ale i kombinovaná čidla, která 
již teplotu rosného bodu počítají v sobě a poskytují ji buď 
na analogovém výstupu, nebo na komunikační sběrnici 
(obr. 3). 

Doporučuje se použít hydraulické zapojení s konstantním 
průtokem vody v panelu (se směšovacím ventilem), což je 
ovšem vzhledem k nutnosti instalace oběhového čerpadla 
dražší řešení, než běžně používané zapojení s přepouštěním 
nebo se škrticím ventilem. Aktivní ochranu najdeme tudíž 
spíše u větších zón nebo celých větví, jako je tomu u posled-
ní varianty popsané níže.

Zjednodušenou variantou aktivní ochrany v místnosti 
(obr. 4) je uzavírání ventilu řízením, nikoli regulací: stoupne-
li spočítaná teplota rosného bodu vzduchu v místnosti nad 
teplotu přívodní vody, kterou buď zkomunikujeme ze zdroje 
chladu, nebo považujeme za konstantu podle návrhu, za-
čneme omezovat průtok vody do chladicího panelu. Ušetří 
se tím čidlo teploty na vodě a vstup pro čidlo v řídicím systé-
mu. Další možností tam, kde to dává z provozního hlediska 
místností smysl, lze počítat rosný bod venkovního vzduchu 
a ventil blokovat, pokud jsou splněny tyto podmínky:
 teplota rosného bodu venkovního vzduchu je vyšší, než 

teplota přívodní chladicí vody do stoupaček;
 v příslušné místnosti okenní kontakt hlásí otevřené okno.

Regulátory jednotlivých místností ale stejně mívají funkci 
vypnutí chlazení při otevřeném okně kvůli šetření energií, 

Obr. 4 - Aktivní ochrana v místnosti, zjednodušená Obr. 5 -  Aktivní ochrana na distribuční větvi
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Regulace systémů VAV
Systémy s proměnným množstvím vzduchu se používají 

u místností s řízeným větráním podle obsazení. Regulátor 
FC015 (obr. 7) má, podobně jako FC013, výstupy 3x 0...10 V, 
přičemž místo ventilátoru se připojí regulátor VAV boxu. Sig-
nál z regulátoru představuje požadovanou hodnotu průtoku 
vzduchu do místnosti na základě přítomnosti a koncentrace 
CO2, která je snímána čidlem v pokojovém ovladači UC095. 
Regulátor VAV boxu pak na základě diferenčního tlaku na 
clonce zajišťuje tento průtok otvíráním nebo zavíráním klap-
ky, přičemž kompenzuje měnící se poměry ve vzduchotech-
nickém potrubí. Dohřev či dochlazování regulují analogové 
výstupy pro pohony ventilů podle teploty v místnosti.

Všechny regulátory komunikují po sběrnici RS485 proto-
kolem Modbus RTU, což umožňuje jejich snadnou integra-
ci do jakéhokoli regulátoru nebo podstanice, která dokáže 
komunikovat jako Modbus RTU master. Kombinace komuni-
kativních regulátorů a volně programovatelného PLC, které 
z těchto regulátorů může číst hodnoty, dále je zpracovávat 
a ovlivňovat funkci primárních zařízení, je silným nástrojem 
pro tvorbu energeticky úsporných systémů s pokročilými 
funkcemi. Obvykle vychází jedno PLC na 30 až 60 zónových 
regulátorů, počet závisí na topologii a počtu komunikova-
ných proměnných. 

Díky možnosti přeřízení výstupů regulátorů po sběrnici lze 
dále realizovat i ty funkce, které by vyžadovaly úpravu fir-
mwaru v regulátorech. Ta se ale většinou nevyplatí, neboť 
aplikaci potřebujeme pouze pro malý počet kusů. Jde o růz-
ná blokování ventilátorů konvektorů při nízkých teplotách 
topné vody, aby se zabránilo nucenému proudění chladné-
ho vzduchu v místnosti, využití volných výstupů pro řízení 
osvětlení ve společných prostorech, řízení radiátorů v hote-
lových koupelnách podobně.                                                    

V této variantě je díky centrálnímu omezení sníženo ne-
bezpečí kompletního odstavení chlazení v každé místnosti, 
ovšem za cenu nižšího celkového výkonu chlazení v okamži-
ku, kdy aktivní ochrana začne centrálně omezovat teplotu 
chladicí vody nad bezpečnostní hranici.

Ochrana proti rosení by měla být samozřejmou součástí 
každé instalace se sálavými chladicími systémy. Pokud není 
správně naprojektována a seřízena, kondenzát může napá-
chat nepříjemné škody na budově i jejím vybavení. 

Regulace EC motorů
Elektronicky komutované (EC) motory představují trend, 

na který dodavatelé regulační techniky dlouho čekali. Na 
rozdíl od klasických třístupňových fancoilových motorů je lze 
řídit plynule, spojitým signálem 0...10 V. Znamená to úspory 
energie, jednodušší zapojení, kde navíc není nutné manipu-
lovat s napětím 230 V ve stísněných prostorech podhledů, 
lepší možnosti regulace i uživatelského nastavování otáček 
a konec problémů s paralelním zapojováním předřadných 
odporů. Pro řízení fancoilů s EC motory se nabízí  regulátor 
FC013 se třemi analogovými výstupy 0...10 V pro EC motor 
a ventily topení a chlazení. FC013 má navíc dva triakové vý-
stupy pro řízení termických pohonů signálem 24 V st  PWM 
nebo on/off. Jako pokojový ovladač slouží UC013 (obr. 6). 

