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- budoucnost začíná už dnes.
Nechte se okouzlit dokonalou elegancí nového modelu
„Mirai“ a užívejte si každodenní pohodlí.
• Štíhlý design a vysoká kvalita předního panelu
• Energetická třída A+, minimální dopad na životní prostředí
• Prémiová kvalita kompresoru „Made in Japan“
• Chladivo R410A a R32

Chcete vědět jako první o novinkách „Made by Toshiba“? Nechte se inspirovat a poradit si od odborníků na výstavě
AQUATHERM! HALA 2, STÁNEK Č. 16

www.toshiba-aircondition.com

Harmonická regulace klima

My udáváme standardy

agor, Zürich

www.belimo.eu

6cestný regulační kulový kohout
První 6cestný regulační kulový kohout R3015-X-Y-B2 zajišťuje ve spolupráci s novým prostorovým regulátorem teploty CRK24-B1 absolutně harmonické klima v místnosti. Vyvinutý speciálně pro klimatizační stropy (topné/chladící), přebírá tato kompaktní armatura funkci až čtyř průchozích ventilů, čímž
se snižují instalační náklady a šetří čas. K tomu příslušný prostorový regulátor teploty s inteligentními
funkcemi pre-comfort a energy-hold-off okamžitě snižuje energetické nároky a chrání budovu před
většími ztrátami.

BELIMO CZ, Severní 277, 25225 Jinočany
Tel. +420 271740523, Fax +420 271743057, www.belimo.cz
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Stavební veletrhy Brno budou patřit
i technickému zařízení budov
Ing. Jana Tyrichová

Novinky vystavovatelů a odborný doprovodný program
Na Stavebních veletrzích Brno (obr. 1), které se konají
od středy 20. do soboty 23. dubna 2016 (kontakt na str. 3),
představí nové technologie a technická řešení vystavovatelé
z různých oborů stavebnictví a technického zařízení budov.
Jejich nabídku doplní aktuální odborné informace z doprovodného programu, který se připravuje s odbornými partnery veletrhu. I v letošním roce bude věnována pozornost
mnoha zajímavým tématům aktuálním nejenom ve světě
stavebnictví.
Voda - sucho velké téma nejenom veletrhu
ČKAIT a Veletrhy Brno připravují zahajovací konferenci,
která se zaměří na hospodaření s vodou - realizaci opatření,
která mohou eliminovat extrémní výkyvy počasí – povodně
nebo sucha. Jednotlivá témata představí zástupci ministerstev, povodí, kompetentních úřadů a vysokých škol. Chybět
nebudou ani praktické ukázky protipovodňových opatření
ve speciálním bazénu před pavilonem Z. Zahajovací konference je Inženýrským dnem ČKAIT & ČSSI, který přináší jedinečnou možnost setkání zástupců inženýrské obce z různých
oblastí výstavby a investiční činnosti.
Další neméně zajímavá témata
Z dalších témat můžeme jmenovat například seminář BIM
v praxi, který představí tento systém skutečně komplexně –
od návrhu, provádění až po jeho provoz. Stranou pozornosti
nezůstanou ani jeho možné problémy a úskalí. Další oblastí,
které se bude veletrh věnovat je problematika dotačních titulů - a to jak zaměřených na energeticky úsporné stavění
a rekonstrukce, tak i například na kotlíkové dotace. Chybět
nebude ani problematika zásobování vodou pro byty, domy
a zahrady.
Významné stavební a developerské společnosti
Letošní Stavební veletrhy Brno připravily ve spolupráci
se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském
kraji nový projekt, kdy se budou v rámci společné expozice
prezentovat významné stavební a developerské společnosti z regionu jižní Moravy, které se aktivně etablují nejen na
trhu ČR. Jedná se o společnosti Komfort a.s., KALÁB - stavební firma, s.r.o., Arch.Design a Stavos Brno, a.s. Prezentace těchto společností bude ve dvou základních rovinách.
Na společné expozici představí své realizované nebo připravované projekty, návštěvníci tak získají informace o nových
možnostech bydlení a plánovaném developerském rozvoji
nejen Jižní Moravy. Druhá rovina bude věnována možné
spolupráci s dalšími stavebními a dodavatelskými firmami,
které by se chtěly účastnit společných projektů.
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Nabídněte praktická řešení stavebních plánů
Hlavním cílem návštěvníků je získání přehledu o novinkách
a trendech ve všech oborech stavebnictví a technického zařízení budov. Návštěvou veletrhu mají možnost nalézt a porovnat
různé alternativy řešení svých plánů na stavbu či rekonstrukci.
Ty mohou navíc zkonzultovat s renomovanými odborníky, kteří
jsou k dispozici po celou dobu konání veletrhu zdarma v poradenských centrech. Ta jsou organizována ve spolupráci s oborovými asociacemi a svazy a budou se věnovat například problematice správných technologických postupů, aplikaci právních
norem či energeticky úspornému stavění.
I v roce 2016 se souběžně se Stavebními veletrhy Brno
uskuteční v pavilonu V i Veletrh PTÁČEK společnosti PTÁČEK - velkoobchod, který bude zpřístupněn široké veřejnosti
v pátek 22. a v sobotu 23. dubna. V rámci této akce představí
společnost PTÁČEK - velkoobchod, a. s. svoji nabídku výrobků více než 130 dodavatelů z oboru topení – plyn – voda –
sanita – inženýrské sítě.
Vstupenku na veletrh výhodněji
Chcete-li navštívit veletrh výhodněji, zakupte si vstupenku
online, zvýhodněné vstupenky získáte na www.bvv.cz/svb –
odkaz VSTUPENKY & REGISTRACE. Vyberte Stavební veletrhy Brno, zaplaťte online, a navštivte veletrh za 80 Kč. Sleva
platí pouze pro úspěšně provedenou online platbu.
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Větrací jednotky s rekuperací tepla
DUOVENT®Compact DV/RV
Ing. Jan Kontra

V souvislosti s novými předpisy, které se týkají evropského nařízení o ekodesignu větracích jednotek, jejichž počátek
platnosti se rychlým tempem blíží, přichází naše společnost
Elektrodesign ventilátory s.r.o. (kontakt na str. 7) s novou
řadou kompaktních rekuperačních jednotek, které plně vyhovují těmto novým, přísným požadavkům. Nařízení evropské komise č.1253/2014 v návaznosti na směrnici 2009/125/
EC o ekodesignu výrobků spotřebovávajících elektrickou
energii, formuluje požadavky na účinnost a měrnou spotřebu větracích jednotek uváděných na trh a vyšla v platnost od
1. 1. 2016. Naše společnost, jako prověřený výrobce a dodavatel těchto zařízení, se již před dvěma lety rozhodla začít
s vývojem zcela nové řady jednotek, které budou požadavkům této nové směrnice plně vyhovovat. Vývojové oddělení
firmy se začalo intenzivně zabývat vývojem a konstrukčními
pracemi na této nové řadě jednotek a v nedávné době byla
první typová řada těchto jednotek, pod označením DUOVENT®COMPACT DV, uvedena na trh. V průběhu 1. čtvrtletí
roku 2016 pak bude uvedena i řada s rotačním regeneračním výměníkem DUOVENT®COMPACT RV.
Kompaktní VZT jednotky DUOVENT® Compact nacházejí
uplatnění v projektech větrání prostor jako jsou školy, tělocvičny, obchody, restaurace a jídelny, průmyslové objekty,
sklady atd. Jednotky jsou kompletně smontované a vybavené systémem Měření a Regulace a všechny jejich parametry
jsou již přednastaveny ve výrobním závodu, což značně redukuje čas jejich instalace. Jednotky mohou být vybaveny
vícestupňovou filtrací vzduchu zejména pro městské a průmyslové aglomerace, ohřevem a chlazením vzduchu. Vzhledem k širokému rozsahu nabízených velikostí v rozsahu prů-