Otáčením knoflíku může uživatel nastavovat korekci aktu-
ální požadované teploty, krátkým stiskem pak ruční nasta-
vování otáček v několika krocích nebo přepnutí na automa-
tické řízení.

Funkce FC013 je podobná, jako u oblíbeného regulátoru 
FC010 pro řízení třístupňových fancoilů. Nechybí ani chan-
ge-over pro dvoutrubkové systémy a možnost zapojení mas-
ter/slave.

Obr. 6 - Pokojový ovladač UC013

Obr. 7 - Komunikativní regulátor VAV, FC015
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přívod, což snižuje případné náklady na modernizaci rozvo-
den pro provoz topných a chladicích systémů (obr. 2). 

Jednotka GHP je schopna uspokojit vysokou poptávku po 
ohřevu TUV tím, že využívá odpadní teplo chladicího okruhu 
motorové části generované během provozu vytápění a chlaze-
ní. Tento bezplatný ohřev TUV činí z GHP jednotek Panasonic 
ideální řešení pro hotely, protože jsou schopné dodávat teplou 
vodu (65 °C) pro hosty bez nutnosti dodatečných elektrických 
ohřívačů. Řešení GHP lze také využít k ohřevu bazénů, což je 
další významnou úsporou nákladů hotelových provozovatelů. 

GHP řešení Panasonic nabízí mimořádně účinný výkon. 
Řada GE3 nabízí 100% nominální topný výkon a ohřev TUV 
při teplotách až -20 °C bez nutnosti odmrazování. Pro dal-
ší optimalizaci účinnosti lze kombinovat více jednotek až 
do výkonu 60 HP, což umožňuje kompletní řešení vytápění, 
chlazení a ohřevu TUV.

Nízká spotřeba provozu
Nová technologie GHP řady GE3 přináší významná zlep-

šení účinnosti a nízké spotřeby provozu použitím velkého 
množství modifikací vnitřních komponentů jednotky. Řada 
GE3 obsahuje několik technických inovací, včetně přepraco-
vaného ventilátoru, nového typu výměníku tepla a většího 
řemenu motoru, které přinášejí vyšší a účinnější výkon, sni-
žují spotřebu elektřiny a zlepšují řízení částečného zatížení. 
Sezónní hodnocení energetické účinnosti plynové jednotky 
GHP (SEER) se zvýšilo na více než 1,9 a sezónní koeficient vý-
konu (SCOP) také vzrostl na více než 1,3, což je důkaz skvělé 
účinnosti GHP Panasonic.

Nejnovější generace GHP jednotek Panasonic (kontakt na 
str. 28) s názvem GE3 navazuje na více než 30letou tradici 
společnosti s vývojem a výrobou plynových VRF řešení. 
První GHP jednotku společnost Panasonic vyrobila již v roce 
1985 a od té doby jich prodala více než 200 000 kusů.        

Nejnovější generace výkonného, vysoce účinného VRF 
systému Panasonic je schopna komplexně řešit vytápění, 
chlazení a ohřev teplé vody pro rozsáhlé komerční projekty. 
Jedná se o plynovou VRF jednotku Panasonic GE3 (obr. 1).

Charakteristika jednotky
 Ideální pro projekty s nízkým přívodním napájením. 
 TUV vyráběná z odpadního tepla chladicího okruhu moto-

rové části.
 Stabilní vytápění až do -20 ° C.
 Nové funkce GE3 zvýšily SEER / SCOP díky nově navrže-

ným komponentům.
 Nová generace GE3 obsahuje nastavení volby priority 

TUV. 

Plynem poháněné jednotky tepelných čerpadel (GHP) 
Panasonic snižují spotřebu elektrické energie na pouhých 
9 % ekvivalentního elektrického VRF řešení. Nízká spotřeba 
elektrické energie zajišťuje, že řada Panasonic GHP je ide-
álním řešením pro projekty, kde existují omezené možnosti 
napájení. To umožňuje přenechat potřebnou část elektric-
ké energie pro další kritickou infrastrukturu, jako jsou IT 
servery, komerční chlazení a další služby. Jednotky GHP pra-
cují na zemní plyn nebo LPG a mají jednofázový elektrický 

Ideální jednotka pro projekty 
s nízkým přívodním napájením
Jakub Šachl

Obr. 2

Obr. 1



Nové kazetové jednotky PACi PU2 90 x 90  
a jednotky Big PACi PE2 či Mini PACi PE2 nabízí 
kompletní řešení s vynikající účinností, které svou 
velikostí a škálovatelností pokrývají potřeby 
větších i menších komerčních prostor. Poskytují 
plný výkon i při nízkých teplotách, lze je integrovat 
do BMS systému a od konce roku 2017 je bude 
možné řídit chytrými technologiemi přes cloudové 
řešení Panasonic Smart Cloud. Širokou škálu 
řešení nové generace PACi lze snadno kombinovat 
s ventilačními jednotkami, moduly AHU, dveřními 
clonami a inteligentními pohybovými a slunečními 
senzory ECONAVI, které zajistí ekologický provoz  
s maximální energetickou úsporou.

PACi PE2 A PU2
ÚČINNOST A KOMPAKTNOST 
NOVÉ GENERACE

www.aircon.panasonic.eu

28% 
4,40 SCOP

A+A++
7,40 SEER OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNETKOMPAKTNÍ

VYSOCE ÚČINNÝ

PROFESSIONAL

AC SMART CLOUD

PŘÍPOJENÍ

BMS

BLUEFIN VELKÝ VENTILÁTOR STEJNOSMĚRNÝ VENTILÁTOR

-15˚C
REŽIM CHLAZENÍ

-20˚C
REŽIM VYTÁPĚNÍ

R22R 410A

R22 RENEWAL 5 LET
ZÁRUKA
NA KOMPRESOR
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žadavky na údržbu jsou velmi malé, a to znamená nízké 
provozní náklady.  

U tepelných čerpadel monoblok jsou všechny kompo-
nenty hydraulického okruhu nainstalovány ve vnější jed-
notce. U menších výkonů do 9,5 kW jsou komponenty 
instalovány vedle ventilátoru a u výkonů od 13,5 kW jsou 
pod ventilátorem. V hydraulickém systému tepelného čer-
padla výrobce používá odzkoušené kvalitní komponenty, 
které jsou používány pro výrobu tepelných čerpadel v ce-
lém světě. Srdcem celého zařízení jsou kompresory, které 
dodává společnost Panasonic a Copeland. Dalším důleži-
tým komponentem je výparník (výměník), který se skládá 
z měděného potrubí a velmi hustě naskládaných lamel, 
aby byla vytvořena co největší předávací plocha mezi vzdu-
chem a chladicí kapalinou. Dále jsou instalovány kompo-
nenty snímání minimálního a maximálního tlaku, 4cestný 
ventil, expansní ventil, čidla teploty na vstupu a výstupu 
chladicí kapaliny z kompresoru, elektronická řídicí deska 
a trubkový výměník předávající teplo z chladicí kapaliny do 
topného systému. Provozní rozsah vytápění tepelného čer-
padla je až do teploty venkovního prostředí -15°C. 

Tepelná čerpadla vzduch-voda Mango Energy  jsou ur-
čena pro ohřev teplé vody a vytápění; v letních měsících 
je zařízení rovněž možné použít pro chlazení. Tepelná čer-
padla pro umístění do vnějšího prostředí (monoblok) se 
vyrábějí v několika výkonových řadách. Pro rodinné domy 
a menší objekty jsou určeny výkony od 5 kW do 24 kW 
(obr. 1 a 2) s příkonem od 1,26 kW do 5,8 0 kW. Pro větší 
objekty je pak možné objednat výkony od 27 kW do 108 
kW (obr. 3) s příkonem od 6,54 kW do 25,80 kW. Tato 
zařízení slouží jako vhodný zdroj tepla pro nízkoteplotní 
systémy s podlahovým vytápěním nebo radiátory, s ma-
ximální teplotou topné vody do 60°C. V zimních měsících 
dosahují vysoké sezónní účinnosti s třídou účinnosti te-
pelného čerpadla „A+“ a průměrným koeficientem vý-
konu (topného faktoru) COP 4.2, což konečnému spotře-
biteli zaručí úsporu nákladů na energie. Udávaný topný 
faktor se uvádí při teplotě výstupní vody 35°C a teplotě 
venkovního vzduchu 7°C (A7/W35). Tepelné čerpadlo 
vytápí objekty více než 4x efektivněji než kotle na fosilní 
paliva nebo elektřinu. Při využití tepla z venkovního vzdu-
chu spotřebuje systém mnohem méně energie. Také po-

Tepelná čerpadla vzduchu-voda 
Mango Energy (monoblok a inverter)
Michal Štarman

Obr. 1 – Mango Energy  (9  ½  kW) Obr. 2 – Mango Energy (17 ½ kW)
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je poměrně náročné stavební úpravy včetně vybudování 
vzduchových kanálů pro přívod a odvádění venkovního 
vzduchu. Instalace ve venkovním prostoru se  většinou 
provádí montáží čerpadla na stěnu nebo před stěnu, aby 
bylo vedení potrubí topné vody co nejkratší ve venkovním 
prostředí. Na ochranu topného potrubí před zamrznutím 
je nutné do systému aplikovat nemrznoucí směs. Při in-
stalaci tepelného čerpadla do topného systému se dopo-
ručuje tepelné čerpadlo připojit ke stávajícímu systému 
přes akumulační nádrž. Jelikož čerpadlo není vybaveno 
modulační funkcí a jeho provoz je řízen v režimu zapnu-
to/ vypnuto, akumulační nádrž sníží počet cyklů spínání 
a zvýší životnost zařízení. 