toků od 450 do 8000 m3/h je možné pokrýt širokou množinu
rozměrů větraných prostor.
Jednotky DUOVENT®Compact DV (obr. 1) jsou dodávány v devíti velikostech – 500, 800, 1800, 3000, 4200, 5000,
6000, 6900, 7800 v rozsahu průtoků vzduchu od 200 do
8000 m3/h a jednotky DUOVENT®Compact RV (obr. 2) budou dodávány ve velikostech – 800, 1800, 3000, 4200, 6000,
7800 v rozsahu průtoků vzduchu od 500 do 8000 m3/h.
Celá řada jednotek DUOVENT®Compact DV a RV je založena na zcela nové ekonomické platformě opláštění s rámovou
hliníkovou konstrukcí, která propůjčuje celé konstrukci jednotek výjimečnou mechanickou stabilitu a robustnost.
Hlavní konstrukční výhody jednotek
hliníková konstrukce z tvrzeného hliníku EN AW
6060 T5 s vnitřní dutinou, s možností vložení dodatečné
izolace pro snížení vlivu tepelných mostů.
 Rámová konstrukce je vyplněna sendvičovými panely
s izolací nehořlavými deskami z kamenné vlny (třída reakce na oheň A1) o tl. 45 mm. Vnější pohledový ocelový
plech panelu je pozinkován a lakován v odstínu RAL9002,
vnitřní ocelový plech je pozinkován.
 Celé opláštění vykazuje třídu prostupu tepla T2 a třídu
mechanické stability D2 dle EN1886.
 Pro snadnější připojení k VZT potrubí při montáži jednotky
na stavbě jsou připojovací příruby opatřeny standardními
profily KF výšky 20 mm. Jednotky nabízejí 32 variant poloh přírub na plášti této jednotky pro každé její provedení
(podlahové, podstropní a vertikální).
 Rekuperační výměník verze DV je vyroben z hliníkového
 Rámová

Obr. 1 - DUOVENT®Compact DV

4

KLIMATIZACE

Obr. 2 - DUOVENT®Compact RV

plechu bezsilikonovou technologií s maximální netěsností
0,1 % nominálního průtoku při 400 Pa rozdílu tlaku mezi
odvodní a přívodní částí rekuperátoru. Maximální účinnost rekuperace je až 90 %.
 Rekuperační výměník verze RV je rotační. Rotor je střídavě
navinut z rovné a rádlované vrstvy hliníkové fólie. Rotační
výměník je dodáván v provedení teplotním nebo hygroskopickém pro dodatečný přenos vlhkosti. Těsnění mezi
rotorem a skříní zajišťuje labyrintové těsnění s průměrnou hodnotou netěsnosti pod 0,5 % nominálního průtoku
vzduchu. Maximální účinnost rekuperace je až 90 %.
 Regulační klapky jsou hliníkové s třídou těsnosti 2 dle
EN1751 vybavené švýcarskými servopohony BELIMO. Na
přání je možné vybavit jednotky také klapkami třídy těsnosti 3 nebo 4.
 Ventilátorová oběžná kola s dozadu zahnutými lopatkami
jsou vyrobena ze speciálního kompozitu s teplotní odolností
od -20°C do +60°C; jsou velmi lehká a vykazují minimální vibrace díky dokonalému statickému a dynamickému vyvážení.
 Pro pohon ventilátorů jsou použity EC elektromotory, které jsou napřímo montovány na oběžném kole a do jednotky jsou uloženy na ocelových pozinkovaných rámech.
Rámy jsou s nosnými částmi jednotky spojeny přes izolátory chvění.
 Kompaktní filtrační články jsou dostupné ve třídách filtrace od G4 do F9 s polypropylenovým filtračním materiálem

Obr. 4 - Varianta řízení CAV a COP

s nízkou tlakovou ztrátou nebo standardním materiálem
ze syntetických vláken.
 Vodní ohřívače, vodní chladiče a přímé výparníky jsou vyrobeny z měděných trubek, na které jsou navlečeny hliníkové lamely s profilem zvyšujícím účinnost přestupu tepla
z lamely do okolního vzduchu. Lamely chladičů jsou navíc
vybaveny hydrofilním filmem, který účinně svádí zkondenzovanou vodu ze vzduchu, z lamely přímo do kondenzátní
vany jednotky.
 Elektrické ohřívače ve dvou výkonových variantách pro každou velikost jednotky umožňují využít tyto jednotky také
jako vytápěcí (tzn. i pro hrazení tepelných ztrát objektu).
 Integrovaný systém měření a regulace vlastní výroby DigiReg® propůjčuje jednotkám mnoho způsobů řízení s možností individuálního nastavení dle požadavků každého
projektu. Standardně jsou jednotky dodávány s variantou
řízení VAV (variable air volume – obr. 3), na přání je možnost řízení COP (constant operating presure) nebo CAV
(constant air volume – obr. 4).

Obr. 5 - Jednotka DUOVENT®Compact DV 6000 DI2 DX KL G4/G4
DCOP OP v provedení s příslušenstvím ROOFPACK-A
 K jednotkám je v balíčku nabízena služba STARTPACK nebo

Obr. 3 - Varianta řízení VAV
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SETPACK s možností nastavení parametrů jednotky přímo
na stavbě nebo ve výrobním závodě.
Jednotky DUOVENT®Compact je možné dodat i ve venkovním provedení s příslušenstvím ROOFPACK, které ve verzi ROOFPACK-A (obr. 5) dovybavuje jednotku střechou z ocelového
plechu a vodotěsným vnějším pláštěm. Ve verzi ROOFPACK-B
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Jednotka dodávaná z výrobního závodu s namontovaným
systémem MaR DigiReg® poskytuje komfort ovládání všech
dostupných funkcí jednotky přes dotykový displej (obr. 7).
Pro servisní účely lze systém plně nastavit v servisním menu
nebo pomocí servisního software. Jednotka je z výroby osazena teplotními a tlakovými čidly, je propojena s regulačním
systémem dle technologických schémat systému měření a regulace, má rozvodnici umístěnou na boku jednotky
a obsahuje samotný regulátor a veškeré jisticí prvky, včetně
servisního vypínače. Rozvodnice se standardně pro vnitřní provedení dodává v krytí IP20, pro venkovní provedení
v krytí IP65 (obr. 8 a 9).
Pro snadnou selekci jednotky a přiřazení regulačního systému slouží návrhový software VentiCAD® (obr. 10). Software slouží ke snadnému návrhu kompaktních větracích
jednotek z portfolia naší společnosti. Jako každý selekční
program má tak za cíl usnadnit práci projektantům a tech(pokračování na str. 8)

Obr. 6 - Tlaková sonda pro měření průtoku
vzduchu v přívodní nebo odvodní části jednotky DUOVENT®Compact DV

Obr. 7 - Dálkový ovladač pro DigiReg®

Obr. 8 - Rozvodnice systému DigiReg® v provedení s krytím IP20

navíc přibyde k výše zmíněným vylepšením ROOFPACK-A ještě speciální demontovatelný rám výšky 350 mm, který je možné napřímo zabudovat do konstrukce pláště střechy.
K usnadnění servisu a nastavení konkrétního pracovního
bodu jednotky jsou jednotky DUOVENT®Compact opatřeny
zařízením pro měření průtoku vzduchu (obr. 6), jehož měřicí
místa jsou vyvedena na bok jednotky. Pomocí tohoto zařízení je možné snadno nastavit konkrétní pracovní bod jednotky dle požadavků projektu přímo na stavbě.
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Obr. 9 - Příklad provedení jednotky DUOVENT®Compact s dokončenou kabeláží řídicího systému DigiReg®
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Obr. 11 - Návrh jednotek DUOVENT®Compact v 3D modeláři Solidworks

Obr. 10 - Náhled na selekci jednotky DUOVENT®Compact DV
v prostředí VentiCAD
(pokračování ze str. 6)

nickým pracovníkům při zpracovávání projektové a technické
dokumentace VZT systémů komerčních objektů. VentiCAD®
ctí koncept jednoduchého prostředí, na který si uživatel snadno zvykne, je lehce ovladatelný a intuitivní. Práce s ním není
o výuce programu samotného, ale naopak; co neúčinněji, nej-

rychleji a řádně vede k návrhu vhodného zařízení, bez zbytečného zdržování listováním katalogu a přepočtem výkonových
parametrů, či hledáním potřebného zdroje informací, ukrytého za nespočtem kliknutí v daném selekčním programu. Výsledkem je prostředí, které logickými navazujícími kroky má
již při prvním setkání s uživatelem za následek, minimálně základní, správnou selekci zařízení. Prostředí se čtyřmi nezávislými okny, která jsou však vzájemně propojena, podává kompletní informace o navrženém zařízení a uvádí uživatele do
dalších zákoutí programu samotného. VentiCAD® je schopen
poskytnout základní technické informace o zařízeních, přiřadí vhodný systém měření a regulace, zobrazí pracovní bod
včetně hlukových parametrů. Velmi snadno lze přidat VZT příslušenství, zobrazit jednotlivé okótované průměty a servisní
prostor, nebo vložit poznámky k jednotlivým pozicím v projektu. Na závěr lze tisknout technický list s orientační cenovou
nabídkou a uložit projekt do souboru. Vzhledem k tomu, že
byl tento software vyvinut a je stále zdokonalován společností
Elektrodesign ventilátory s.r.o., je jednou z největších výhod
tohoto programu možnost rychlého zpracování případných
podnětů uživatelů a jejich zprovoznění v následné aktualizaci.
Všechny jednotky DUOVENT®Compact jsou ve fázi přípravy výroby navrhovány v 3D modeláři Solidworks (obr. 11),
což zaručuje vyšší kvalitu a přesnost výroby. Při kompletaci
jednotek DUOVENT®Compact je využíváno zdokonalených
metod kontroly kvality výroby. Výroba dílů jednotek probíhá na pokročilých vysekávacích lisech TruPunch 5000 a TruBend 3100 (obr. 12).