Tepelná čerpadla se rovněž vyrábějí a dodávají se samo-
statnou venkovní jednotkou a vnitřní jednotkou (inverter), 
kde ve venkovním prostředí je pouze chladicí kapalina. Vý-
kon pro vytápění a chlazení je u těchto tepelných čerpadel 
modulovaný od 3,2 kW ÷ 21 kW ve třech typových řadách 
3,9-11,5 kW, 5,4-18,5 kW a 5,4-21 kW. V zimních měsících 
dosahuje tepelné čerpadlo vysoké sezónní účinnosti s třídou 
účinnosti tepelného čerpadla „A++“ a průměrným koefici-
entem výkonu (topného faktoru) COP 4.35, což konečnému 
spotřebiteli zaručí úsporu nákladů na energie. Udávaný top-
ný faktor se uvádí při teplotě výstupní vody 35°C a teplotě 
venkovního vzduchu 7°C (A7/W35) (kontakt na str. 3).       

V základní výbavě tepelného čerpadla je kromě samot-
ného tepelného čerpadla rovněž ovládací panel s modře 
podsvíceným displejem a kabelem o délce 5 metrů, čidlo 
teploty zásobníku pro ohřev teplé vody nebo akumulační 
nádrže, čidlo teploty podlahového vytápění. K tepelnému 
čerpadlu je možné připojit přídavné záložní elektrické 
vytápění (pro ohřev teplé vody nebo vytápění), které je 
uváděno do provozu ovládací deskou zařízení dle nasta-
vených parametrů uživatelem. Ovládání samotného zaří-
zení je možné provádět dvěma různými způsoby na sobě 
nezávislými. První možnost je ovládání pomocí dodáva-
ného ovládacího panelu, na kterém se nastavují všechny 
parametry zařízení a pro řízení chodu zařízení je možné 
nastavit pouze časové spínání zařízení na jeden den. Dru-
há možnost je ovládání a řízení pomocí prostorového ter-
mostatu s denním nebo týdenním programem, který si 
uživatel nastaví dle svých požadavků. 

Ovládací panel umožňuje nastavování jednotlivých pro-
vozních a funkčních parametrů zařízení, zobrazuje jeho 
provozní stav zařízení, provozní režim, nastavené a aktu-
ální teploty topné vody. Na displeji se rovněž zobrazují zá-
vady zařízení a jejich označení, které usnadní identifikaci 
závady včetně odstranění.

Zmíněné tepelné čerpadlo vzduch/voda je možno insta-
lovat v domě nebo mimo dům. Instalace uvnitř vyžadu-

Obr. 3 – Mango Energy (35 kW)



Výkon čerpadla kW Cena bez DPH

7 kW 43 200 Kč

9,5 kW 57 876 Kč

13,5 kW 67 275 Kč

18,5 kW 83 655 Kč
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zásobník teplé užitkové vody do jedné jednotky. S řešením 
All In One odpadá nutnost instalovat vyrovnávací nádrž pro 
zajištění minimálního objemu v topném systému, a to při 
zachování vysoké kapacity a účinnosti i při venkovních tep-
lotách až -20 ° C. 

Kromě mimořádné účinnosti i při venkovních teplotách až 
-20 ° C, nabízí All In One významnou úsporu energie. Tyto 
systémy totiž zahrnují nerezovou ocelovou nádrž s vysokým 
stupněm tepelné izolace, což přináší výrazné snížení ener-
getických ztrát.

Originální design All In One přináší do produktového 
portfolia tepelných čerpadel Aquarea Generace H elegantní 
a moderní jednotku se snadnou instalací a údržbou. Všech-
ny elektrické komponenty a potrubní připojení jsou umís-
těny v přední části modelu a jsou přístupné pomocí snadno 
oddělitelného panelu. Ten pomáhá snížit náklady na instala-
ci a ušetřit instalačním firmám až polovinu času stráveném 
montáží.

Modely Panasonic Generace H s výkonem 3 kW, 5 kW, 
7 kW, 9 kW, 12 kW a 16 kW poskytuje vhodný systém pro 
jakoukoliv instalaci. Systémy o výkonu 3 kW a 5 kW vyho-
vují předpisům ERP (vejdou v platnost v září 2019) splně-
ním ratingu A+++. Všechny zbývající jednotky drží rating 
A++ pro nízké i střední teploty.

Dalším důležitým prvkem Generace H je kompatibilita 
s řídicím systémem Panasonic Aquarea Smart Cloud; (obr. 2). 
Pomocí tohoto systému může zákazník na dálku ovládat všech-
ny funkce topení a ohřevu teplé vody i monitorovat spotřebu 
energie.                                                                                                  
 

Panasonic (kontakt na str. 28) představil kompletní řadu 
tepelných čerpadel vzduch-voda Aquarea All In One Genera-
ce H (obr.1). Tato kompaktní a účinná řada zahrnuje šest jed-
notek o výkonu 3-16 kW a je ideálním řešením pro širokou 
škálu instalací. K jeho přednostem zejména patří:
 široká škála výkonu od 3 kW do 16 kW;
 maximální COP 5,0 a hodnocení A++ při 55 ° C (A +++ při 

35 ° C);
 bezúdržbová nádrž z nerezové oceli pro snížení energetic-

ké ztráty; 
 provozní rozsah topení -20 °C až +35 °C; 
 jednotný systém se zabudovaným hydro - kitem a 185l 

TUV nádrží;
 kompatibilní se vzdáleným ovládáním Aquarea Smart 

Cloud;
 významné snížení nákladů a času instalace.

Aquarea All In One Generace H je jedinečným řešením 
pro vytápění a ohřev vody;  integruje hydro kit a 185litrový 

Tepelné čerpadlo 
se širokou škálou instalací
Radek Vanduch

Obr. 1

Obr. 2
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budov tak často dochází k poškození interiéru vlivem vzniklé 
vlhkosti. Větrací systémy musí splňovat komplexní legislativní 
požadavky na kvalitu vnitřního klimatu v budovách a zároveň 
být ekonomicky výhodné a uživatelsky nenáročné. Úplným ře-
šením těchto požadavků je vysoce účinný a ekonomicky efek-
tivní větrací systém vyvinutý společností Pluggit. Tento systém  
určený pro bytové jednotky s obytnou plochou do 80 m2 byl 
vyvinut společností Pluggit ve spolupráci se zástupci stavební-
ho průmyslu.

Trvalá ochrana budov
Hlavním řídicím parametrem větrání je relativní vlhkost, 

na základě které systém řídí intenzitu větrání bez nutnos-
ti jakéhokoliv zásahu ze strany uživatele. Tím je docíleno 
zdravého klimatu uvnitř budovy, maximální energetické 
účinnosti a trvalé ochrany budovy před poškozením vlivem 
vlhkosti.

Jedná se o moderní, velmi účinný větrací systém s reku-
perací tepla pro bytové jednotky, pro novostavby i rekon-
strukce (1).

Charakteristika systému
 Určený pro bytové jednotky s obytnou plochou do 80 m2.

 Řízená kontrola vlhkosti v bytě bez nutnosti zásahu 
obsluhy.

 Velmi nízká spotřeba elektrické energie a minimální po-
třeba údržby.

 Nehlučné a bez-průvanové větrání.
 Instalace jedním pracovníkem za jeden pracovní den.

Přesvědčivé výhody systému
Novostavby i rekonstrukce mají v současné době kvůli po-

žadavkům na snižování energetické náročnosti budov přede-
psanou tzv. těsnost budovy. V důsledku neprodyšnosti plášťů 

Větrací systém PluggPlan 
Red.

Prudukt Větrací jednotka Avent G
označení PP-G
popis větrací jednotka s rekuperací tepla, max. průtok 105 m3/h

výška 850 mm

šířka 550 mm

hloubka 170 mm

výtlačné hrdlo DN 95

hrdlo sání PLUGGIT IPP46 (PP-D), PP-A 95

hmotnost 20 kg

materiál skříň - EPP, čelní panely - bíle lakovaný ocelový plech

odvod kondenzátu G 3/4”

napájecí napětí 230 V, 50 Hz

příkon 29,8 W (105 m3/h při 80 Pa)

průtok, stupeň I 85 m3/h

průtok, stupeň II 105 m³/h

akustický výkon 44 dB(A) (60 m3/h při 50 Pa)

provozní teplota +12 °C až +50 °C

protimrazová ochrana do -15 oC

max. vlhkost vzduchu 10 g/kg

regulace průtoku vzduchu dle relativní vlhkosti standard
regulace na konstantní průtok na vyžádání
ventilátory 2 × radiální EC ventilátor s dopředu zahnutými lopatkami

třída filtrace G4 na přívodu i odvodu vzduchu, volitelně F7

protiproudý deskový výměník standardstandardotiproudý deskový výměník

účinnost - Deutsche Institut für Bautechnik 83,1 %

účinnost - Passive House Institut 81,0 %

krytí IP21

 Tab. 1 – Technické informace větracího systému PluggPlan
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Nabídka devíti ucelených produktových balíčků PluggPlan 
zjednodušuje proces projekce, logistiky, prodeje i samotnou 
montáž v místě instalace. U jednotek, které podporují tento 
modulární systém, lze velice snadno a rychle doporučit po-
žadované příslušenství nebo náhradní díl, a neprodleně jej 
dopravit na místo určení.                                                           

Zdroj: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

www. elektrodesign.cz

Maximální energetická účinnost
Větrací jednotka Avent G (obr. 1) má moderní rekuperační 

výměník s teplotní účinností vyšší než 80 %. Spotřeba ener-
gie i při maximálním výkonu nepřesahuje 60 W. Jednotka 
splňuje všechny legislativní požadavky, které jsou kladeny 
na větrací systémy.

Maximální uživatelský komfort
Díky optimalizovaným rozměrům je možno větrací systém 

PluggPlan doplnit širokým sortimentem příslušenství. Celý 
systém je extrémně tichý a zajišťuje stálý přívod čerstvého 
vzduchu, čímž je vždy zaručeno zdravé a příjemné klima.

Snadná, rychlá a variabilní instalace
Díky neobvykle malým rozměrům nabízí jednotka 

Avent G mnoho možností instalace. Při rozměrech pou-
hých 170/550/850 mm (výška/šířka/délka) ji lze umístit přímo 
na stěnu (obr. 2), do podhledu nebo na podlahu. Samotná 
montáž je velice rychlá a jednoduchá. Elegantní a nenápad-
né venkovní mřížky lze instalovat jak horizontálně, tak i ver-
tikálně.

Bezproblémový provoz
Snadné uvedení do provozu, nízké náklady a nenáročná 

údržba zajišťují komfortní provozování systému. Standard-
ním příslušenstvím je měřič provozních hodin, detektor 
kouře a vysoce účinné filtry. Celý ventilační systém je navr-
žen tak, aby díky certifikovanému systému Clean safe bylo 
umožněno snadné vyčištění systému po montáži zařízení 
i v jeho běžném provozu.