Obr. 12 - Výrobní
hala s vysekávacím
centrem TruPunch
5000 R s automatickým
podavačem plechu
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Špičková jednotka z Janky
Robert Inneman

Ve společnosti Janka Engineering dochází v posledních
měsících k mnoha zásadním změnám. A to nejen v rámci
interních změn a procesů, ale také na poli jednotlivých výrobkových skupin. Jednou z nejdůležitějších částí produkce
je výroba vzduchotechnických jednotek. A právě zde dochází k největším změnám.
V průběhu prvního pololetí uvedeme na trh novou řadu
vzduchotechnických jednotek pod názvem FineAir (obr. 1).
Tyto vzduchotechnické jednotky rozšíří již nabízenou škálu
zařízení a nabídne zajímavé řešení pro aplikace s vysokým
nárokem na technické parametry vzduchotechnických jednotek. Samozřejmostí je dnes splnění mnoha technických
kritérií. Ať již jde o dodávky dle nařízení EU 1253/2014
(takzvaný ecodesign), které je platné od 1. 1. 2016, nebo
o dodávky a technické parametry podle tohoto zpřísněného nařízení, jehož platnost bude od 1. 1. 2018. Již nyní tak
umíme navrhnout zařízení do projektů, které bude v souladu s požadavky příslušného zpřísněného nařízení.
Celá konstrukce vzduchotechnických jednotek FineAir je
opět řešena jako modulární stavebnice. Kostra celé jednotky je sestavena z masivních hliníkových profilů opatřených
předělem z polyamidové vložky pro oddělení tepelných
mostů. Společně s novou konstrukcí opláštění pomocí
sendvičových panelů s polyuretanovou výplní jsme docílili
vynikajících technických vlastností celého opláštění vzduchotechnické jednotky.

a tím pádem i těžší. Při rekonstrukcích tak nevzniká jen požadavek na velikost, ale v mnoha případech i na hmotnost
celého zařízení. S tím jsou spojeny i problémy týkající se
statiky a dynamiky staveb. Proto byl při vývoji opláštění
naší jednotky kladen důraz i na hmotnost. Výsledkem toho
je sendvičový panel s vysokou mechanickou pevností, vyrobený z PUR pěny a odlehčený o ocelové součásti. Tento
panel je lehký, ale vysoce pevný.
Celá koncepce nových vzduchotechnických jednotek FineAir je identická s jednotkami PremiAir a rozšířená o horní hranici výkonu. Můžeme tak nabídnout vzduchotechnické jednotky s výkonem od 1.000m3 do 100.000m3.
Široká škála použitelnosti, vnitřních vestaveb, možnosti
vestavěných tepelných čerpadel a integrovaných chlazení
předurčují nové vzduchotechnické jednotky FineAir pro
náročné instalace. Technické parametry splní i veškeré
podmínky pro export, především do zemí EU.
Návštěvníci veletrhu Aquatherm 2016 (koná se 1. až
4. 3. na pražském výstavišti v Letňanech) si budou moci
prohlédnout vystavenou vzduchotechnickou jednotku na
stánku Janky Engineering.


Na základě všech inovací jsme po základním měření dosáhli těchto parametrů dle ČSN EN 1886:
 mechanická pevnost:
 těsnost: L1;
 prostup tepla: T1;
 tepelné mosty: TB1.

D1;

Změnou neprošly jen opláštění a konstrukce. Nová řada
vzduchotechnických jednotek FineAir bude nabízena samozřejmě s inovovanými výměníky a rekuperátory s maximální účinností. Neméně důležitou součástí technických
parametrů vzduchotechnických jednotek je kromě jiného
použití motorů s účinností IE3 s frekvenčním řízením.
Vývoj nové vzduchotechnické jednotky jsme podřídili
jedinému záměru. Nabídnout špičkovou techniku s maximální účinností všech komponentů, modulární konstrukční
řešení, maximálně flexibilní. Díky posouzení všech vstupních komponentů jsme našli řešení pro nově vzniklý obecný problém vzduchotechnických jednotek.
Jak známo, po přijetí všech normativ dle nařízení EU
1253/2014 jsou obecně vzduchotechnické jednotky větší
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Nejžhavější novinky „Made by Toshiba“
Dagmar Unterrainer

Klimatizace TOSHIBA jsou každému známé pro svou dokonalou kvalitu a mimořádnou účinnost. Právě proto dnes sklízí
chválu po celém světě. Po mimořádně úspěšné sezóně 2015
je Toshiba díky svým novinkám, které nabízejí nové možnosti
a řešení všem uživatelům, skvěle připravena na letošní start
do sezóny.
Toshiba (kontakt na titulní straně časopisu) se letos chystá
představit své inovace i návštěvníkům veletrhu AQUATHERM
v Praze, kde naleznou ty nejžhavější novinky „Made by Toshiba“ jako je nový systém SMMS-e nebo nový reprezentant zařízení základní invertorové řady Residential.
„MIRAI“ – budoucnost začíná už dnes
Elegantní štíhlá linie a pozornost, věnovaná především přednímu panelu jednotky, propůjčují zbrusu novému modelu základní
řady RAS pozoruhodný vzhled. Moderní design jednotky podtrhují zaoblené tvary a decentní LED osvětlení. Nový „Mirai“ (obr.
1) přichází nejen v ještě štíhlejším, ale i v optimalizovanějším
provedení. Vylepšený tepelný výměník se speciálním povrchem
proti usazování nečistot, velký ventilátor zajišťující ještě lepší distribuci vzduchu, nový kompresor „Made in Japan“ - to vše stanovuje vysoká měřítka kvality.
„R32“ - ohleduplné, ekologické chladivo
Toshiba zasvětila svůj život tomu, aby se podílela na vytváření
nejen lepší ale hlavně zdravé budoucnosti. A protože bere svou
zodpovědnost za životní prostředí velmi vážně, již nyní začíná
s přechodem na chladivo R32. Velkou výhodou tohoto chladiva je - ve srovnání s chladivem R410A - nízká hodnota GWP
(potenciál globálního oteplování). Zároveň přináší chladivo R32
vysokou termodynamickou účinnost a možnost snížení objemu
chladiva v zařízení. Nová řada Mirai bude k dispozici od poloviny června i ve verzi s chladivem R32.
Toshiba SMMS-e – klíčové technologie VRF systémů
Nový systém SMMS-e (obr. 2), o kterém dnes všichni mluví,
společnost Toshiba představila a uvedla na trh v říjnu 2015.
Krátce na to v Anglii obdržela velmi ceněné mezinárodní ocenění „National ACR Heat Pump Award“.
Systém SMMS-e to není jen souhrn jednotlivých součástek
– TOSHIBA se zaměřila na souhru všech součástí v jednom dokonalém technologickém celku. Je přímo požitkem sledovat jak
klíčové technologie slouží k maximalizaci výkonu a účinnosti celého systému. Komfort, na který se lze spolehnout.
Jednou z nejvýraznějších inovací je nová vlastní technologie kompresoru, která zvyšuje účinnost a spolehlivost celého
systému i při extrémních provozních podmínkách. Nový tvar
hradítka snižuje při kompresi tlakové ztráty, nová povrchová
úprava materiálu tzv. „Diamond Like Carbon Coating“ zaručuje
maximálně spolehlivý provoz bez nebezpečí výrazného mechanického opotřebení. Zvětšený kompresní prostor umožňuje navýšení maximálního výkonu kompresoru.
KLIMATIZACE

Obr. 1 - Nový
reprezentant
zařízení základní
invertorové řady
Residential „MIRAI“ ve
výkonových modelech
2,5 / 3,1 / 4,4 kW
s chladivem R410A
a R32

Velká pozornost byla během vývoje SMMS-e věnována novému „optimalizovanému provozu topení“. Řídicí systém SMMS
-e obsahuje nový řídící algoritmus založený na trvalém sledování stavu venkovního výměníku. Jakmile zjistí, že výměník začíná
namrzat, otevře by-pass ventil horkých plynů. Tím dojde ke zvýšení teploty na výměníku venkovní jednotky a rychlému tání
námrazy. Díky tomu je provoz celého systému v režimu topení
řízen tak, že vnitřní prostory jsou trvale vytápěny, což výrazně
zvyšuje úroveň komfortu uživatele. Ve stejné situaci musí konkurenční systémy vzdát a ukončit provoz topení, nebo počítat
se značným zvýšením spotřeby energie.
Jedinečné je také řízení průtoku chladiva „Inteligent Flow
Technology“ (NFT), které nepřetržitě upravuje provoz a výkon
každé vnitřní a venkovní jednotky. To vše nezávisle na jmenovitém výkonu jednotky nebo na vzdálenosti vnitřní a venkovní
jednotky.
Nová bezdrátová komunikace „Wave tool“ potěší každého
uživatele, servisního technika nebo montéra. Pomocí tohoto
nového nástroje lze číst systémová data z venkovní jednotky
pouze s pomocí telefonu či tabletu s operačním systémem Android. Vše je založeno na technologii NFT, která umožňuje bezdrátovou komunikaci kompatibilních zařízení.


Obr. 2 - SMMS-e: kvalita
a dokonalost otvírají nové
dimenze účinnosti a komfortu
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Odborník ocení snadnou instalaci,
zákazník jednoduché ovládání
Jakub Šachl

Panasonic (kontakt na str. 13) uvádí na trh novou řadu
tepelných čerpadel Aquarea Generace H v provedení Bi-Bloc
(obr. 1), zahrnující vylepšený design usnadňující instalaci
a nový, uživatelsky příjemný dotykový panel. Nová Aquarea
Generace H s vynikající energetickou účinností A ++, představuje ideální řešení pro domácnosti, které chtějí ještě více
zefektivnit svoje výdaje za energie.
Modely nové generace si čeští zájemci budou moci poprvé
prohlédnout 1. - 4. března na veletrhu Aquatherm (stánek
207, Hala 2).
Klíčové vlastnosti řady Aquarea Generace H
 Energetická účinnosti A ++.
 Odnímatelný dotykový panel.
 Elegantní, moderní design.
 Snadná instalace a údržba.
 Široká škála možností zapojení a ovládání.
Inteligentní ovládání a snadná instalace
Nejvýraznějším znakem nové řady Aquarea Generace H je
snadno použitelný ovládací panel, který je vybaven 3,5palcovým dotykovým LCD panelem s vysokým rozlišením (obr. 2).
Uživatelům je tak usnadněno ovládání systému i nastavení
různých funkcí, včetně nových režimů, jako je například režim
bazénu. Panel umožňuje také sledovat energetický vstup a výstup v průběhu dnů, týdnů a měsíců; tak lze získat komplexní
přehled o využívání energie a vzniklé úspoře.
Panel, který obsahuje snímač teploty, může být z vnitřní jednotky vyjmut a instalován na jiném místě v domě, aby sloužil
jako dálkové ovládání systému i termostat. Jeho plochý, inovativní design zaručuje, že se stane nenápadnou součástí jakéhokoliv interiéru. Novým ovladačem lze také nastavit topení ve dvou různých zónách. K dispozici je 10 evropských jazyků
včetně češtiny.
Vnitřní jednotka Generace H prošla výrazným redesignem
po stránce atraktivity i uživatelské přívětivosti a je proti svým
předchůdcům menší, takže po instalaci zabírá méně místa.
Dlouhodobé úsilí společnosti Panasonic, aby instalace
a údržba výrobků byla co nejjednodušší, se odrazila i v Generaci H. Součástí vnitřní jednotky je nově i vodní filtr včetně
dvou kulových ventilů, což značně urychluje montáž. Filtr je
pro snadný přístup při údržbě umístěn na přední straně jednotky. Generace H také nově obsahuje senzor, který přesně
měří aktuální průtok vody. Díky této novince zjistí koncový zákazník s naprostou přesností výkon čerpadla a může tak snáze
monitorovat jeho spotřebu a celkovou účinnost.
Pro snadnější montáž bylo upraveno také uspořádání trubek. Potrubí s chladivem je nyní souběžně s vodovodním potrubím; takže jakmile je připojeno vodovodní potrubí, je mno-
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hem jednodušší potrubí s chladivem připojit. Řídicí jednotka
je umístěna na přední straně. Potrubí je instalováno odděleně
od elektrické části, která může být pro snadnější přístup jednoduše odejmuta.
Generace H rovněž nabízí množství volitelných funkcí zajišťující její vysokou flexibilitu. Uživatelé si například mohou
zakoupit dodatečné příslušenství ve formě PCB. Prostřednictvím této desky budou mimo jiné schopni ovládat solární
panely, externí přepínání mezi vytápěním a chlazením a navíc získají možnost ovládat celý systém na svorkách 0 - 10 V.
Mezi dodatečné příslušenství rovněž řadíme třícestný ventil,
jehož vnitřní instalaci konstrukce bez problémů umožňuje.
Nové Internetové ovládání systémem Aquarea Cloud je samozřejmosti. Předností tepelného čerpadla také jsou jednoduchá instalace a snadné ovládání.
Modely nových čerpadel o výkonu 3 kW (WH-UD03HE5
a WH-SDC03H3E5) a 5 kW (WH-UD05HE5 a WH-SDC05H3E5)
jsou již na českém trhu dostupné. Modely o výkonu 7 kW
(WH-UD07HE5 a WH-SDC07H3E5) a 9 kW (WH-UD09HE5
a WH-SDC09H3E5) v jednofázovém provedení budou tuzemským zájemcům k dispozici v dubnu 2016.


Obr. 2

KLIMATIZACE

NOVÁ AQUAREA GENERACE H
DEJTE ZELENOU EKO VYTÁPĚNÍ

ENDED

RECOMM

Pro skutečnou úsporu zvolte tepelná čerpadla Aquarea Generace H
Nová generace tepelných čerpadel Panasonic Aquarea poskytuje významnou úsporu energie díky ohromující efektivitě
i při -20 ºC. Tento inovativní nízkoenergetický systém, navržený pro zajištění ideální teploty vytápění a horké vody
v domácnostech, je čistší, bezpečnější, levnější a šetrnější k životnímu prostředí, než jeho alternativy využívající plyn,
topný olej nebo elektřinu. S impozantní účinností COP 5 (při 3,2 kW) je jasnou volbou pro nízkoenergetické domy.
Maximalizujte úsporu energií při vytápění a ohřevu TUV s tepelnými čerpadly Panasonic Aquarea Generace H.
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HIGH PERFORMANCE

INTERNET CONTROL
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Tepelná čerpadla Aquarea vzduch/voda:
www.aircon.panasonic.eu

Kvalita za příznivou cenu
Ing. Jan Trlica, PhD.