PluggPlan – tak individuální, jak potřebujete
Větrací systém PluggPlan byl vyvinut speciálně pro vět-

rání bytů s obytnou plochou do 80 m2. Systém je vhodný 
jak pro novostavby (obr. 3), tak pro rekonstrukce. Jednotlivé 
součásti systému jsou navrženy s ohledem na menší velikost 
bytových jednotek a díky tomu lze systém instalovat takřka 
kdekoliv.

příklad návrhu 
větracího systému 

pro novostavbu
obývací pokoj/
jídelna
30.26 m2

kuchyně
5.08 m2

koupelna
5.66 m2 předsíň

4.01 m2

dětský 
pokoj
10.18 m2

ložnice
15.03 m2

terasa
8.65 m2

1.135

1.125

Obr. 1 – Jednotka Avent G Obr. 2 – Umístění jednotky Avent G na stěně

Obr. 3 – Příklad návrhu systému PluggPlan v novostavbě

Company of Soler&Palau Ventilation Group
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S příchodem nového sortimentu v roce 2017 byly uvedeny 
do prodeje jednotky typu DL 50W-2, které proti předcházející-
mu úspěšnému typu mají celou řadu vylepšení, zvyšující jejich 
užitnou hodnotu, zvláště pro uplatnění v objektech s centrál-
ním řízením vnitřních procesů. Jedná se především o:

 možnost rozsáhlého naprogramování jednotlivých funkcí ;
 nastavitelnou citlivost čidla kvality vzduchu na koncentra-

ci CO2 a směsných plynů;
 možnost změny výkonu ventilátorů, každého zvlášť;
 režim jen přiváděného vzduchu, nebo jen odváděného;
 možnost nastavení jasu displeje;
 nastavení doby a stupně větrání, případně klidového sta-

vu pro denní a noční režim;
 možnost naprogramování pro režimy ovládáním dálkovým 

ovladačem;
 možnost změny intervalu pro čistění a výměnu filtrů dle 

prašnosti okolí;
 možnost nastavení vyvážení objemového průtoku vzdu-

chu;
 možnost nastavení do aktivního, nebo pasivního automa-

tického provozu a doby intervalu potřebného provozu;
 možnost konfigurace přitápění s ohledem na vznik kon-

denzátu (jen u DL 50W-2);

Když se v roce 2013 objevila na našem trhu lokální reku-
perační jednotka s typovým označením DL 50W- (obr. 1), od 
výrobce DIMPLEX (kontakt na zadní str. obálky časopisu), 
bylo to srovnatelné s revolucí v oblasti zavedených centrál-
ních rekuperací. Mezi odborníky se našli i takoví, kteří tvrdili, 
že je to nesmysl, že to nemůže fungovat a dokonce se tvrdilo, 
že je to v rozporu s normami. V roce 2014 pak tato jednotka 
získala od odborné poroty hlavní cenu – Výrobek roku 2014, 
což vzbudilo zájem především u stavebníků a firem, které se 
zabývají rekonstrukcemi objektů. Ukázalo se, že tímto výrob-
kem lze především u výstavby rodinných domků nebo jejich 
rekonstrukcí, úspěšně a snadno vyřešit řízené větrání, bez 
toho, že by se musel zřizovat systém vzduchotechnických roz-
vodů, který bývá někdy obtížně realizovatelný a udržovatelný.

Na základě posouzení parametrů tohoto důmyslného za-
řízení a jeho praktickým prověřením se nezávislí odborníci 
shodli, že se jedná o nejlepší výrobek na trhu. Je vybaveno 
„šikovným“ protiproudým výměníkem (obr. 2), dvěma DC 
ventilátory s proměnlivými otáčkami, zajišťujícími výměnu 
vzduchu od 10 do 55 m3/hod, umožňující buď rekuperační 
provoz, nebo jen odsávání vzduchu, případně jen přivádění 
vzduchu (třeba v letních večerech pro ochlazení vnitřního 
prostoru před příštím horkým dnem) do vnitřního prostoru 
a to při velmi tichém provozu. K jednotce je možno instalo-
vat čidlo kvality vzduchu, dálkové ovládání, případně topné 
tělísko pro ohřev nasávaného venkovního vzduchu, kterým 
je umožněn provoz i při venkovní teplotě - 20°C. Připouští 
se, že po stránce cenové se nemůže srovnávat s jednotkami, 
které obsahují keramickou vložku a musí pracovat „v páru“, 
ale to nejsou energeticky srovnatelná zařízení, je to zcela 
jiná kategorie.

Vysoká účinnost lokální rekuperace 
prověřená praxí
Ing. Josef Slováček

Obr. 1 - Rekuperační jednotka DL 50 v rozloženém stavu

Obr. 2 - Rekuperační protiproudý výměník
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 možnost nastavení průtoku vzduchu při odmrazování;
 nastavení konfigurace pro pasivní domy.

Nespornou vlastností těchto jednotek také je, že mohou 
větrat vnitřní prostory, kde a kdy je potřeba. To má samo-
zřejmě vliv na hospodárnost výměny vzduchu a s tím souvi-
sející ekonomiku provozu. 

Lokální rekuperační jednotky DL 50W-2 se instalují pře-
devším v objektech, kde je více menších prostor, jako jsou 
rodinné (obr. 3) a bytové (obr. 4) domy, ubytovny, ale i kan-
celáře, zdravotnická zařízení, zvláště pak lůžková oddělení 
nemocnic a podobných zařízení, jako jsou domovy důchod-
ců, kde větrání okny dělá problémy.  A také všude tam, kde 
dochází k zateplování objektů se současnou výměnou oken, 
čímž se zásadně mění původní mikroklimatické podmínky 
a zřizování centrálních rekuperací je zde technicky a ekono-
micky problematické.

Své uplatnění mají lokální rekuperační jednotky rovněž 
v místech s výskytem radonu, kde snižují jeho koncentraci 
v místnostech a to při minimalizaci tepelných ztrát větráním 
a za velmi tichého provozu. Zásadní význam mají též při sni-
žování energetické náročnosti staveb s ohledem na snižo-
vání tepelných ztrát větráním a s tím související spotřebou 
tepelné energie pro vytápění/chlazení, což se promítá jak do 
investičních, tak především provozních nákladů.

Pro snadnou instalaci s minimální energetickou spotře-
bou, jednoduchou údržbou je tento výrobek vhodný k vy-
užití v novostavbách, ale i při rekonstrukcích objektů, kde 
je potřeba zajistit vnitřní prostředí pro pobyt osob jak na 
pracovištích, tak v jejich domovech. Dnes, i přes utěsňování 
staveb, není problém zajistit nutnou výměnu vzduchu, aby 
se předešlo vzniku tzv. „syndromu nemocných budov“, který 
je doprovázen plísněmi a zdravotními problémy obyvatel.        

Obr. 4 - Rekuperační jednotky v bytovém domě

Obr. 3 - Rodinný dům s rekuperačními jednotkami
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studeného vzduchu po místnosti, aby lidé nebyli vystavení ne-
příjemnému proudu studeného vzduchu.

Řada Panasonic TZ nabízí 7 modelů v rozmezí od 2 do 
7,1 kW a jejich vnitřní jednotky jsou kompatibilní i s mul-
tisplitovým systémem, který umožňuje připojení až 5 
vnitřních jednotek s jednou venkovní.

Označení modelů řady Panasonic TZ: TZ (s chladivem R32): 
KIT-TZ20TKE, KIT-TZ25TKE, KIT-TZ35TKE, KIT-TZ42TKE, KIT-
-TZ50TKE, KIT-TZ60TKE, KIT-TZ71TKE.

O společnosti Panasonic
Společnost Panasonic oslaví v roce 2018 své 100. výročí. 

Za uplynulé století se vypracovala na světového lídra ve vý-
voji elektronických technologií a B2C i B2B řešení pro oblasti 
bydlení, automobilového průmyslu a především spotřební 
elektroniky. Panasonic po celém světě provozuje 91 dceři-
ných a 495 přidružených společností a za minulý fiskální rok 
vykázal čistý zisk ve výši 61,7 miliardy EUR. Společnost na-
příč svými divizemi klade důraz na inovativní technologie, 
které zpříjemňují a usnadňují život jejím zákazníkům. 

O divizi Panasonic Heating & Cooling
Panasonic vyrobil první klimatizační jednotku již v roce 1958 

a v současné době patří k lídrům na trhu s vytápěcí a chladi-
cí techniky. Každoročně vyrábí přes 200 milionů kompresorů 
a jeho produkty se prodávají ve 120 zemích světa. Panasonic 
se specializuje na inovativní řešení pro 4 oblasti – vytápění 
a klimatizace pro rodinné domy, kanceláře, firmy a průmyslo-
vé areály. Společnost klade důraz na kvalitu svých řešení, jejich 
funkční a moderní design i na dodržování nejpřísnějších stan-
dardů a norem – především pokud jde o vysokou energetickou 
účinnost a snižování ekologické zátěže a hlučnosti nabízených 
řešení.                                                                                                     

Nová řada klimatizačních jednotek řady TZ (obr. 1) společ-
nosti Panasonic (kontakt na str. 28) nabízí kompaktní, efek-
tivní a stylové provedení s pokročilými vzduchovými filtry 
a nízkou hladinou hluku.

Řada Panasonic TZ v kostce
 Nový kompaktní design pouze s 799 mm šířkou.
 Energetická účinnost A++/A+.
 PM 2,5 filtr pro zdravější prostředí.
 Nízká hladina hluku – 20db(A).
 Ekologické chladivo R32.
 Možnost Multi Split řešení.
 5 let záruka na kompresor.

Vnitřní klimatizační jednotky TZ se mohou pochlubit velmi 
vysokou energetickou účinností A++ a A+ i použitím ekologicky 
šetrného chladiva R32. Toto chladivo zvyšuje účinnost klimati-
začních jednotek a zajišťuje, že systém odpovídá nejnovějším 
předpisům. R32 má také mnohem nižší GWP (Global Warming 
Potential), než jiná běžně používaná chladiva, což zaručuje mi-
nimální dopad na životní prostředí v případě úniku chladiva.