Vpravdě hitem naší společnosti (Impromat Klima) v letošním roce je zařízení pod značkou CLINT. Jedná se o klimatizační systém VRF, jenž se vyznačuje solidními technickými a instalačními parametry, širokou škálou vnitřních
i venkovních jednotek a v neposlední řadě také příznivou
cenou.
Systém, jenž nese označení CLINT C-VRF (obr. 1 a 2) patří
do poslední generace VRF systémů. Všechny motory (kompresory, motory ventilátorů) jsou stejnosměrné bezkartáčové, což slibuje vysokou energetickou účinnost. Průměrná
hodnota COP je 4,23. Venkovní jednotky, případně jejich
kombinace nabízejí výkon od 12,5 kW do 200 kW v režimu
chlazení s průměrným COP 3,85. Průměrná hodnota COP je
4,23. Systém má implementována vylepšení, která zvyšují
energetickou účinnost celého systému. Mezi tato vylepšení
mj. patří žaluzie a trubkování ve výměnících s vysokým koeficientem přestupu tepla.
Systémy C-VRF jsou i uživatelsky přívětivé. Nabízejí vynikající regulační schopnost s přesností až +/- 0,5°C. Chlazení systému funguje až do -5°C a systém topí až do -20°C.
Hlučnost systému je snížena na minimum pomocí antivibračního uložení motorů, speciálním designem vrtulí ventilátorů a v neposlední řadě implementací nočního provozu
se sníženým provozním hlukem. Jednotky jsou standardně
vybaveny bezpečnostní funkcí „stop“ v případě požáru či

Obr. 1
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jiného alarmu. Vnitřní jednotky mají možnost dálkového vypnutí pomocí „beznapěťového“ signálu, který je přiveden
do jednotky. Systém se umí také automaticky adresovat po
úspěšné instalaci.
Portfolio vnitřních jednotek obsahuje více než 35 typů
vnitřních jednotek. Do systému je možno připojit nástěnné
jednotky s vloženým EEV; kazetové jednotky kompaktní o rozměrech 60 x 60 cm i 90 x 90 cm a podstropní do
výkonu až 15 kW. Všechny tyto jednotky jsou standardně
dodávány s IR ovladačem. Mezistropní jednotky do výkonu
až 28 kW a s externím statickým tlakem od 20 Pa do 150 Pa
jsou dodávány s drátovým ovladačem. Ke všem jednotkám
lze připojit drátový ovladač, respektive mezistropní jednotky lze ovládat IR ovladačem.
Pro větší systémy s potřebou řízení z jednoho místa je
k dispozici jednoduchý centrální ovladač pro ovládání vnitřních jednotek. Jeho instalace je velice snadná a je možná
i dodatečná integrace ovládače do systému. Jelikož se ovladač připojuje do venkovní jednotky, není nutné vnitřní jednotky mezi sebou nikterak navíc propojovat. Maximální počet připojených jednotek na jeden centrální ovládač je 64.
Systémy C-VRF nabízí také možnost rozpočtu elektrické
spotřeby mezi jednotlivé vnitřní jednotky. Tato funkce má
využití v objektech, kde je nutné rozpočítat spotřebovanou
elektrickou energii mezi jednotlivé nájemníky. Jako ideální
příklad si můžeme uvést kancelářské budovy s více firmami
anebo polyfunkčními domy. Spotřebovanou energii měřenou externím elektroměrem je VRF systém schopen dále
zpracovat a poměrově rozdělit na jednotlivé vnitřní jednotky, podle historie jejich provozu.
Venkovní jednotky lze pak za pomoci jednoduchého DX
kitu propojit se vzduchotechnickými jednotkami. To ze systémů VRF činí komplexní a dostupné řešení pro nespočet
instalací, jelikož je možné je využít jak na přímé chlazení do
určených prostor pomocí originálních vnitřních jednotek,

tak také jako jednotný zdroj chladu pro VZT.

Obr. 2
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LED technologie zakomponovaná
do kazetového stropu GIF
Ing. Marek Jakubčanin

Firma GIF ActiveVent s.r.o. (kontakt na str. 17), dříve působící pod názvem HIDRIA CZ s.r.o. a GIF CZ, s.r.o., se na
českém trhu pohybuje od roku 1997. Za dobu své existence
nainstalovala více než 250 vzduchotechnických stropů.
Vzduchotechnický strop GIF
Vzduchotechnický strop GIF (obr. 1) je ideálním řešením
pro všechny typy profesionálních kuchyní, které mají požadavky na hygienu, kvalitu pracovního prostředí, trvanlivost
a lehkou údržbu. Je zástupcem otevřených systémů, což
znamená, že strop GIF slouží jako filtrační podhled, přičemž
je na základě dispozice gastrotechnologie prostor mezi stropem GIF a konstrukčním stropem rozdělený vzduchotechnickými přepážkami na přívodní a odvodní část. Samotná
distribuce a odvod vzduchu jsou řešeny modulovými prvky

- kazetami, které mají rozměr 500 x 500 (250) mm, přitom
jsou jen volně položené na průběžných nosných profilech.
To znamená, že každá kazeta se dá volně vyjímat z rastru
a umývat ve všech typech kuchyňských myček nádobí. Zároveň je každá kazeta montážním otvorem do podhledu, takže
kontrola a úprava instalací vedoucích v prostoru mezi stropy
je lehce dostupná.
Kazety jsou vyrobené výhradně z nerez oceli CNS 1.4301
(Cr/Ni – 18/10), která splňuje všechny hygienické požadavky
na stabilitu materiálu a jeho životnost v agresivním kuchyňském prostředí.
Funkčnost stropu GIF
Dlouhodobou praxí v České republice i celosvětově je potvrzena účinnost odlučování tuků z kuchyňských par, a to
až 93 %. Takovou vysokou účinnost dosahuje strop GIF díky
základním fyzikálním principům a vlastnostem látek. Aktivní
kazety působí ve velkoplošné odsávací zóně jako aerosolový odlučovač odpovídající normám VDI 2052 a DIN 18869.
Meziprostor nad stropem GIF tedy zůstává suchý, bez plísní,
usazenin a mastnoty.
Osvětlení LED pásy
Do roku 2015 bylo osvětlení kuchyní se stropem GIF
řešeno výhradně se světly se zářivkovými trubicemi integrovanými do rastru kazet. S příchodem LED technologie
se rozšířily možnosti osvětlení s nižší spotřebou a zároveň
stále garantovaným osvětlením prostoru min. 500 lx (obr.
2). LED pásy jsou lepeny do modifikovaných nosných C-profilů (obr. 3), které jsou průběžné po celé délce místnosti.

Obr. 1

Obr. 3
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To znamená zvýšení kvality osvětlení, a to hlavně jeho rovnoměrnosti. Samozřejmostí je odolnost vůči vlhkému prostředí IP 54. Tato odolnost není dosažena zalitím LED pásu
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silikonem, jak je to běžné, ale aby nedocházelo ke zvyšování teploty už i v tak teplém prostředí, jsou pásy ošetřené
vodě odpudivou nanotechnologií. Hustota diod a kryt pásu
jsou navrženy tak, aby světelný pás působil bez přerušení
a jednolitě. Díky použití LED pásů v C-profilech se zvyšuje
plocha pro použití kazet v místech, kde by jinak byla umístěna svítidla, což poskytuje větší možnosti při návrhu vzduchotechnického stropu GIF. Svítidla jsou nejvyšším prvkem
ve stropě GIF, čímž určují konstrukční výšku (vzdálenost od
spodní hrany stropu po nejbližší instalační zařízení), která
je už nyní jen 200 mm a při použití LED technologie se tato
výška ještě snižuje.
Plochý strop GIF
Plochý strop GIF (obr. 4 a 5) je uzavřený podhled určený do
prostorů s nižší minimální výměnou vzduchu a bez potřeby
odlučování tuků, jako například prostory přípraven, výdeje
a skladovací prostory. Je též vhodný do potravinářských provozů, kde je nutné zajistit jen hygienickou výměnu vzduchu
s důrazem na čistotu prostředí a omyvatelnost podhledu,
např. výrobny masa.

Základním stavebním prvkem plochého stropu jsou panely 2000 x 400 mm, které se dají přizpůsobit jakémukoliv tvaru místnosti. Větrací a osvětlovací elementy jsou také rozměru 2000 x 400 mm, jsou integrované do podhledu a tvoří
s ním jednu rovinu. Panely jsou snímatelné a tak jako při
kazetovém stropu může každý panel sloužit jako montážní
otvor. Pevné zavěšení podhledu umožňuje lehké čištění i bez
nutnosti vyjímání jednotlivých dílů. Díky bezprůvanovému
přívodu vzduchu se vytváří ideální pracovní podmínky. Materiálem stropu je slitina hliníku AlMgSi 0,5 potáhnutá PVDF
(polyvinylidenfluorid), který zajišťuje stálý vzhled a prakticky
neomezenou životnost podhledu. Standardní vyhotovení je
Alu RAL 9010 (bílá) nebo eloxovaný hliník. Na přání je však
možno dodat jakýkoliv RAL odstín.
Závěrem
Zakomponování LED technologie do kazetového stropu
spolu s tím spojené snižování spotřeby energie a nabídka
hygienicky čistých podhledů i do méně zatížených prostor
kuchyně je inovativním krokem cíleným pro zvyšování úrovně a komfortu pracovního prostředí.


Obr. 5
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Nové EC ventilátory jako náhrady
v stávajících klimatizačních systémech
Ing. Aleš Jakubec, MBA , Gabriela Porupková, BA(Hons)

U všech aplikací ventilací a klimatizací jsou velmi žádané
kompaktní rozměry ventilátorů. Instalační prostor je vždy velmi vzácný. Důležitým aspektem je energetická účinnost, ale
také splnění minimálních požadavků stanovených nařízením
o ekodesignu, které pro ventilátory vstoupilo v platnost v roce
2015. Moderní ventilátory, vybavené energeticky úspornou
EC technologií, mají v tomto ohledu co nabídnout. Kompaktní
ventilátory nejen že splňují v současné době platné i budoucí
požadavky, ale již teď je zcela překonávají. To je příznivé jak
pro životní prostředí, tak i pro zákazníky. Hlavně proto, že díky
novému konceptu je pro výrobce klimatizačních jednotek
záměna jednoduchou záležitostí bez nutnosti jakýchkoli úprav
konstrukce.
V současné době ventilátory ventilačních a klimatizačních
jednotek často využívají asynchronní AC motory, které
pohánějí oběžné kolo pomocí řemene. Takové uspořádání
zabírá uvnitř klimatizačního zařízení hodně místa a instalace
těchto motorů je poměrně komplikovaná. Množství opotře-

Obr. 1 - Ventilátor EC řady RadiFit (nahoře), zde uvedený v blokovém
schématu sací komory, má bezkonkurenční kompaktní provedení.
Na dolním obrázku je zobrazen ventilátor s řemenovým pohonem
s frekvenčním měničem

bených dílů si v průběhu provozu vynucuje další servisní
činnost. Tento široce používaný koncept navíc není ideální
z hlediska hygieny. Odírání řemene může mít neblahý vliv
na kvalitu ovzduší. Další nevýhodou této sestavy je obtížné uspokojení požadavku na optimální využití primárně
dodávané energie. Účinnost asynchronních AC motorů je
v závislosti na výkonu na hřídeli mezi 20 až 70 %. Regulaci
otáček, například pro nastavení výkonu na základě požadavku na snížení hluku, lze realizovat pouze s využitím dalších
komponentů, jako jsou např. frekvenční měniče.

Obr. 2 - Produktová řada oboustranně sajících radiálních ventilátorů
ve spirální skříni s dozadu zahnutými lopatkami, zde zobrazeno
s montážní přírubou v poloze 90°

EC ventilátory s přímým pohonem
Vzhledem k těmto faktorům jsou EC ventilátory s přímým
pohonem vynikající alternativou. EC motory vykazují stejné
vlastnosti jako DC motory, lze je však snadněji regulovat
a dosahují účinnosti až 90 %. Vedle lepšího využití primární
energie je další výhodou snížení tepelných ztrát při provozu,
což má pozitivní vliv na životnost použitých kuličkových
ložisek. Dalším argumentem ve prospěch použití EC ventilátorů ve ventilačních a klimatizačních zařízeních je jejich
kompaktní vnější konstrukce rotoru. Elektronicky komutovaný motor je integrován přímo do oběžného kola, čímž
se významně snižují instalační rozměry (obr. 1). Není tedy
zapotřebí řemenový pohon mezi motorem a ventilátorem
nebo frekvenční měnič. Nová klimatizační zařízení jsou díky
EC technologii kompaktnější, takže v místě instalace vyžadují méně prostoru. Energeticky úspornou technologii je také
možné využít ve stávajících modelech. Retrofitt, jinými slovy
výměna „starého“ za „nový, vysoce účinný“, není již žádný
problém. Dokazuje to nová řada výrobků RadiFit společnosti
ebm-papst (obr. 2).
Energeticky úsporná technologie ve spirální skříni
Produktová řada oboustranně sajících radiálních ventilátorů s dozadu zahnutými lopatkami ve spirální skříni byla
navržena jako koncept energeticky úsporného systému pro
řadu aplikací v rámci technologie pro průmysl a ventilaci. V závislosti na velikosti je tato řada vhodná pro úrovně
výkonu vzduchu až do 10 000 m³/h (obr. 3). Díky vysoce
výkonným GreenTech EC motorům pracují tyto radiální ventilátory s vysokou účinností v kombinaci s vysokým statickým
(pokračování na str. 20)
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Snižte provozní náklady!

RadiFit
- ideální řešení pro průmyslové a vzduchotechnické aplikace
- kompaktnější EC provedení v porovnání s původním AC řešením
- bezkonkurenční snížení provozních nákladů
- Plug & Play - snadná výměna za stávající sestavu
- minimální životnost > 40 000 provozních hodin
Více informací na: www.ebmpapst.com/radifit

The engineer’s choice

Obr. 3 - V závislosti na velikosti jsou možné úrovně výkonu
vzduchu až do 10 000 m³/h
(pokračování ze str. 18)

tlakem. Důležitou roli hraje i aerodynamicky optimalizovaný
tvar lopatkové mříže vysoce výkonného oběžného kola
a ideálně přizpůsobená spirální skříň. Celkovým efektem je
snížení spotřeby energie. Praktické zkoušky prokázaly, že je
možné dosáhnout úspor více než 40 % ve srovnání s konvenčním AC ventilátorem s interním rotorem ve stejném
pracovním bodě. Ventilátory mají také velmi tichý chod díky
nízkohlučné komutaci a dynamickému vyvážení rotační části motorového oběžného kola. Generování hluku šířeného
konstrukcí je minimalizováno, čímž se snižuje zatížení ložisek
a zároveň se prodlužuje jejich životnost.
Tyto vlastnosti jsou výhodné v široké řadě aplikací,
například v tzv. klimatizačních jednotkách s nízkým profilem (obr. 4A), které využívají teplo z odpadního vzduchu
pro ohřev venkovního vzduchu. Ventilátory ženou vzduch
přes výměník tepla a potom přes sací a výstupní vzduchové

potrubí. Pro tento účel jsou ideální kompaktní, energeticky
úsporné EC ventilátory s regulací otáček. Hlavně s ohledem
na přísné předpisy pro úsporu energie, které jsou v této
oblasti platné. To stejné platí pro ústřední vzduchotechnické
jednotky (obr. 4B), kde ventilátory musejí hnát vzduch přes
filtry, tepelné výměníky nebo zvlhčovače a odvlhčovače
a také rozvětvené potrubní systémy za současné kompenzace tlakových ztrát. Systém musí být zároveň co nejvíce
prostorově úsporný a zajišťovat jednoduchou ventilaci dle
požadavků pro velký počet místností. Ventilátory však musejí splňovat také obdobné požadavky v průmyslových aplikacích, například pro chlazení generátorů (obr. 4C). V tomto
případě žene ventilátor okolní vzduch přes úzké kanály na
generátoru, což je místo, kde si nové radiální ventilátory
opravdu přijdou takříkajíc na své. Díky integrované regulaci otáček se chlazení může neustále přizpůsobovat zatížení
a tvorbě tepla. Vzhledem k tomu, že ventilátor nevyžaduje
samostatný pohon, potřebuje menší prostor pro instalaci.
Modulární koncepce s možnostmi flexibilního připojení
Radiální EC ventilátory jsou určeny pro praktickou instalaci a lze je snadno přizpůsobit pro různé aplikace. Variabilní
poloha montážních přírub je možná u velikostí 250 až 400
mm, kdy ventilátory lze dodávat i bez příruby. Velikosti 310,
355 a 400 jsou k dispozici v úspěšném kubickém provedení.
Důraz byl také kladen na flexibilitu, zejména pokud se jedná o elektrické připojení. Například v připojovacím prostoru může být osazena elektronika (obr. 5) vpravo nebo vlevo
od skříně. Uživatel pak může terminál otočit sám do požadované polohy. Ventilátory jsou dodávané jako kompletní
jednotka ve spirální skříni a jsou připravené pro okamžitý
provoz, čímž zákazníkům poskytují praktické Plug & Play
řešení. Ventilátory jsou navržené pro různé zdroje napájení
a provoz v systémech 50 Hz a 60 Hz, díky čemuž jsou vhodné pro použití po celém světě. Díky produktové řadě RadiFit
je nyní k dispozici energeticky úsporný, praktický koncept
náhrady ventilátorů, který má okamžitý účinek.
Bližší informace lze získat ve firmě ebm–past CZ (kontakt
na str. 19) nebo na veletrhu Aquatherm 2016 (hala 2, st. Č.
217), který se koná ve dnech 1. až 4. 3. v pražských Letňan
ech.
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Obr. 4 - Mezi typická použití
patří klimatizační jednotky
s nízkým profilem (A),
ústřední vzduchotechnické
jednotky (B) a chlazení
generátorů (C)