Řada TZ přichází s novým kompaktním designem ve stylo-
vém matně bílém provedení, který významně snižuje prostor 
potřebný pro instalaci a umožňuje jednotky použít v libovol-
ném návrhu interiéru. S šířkou jednotky sníženou na pouhých 
799 mm jednotky perfektně zapadnou do prostoru nad dveřmi 
(obr. 2), takže představují ideální chladicí řešení i pro velmi úzké 
obytné prostory nebo chodby. Hladina hluku řady TZ je extrém-
ně nízká – pouhých 20 dB.

Ke komfortu domova přispívají klimatizace TZ i účinným 
vzduchovým PM 2,5 filtrem, který je ze vzduchu schopen od-
stranit pevné mikročástice od velikosti 2,5 µ, což zvláště uvítají 
obyvatelé ve velkých městech. Modely TZ také disponují tech-
nologií Aerowings, která umožňuje rovnoměrnější distribuci 

Komfortní klimatizační jednotka 
Igor Walter

Obr. 1 Obr. 2
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I letos budou přihlášené výrobky zařazené do bodového 
hodnocení kvality Rating by Architecture and Building Fou-
ndation (RABF). RABF slouží jako objektivizovaná reference, 
zpracovává se samostatně pro dodavatele staveb a fyzické 
osoby, tedy autory a projektanty, právnické osoby, zhoto-
vitele projektové dokumentace dokončených staveb a pro 
dodavatele výrobků a technologií pro přípravu a realizaci 
staveb. Za zrodem ratingu stojí Nadace pro rozvoj architek-
tury a stavitelství. 

Například společnost National Taiwan University od Sci-
ence and Technology přihlásila do soutěže GRAND PRIX te-
pelněizolační solární sklo, které je schopné generovat solá-
rní energii pro napájení všech systémů energetické spotře-
by od chlazení po vytápění s tím, že při jeho použití stále 
ještě zůstává k dispozici určitá energie, která může být 
dodávána zpět do přenosové soustavy.  Společnost Xella 
CZ, s.r.o. věří ve svou Ytong Start - zakládací tvárnici, která 
slouží pro založení první řady stavby ze všech typů zdicích 
materiálů, a která snižuje vzlínání vlhkosti. Drenážní beton 
ZAPA DROP společnosti ZAPA beton a.s.  pro finální pochozí 
nebo pojezdovou vrstvu zase zajišťuje odvod dešťové vody 
do podloží místo toho, aby se voda odváděla kanalizací. 
Investoři díky tomu ušetří poplatky za dešťovou vodu ze 
zastavěného území. První 305 mm pokosovou pilu na světě 
napájenou baterií představí na veletrhu společnost Stan-
ley Black & Decker Czech Republic s.r.o. Všechny exponáty 
jsou zveřejněné na veletrhu, v sekci GRAND PRIX (kontakt 
na str. 39).                                                                                

Nejlepší exponát či technologii mezinárodního stavebního 
veletrhu FOR ARCH (obr. 1 a 2) vybere letos opět odborná 
porota. O prestižní ocenění GRAND PRIX mají zájem desít-
ky firem. Ty přihlásily to nejlepší ze svého portfolia do této 
soutěže. Letos poprvé budou moci navíc soutěžní exponáty 
a technologie vystavit na speciální expozici TECHNOLOGIC-
KÉHO FÓRA. Přihlášené společnosti mají možnost prona-
jmout si mobilní sál pro 40 osob na dobu 30 minut s projek-
torem a plátnem.

Technické parametry, progresivní technologie, netradič-
ní nápad, mimořádná kvalita za přijatelnou cenu, materiál, 
ekologické hledisko, energetická úspornost i možnosti uplat-
nění na trhu – ke všem těmto parametrům bude přihlížet 
odborná porota. Jejím předsedou bude tentokrát Karel Ka-
bele z Fakulty stavební ČVUT v Praze. Účast v porotě přislí-
bili Ladislav Brett z České komory autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, Pavel Košnar z Asociace ba-
zénů a saun České republiky, Vladimír Galád, nezávislý od-
borník a Zdeněk Lyčka, nezávislý odborník. 

Porotci vyberou celkem pět vítězů bez určení pořadí. Mají 
také možnost exponátům udělit čestné uznání. Výrobky 
a technologie budou hodnotit porotci hned první den vele-
trhu. Vítězové budou oznámeni na společenském večeru ve 
středu 20. 9. v Kongresovém sále výstaviště PVA EXPO PRAHA.

Vůbec poprvé budou moci vystavovatelé výrobky či tech-
nologie přihlášené do soutěže GRAND PRIX zdarma před-
stavit ve speciálně připravené expozici TECHNOLOGICKÉHO 
FÓRA – GRAND PRIX v Hale 1.

Progresivní technologická řešení 
na veletrhu FOR ARCH – firmy soutěží 
o nejlepší výrobek veletrhu 
GRAND PRIX
Matěj Chvojka

Obr. 1 Obr. 2
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Snadné uvedení do provozu díky NFC

Pohon PR s funkcí Near Field Communication (NFC) 
umožňuje jednoduché uvedení do provozu, parametro-
vání a údržbu přímo z vašeho smartphonu. A to, i když 
pohon není napojen na napájecí napětí. Navíc k NFC 
jsou k dispozici další servisní nástroje.
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