Obr. 5 - Elektronika se svorkovnicí může být osazena vpravo
nebo vlevo od skříně; uživatel pak může terminál otočit sám do
požadované polohy nebo kabelový vývod osadit směrem dolů
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WRL- ELEGANTNÍ ŘEŠENÍ BYTOVÉHO VĚTRÁNÍ
PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ DOMY
Úhlové koleno

Systém WRL – ploché potrubí z pozinkovaného plechu pro bytové větrání byl
vyvinut ve spolupráci s renomovanými výrobci VZT jednotek. Dlouholetá praxe
v oboru, špičkové technické a technologické vybavení a dlouholetý vývoj
umožňuje nabídnout zákazníkům širokou škálu výrobků, odborné poradenství
i podrobné analýzy, viz ukázky níže. Světové trendy kladou důraz na úspory
energie (třída těsnosti C dle DIN EN 1507 a DIN EN 15 727), snižování požárního
zatížení budov (požární třída A1 dle DIN 4102 list 4), hygienické aspekty (normy
VDI 6022, Önorm H 6020 i DIN EN 13779) a ekologické nároky (recyklace).
Ve srovnání s plastovým potrubím jednoznačně vítězí na poli ekologie a v oblasti
požárního zatížení budov.

Simulace průhybu a napětí umožňuje individuální
návrh tloušťky plechu, tvaru a konstrukce výrobků
pro různé zákaznické požadavky na namáhání prvků.
Působení sil

Systém WRL v rodinném domě – cirkulace vzduchu

Deformace oblouku 200x80 mm

Vyráběné
komponenty
jsou
posuzovány
v simulačním programu z hlediska proudění
a turbulencí a poté optimalizovány pro dosažení
minimální místní tlakové ztráty.
Rychlosti proudění vzduchu a proudnice v úhlovém kolenu

Duo kanály výrazně snižují průhyb při enormním
zvýšení pevnosti. Jejich cena je oproti kanálům
s výztuhou příznivější.
Kanál x Duo kanál

Přehled základního sortimentu.
Možno dodat ve všech třídách těsnosti, v různých materiálových mutacích, rovněž svařované do tloušťky
plechu 3 mm. Realizuje širokou škálu kooperací. Podrobnější nabídku najdete na webových stránkách:
www.tech-trade.cz.
Kruhové potrubí

Hranaté potrubí

TECH-TRADE s.r.o. Velkomoravská 4270/89 B CZ-69501 Hodonín

Systém WRL pro bytové větrání

Zákaznické atypy a kooperace

www.tech-trade.cz

Lehká konstrukce oběžného kola
inspirovaná tvary přírody
Ing. Peter Pribyl

Nová řada oběžných kol ZAvblue byla vyvinuta na základě aktuálních požadavků ecodesignu pro větrací zařízení.
Toto nařízení EU směruje návrh vzduchotechnických zařízení k nekompromisnímu zvýšení efektivity a to snížením
tlakových ztrát a zvětšením průtoku vzduchu. Odpovědí
společnosti Ziehl-Abegg (kontakt na 3. str. obálky časopisu)
je nová řada kol ZAvblue (obr. 1). Pomocí nové geometrie
kola ZAvblue je nyní mnohem snadnější dosáhnout vyšší
účinnost vzduchotechnického zařízení a tím vyhovět požadavkům ecodesignu. Technologie ventilátorů ZAvblue přináší nové možnosti do návrhu vzduchotechnických zařízení
a otvírá nové možnosti použití v dalších letech.
K dispozici je kompletní řada kol s průměry 250, 280, 315,
355, 400, 450, 500, 560 a 630 mm (obr. 2).

Obr. 1 – Ventilátor ZAvblue s motorem ECblue

Základní devízou radiálních kol ZAvblue je vyšší průtok
vzduchu při menších rozměrech. Nové oběžné kolo ZAvblue
(obr. 3) je o více než 20 procent efektivnější než ostatní podobné produkty na trhu. A to díky posunutí nejvyšší účinnosti kola do oblasti vyšších průtoků vzduchu.
Díky optimalizované geometrii kola dosahuje ventilátor
ZAvblue větší objemový průtok při menších rozměrech kola.
Výhodou použití menšího kola je možnost navrhnout zařízení, které dosahuje stejný průtok vzduchu menším průměrem kola, a tím je možné zmenšit rozměry celého zařízení.
Série ZAvblue může být použita pro přívod i odvod vzduchu pro klasické ventilační systémy (potrubní nebo střešní

Obr. 2 – Ucelená řada ventilátorů ZAvblue
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ventilátory). Stejně tak lze tyto ventilátory s úspěchem použít pro chladicí systémy datacenter, tepelná čerpadla, kompaktní klimatizační jednotky nebo ventilační systémy pro
čisté prostory. Kola ZAvblue jsou optimalizována zejména
s ohledem na lepší účinnost pro vysoké průtoky vzduchu
i v menších ventilátorových komorách.
Vzhledem k tomu, že nový ventilátor má standardní zástavbové rozměry a vyšší průtok vzduchu je možné velmi
rychle inovovat stávající zákaznická řešení za efektivnější
systém ZAvblue.
Nový design kola ventilátoru má stejné zástavbové rozměry, hlavně výškový profil jak s AC, tak i s EC motory (obr. 4).
Všechna kola ZAvblue mohou být osazena jak AC, tak i EC
motorem a díky systému adaptérů není problém změnit systém pohonu bez nutnosti zásadních konstrukčních změn zařízení. Celá výrobní řada oběžných kol ZAvblue splňuje nové
požadavky na účinnost pro provoz v EU, a to jak s AC pohonem, tak i s pohonem motory řady ECblue.
Všechny prvky inovací vedou ke zvýšení účinnosti a tím
podstatně působí na snížení jak pořizovacích, tak provozních
nákladů na celé zařízení.
Inovace systému oběžných kol ZAvblue
 Nejvyšší účinnost posunuta do oblasti vysokého průtoku
vzduchu (obr. 5).
 Požadavek na malý prostor díky kompaktním rozměrům.
 Přírodou (bionikou) inspirovaný tvar snižuje hmotnost při
zachování pevnosti.
 Zvýšený průtok vzduchu s nižší hlučností (díky novému
speciálnímu tvaru lopatek oběžného kola).
 Snížená hmotnost zvyšuje životnost jak motoru, tak i jeho
ložisek.

Obr. 3 - Porovnání výkonů ventilátorů s použitím nového ZAvblue
kola a kola Vpro při stejné velikosti a srovnání s kolem Zavblue,
které je o rozměr menší
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jednoduchý a rychlý. Přístup do toto výběrového programu
je zcela zdarma, je nutné se pouze zaregistrovat.
Ziehl-Abegg je ve vzduchotechnice celosvětově zavedeným pojmem a také na českém a slovenském trhu je již
uznávanou značkou s tradicí. High-tech společnost má impozantní a širokou škálu výrobků. Dodává na trh ventilátory
a regulační techniku, jejichž výroba a vývoj má již více než
padesátiletou historii v německém Künzelsau. Nabízí spolehlivé a energeticky úsporné výrobky ve velmi širokém sortimentu, od malých ventilátorů až po speciální ventilátory
pro zabudování do technologických zařízení.


Obr. 4 – Skladba ventilátoru ZAvblue s adaptérem ( znázorněný
zelenou barvou) pro dosažení stejné zástavbové výšky jak s AC
tak s EC motorem
 Díky

optimalizovanému designu oběžného kola může být
menší jeho rozměr nebo může klesnout rychlost rotace,
což sníží spotřebu energie.
 Vzhledem k minimální instalační výšce si zákazník může
dovolit změnu technologie motoru AC nebo EC pouze pomocí adaptéru. To vše bez nutnosti konstrukčních úprav.
Kolo ZAvblue bylo vyvinuto s důrazem na udržitelný rozvoj
a minimální dopad na životní prostředí. Pro výrobu oběžných kol byl vybrán materiál, který umožňuje další využití
po skončení životnosti ventilátoru. Recyklace spočívá v rozemletí kola a zpětném lisování do granulátu, který se dále
využije.
FANselect
Jednoduchý a přehledný nástroj pro porovnání a výběr
nejvhodnějšího typu oběžného kola (obr. 6) v kombinaci
s požadovanou technologií motoru poskytne návrhový program FANselect. Díky tomuto nástroji je výběr nejvhodnějšího ventilátoru z rozsáhlého výrobního portfolia Ziehl-Abegg

Obr. 5 - Simulace proudění vzduchu ventilátorem
ZAvblue.

Obr. 6 – Program FANselect
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Řízení technologií budov
Biotechnologického a biomedicínského
centra Akademie věd
a Univerzity Karlovy
Ing. Josef Helvich

V uplynulých dvou letech proběhla ve Vestci u Prahy výstavba Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy – BIOCEV (obr. 1). Hlavním
zdrojem financování rozsáhlého projektu je Evropský fond
regionálního rozvoje. Celkové investiční náklady dosahují
cca 2,3 mld. Kč.
"BIOCEV je společným projektem šesti ústavů Akademie
věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav,
Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimen-

tální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze (Přírodovědecká fakulta a 1.
lékařská fakulta), jehož cílem je realizace vědeckého centra
excelence v oblastech biotechnologií a biomedicíny. Cíle výzkumu jsou detailní poznání buněčných mechanismů na molekulární úrovni, výzkum a vývoj nových léčebných postupů,
včasné diagnostiky, biologicky aktivních látek včetně chemoterapeutik, proteinového inženýrství a dalších technologií s dopadem na kvalitu života, rozvoj znalostní ekonomiky
(pokračování na str. 26)

Zdroj: www.biocev.eu

Zdroj: www.biocev.eu

Zdroj: www.biocev.eu

Obr. 1
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(pokračování ze str. 24)

a konkurenceschopnost ČR“, citujeme z oficiálních stránek
www.biocev.eu.
Rozsáhlý komplex budov vyrostl na pozemku o ploše
cca 5,5 ha, to jenom pro bližší představu o stavební náročnosti projektu. Komplex zahrnuje tři hlavní objekty:
 budovu laboratoří a kanceláří;
 budovu zvířetníku;
 budovu energocentra.
Budovy laboratoří a zvířetníku jsou velmi náročné na
techniku zajišťující kvalitu prostředí; řízení teploty a vlhkosti v prostorech, kvalitní odvětrání, řízení přetlaků v čistých
prostorech.
Biologické vzorky jsou uchovávány v chladicích a mrazicích
boxech. Pro zajištění správného průběhu výzkumných prací
musí být monitorovány a archivovány teploty v boxech a poruchové stavy boxů.
Energocentrum vyrábí teplou vodu pro vytápění a spotřebu, chlazenou vodu, technologickou a čistou páru, elektřinu.
Vlastní zdroj elektřiny je nutný pro zajištění chodu klíčových
technologií při výpadku dodávky z veřejné sítě.
Tronic Control s.r.o. (kontakt na str. 25), výrobce řídicích
systémů TRONIC 2000, získal ve veřejné soutěži zakázku na
kompletní dodávku technologie řízení prostředí v prostorech, řízení energetických zdrojů a spotřeby energií, a monitoringu provozu chladicích boxů. Dále popíšeme rozsah
řízených technologií a strukturu řídicích systémů.

Obr. 2

Řízené technologie

 Deset strojoven pro celkem 52 vzduchotechnických jedno-

tek.

 Plynová teplovodní kotelna se třemi kotli.
 Parní kotelna se čtyřmi kotli technologické páry, čtyřmi vy-

víječi čisté páry a kondenzátním hospodářstvím.

 Tři kogenerační jednotky.
 Absorpční zdroj chladu.
 Tři kompresorové zdroje chladu.
 155 místností s individuální regulací teploty.
 Čisté prostory s řízeným přetlakem vzduchu.
 Rozvody silové elektřiny.
 625 chladicích / mrazicích boxů.

Řídicí systémy
systémy jsou složené z komponent TRONIC 2000.
Zpracovávají celkově cca 6800 informačních bodů.
 Vzduchotechnické jednotky, přetlak v čistých prostorech
a technologie energocentra řídí centrálně konstruované
systémy T2032CX, celkem 24 systémů umístěných ve 28
rozváděčových polích.
 Data z chladicích boxů jsou sbírána pomocí vzdálené
vstupní strany, rozprostřené v prostoru budov a komunikačně připojené protokolem Modbus ke sběrným procesním jednotkám. Použit je systém T2032EX. Celkem 82
skříní vzdálených vstupů je připojeno ke 12 procesním jednotkám, umístěným v rozváděčových polích.
 Pro individuální řízení teploty v místnostech je použito
155 regulátorů T2008F komunikačně propojených protokolem Modbus s vazbou na nadřazené řízení.
 Řídicí
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Nadřazený a vizualizační systém
Globální komunikace mezi jednotlivými řídicími systémy,
servery a operátorskými pracovišti probíhá po síti Ethernet.
K síti jsou připojené procesní jednotky systémů a prostředky
nadřazeného řízení:
 technický server;
 server monitoringu chladicích boxů;
 tři počítače stanic operátora; laboratoře, zvířetník, energocentrum;
 dohledový počítač údržby.
Vizualizaci a ovládání řízených procesů zajišťuje SW VIZLEDA nainstalovaný v počítačích operátorských stanic, data
jsou ukládána do SQL báze. Pomocí GSM modemů, připojených k serverům, jsou na vybraná telefonní čísla odesílána
poruchová hlášení.
Shrnutí
Článek ukázal vysoké nároky na rozsah řídicích systémů
a rozmanitost jeho funkcí, které přináší řízení budov sloužících k vykonávání náročného biologického výzkumu. Systémy musí disponovat modulární vstupně/výstupní stranou
s vysokým počtem připojitelných datových bodů a možností jejich vzdáleného komunikačního připojení k centrálním jednotkám. Algoritmy řízení zajišťují přesnou regulaci
parametrů prostředí v laboratořích, řízení různých druhů
zdrojů energií, kontrolu spotřeb energií a archivaci velikého množství dat. Vlastnosti současné generace řídicích systémů TRONIC 2000 splňují tyto náročné požadavky.
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Integrace klimatizačních jednotek
v Sacre Coeur II
Ing. Jan Vidim

Residence Sacre Coeur 2 (obr. 1) je součástí polyfunkčního bloku v ulicích Holečkova – Grafická na pražském Smíchově. Budova je polyfunkční, kromě bytů jsou v ní i garáže
a obchodní plochy. V objektu je instalován systém měření
a regulace pro řízení vlastního zdroje tepla – plynové kotelny, vytápění a vzduchotechniky včetně klimatizací v bytech.
V místnosti údržby TZB je pracoviště dispečinku s počítačem, na němž běží vizualizační program. Pro větrání garáží,
obchodních ploch, kotelny a odtahů z bytů slouží 8 vzduchotechnických jednotek. Vytápění je rozváděno čtyřmi větvemi
- třemi pro byty, čtvrtou větev představuje podávací čerpadlo pro VZT jednotky.
Až k tomuto bodu se technologie nijak neliší od běžných
polyfunkčních budov. Zásadní rozdíl v systému měření a regulace (MaR) proti běžným projektům ale najdeme v bytech. Ty jsou klimatizovány jednotkami, které jsou v každém bytě řízeny z centrálního bytového regulátoru MaR
společně s podlahovým topením a v některých bytech
i s konvektory.
Byty jsou vybaveny, podle velikosti, až 12 okruhy podlahového vytápění, až 10 konvektory s termoelektrickými hlavicemi, až 6 jednotkami VRV, až 5 komunikativními pokojovými ovladači Domat UI010 nebo UI012 (podle požadovaných
výstupů pro termohlavice) a jedním až dvěma měřiči tepla.
Vzhledem k variabilitě provedení i požadované funkčnosti je
každý byt vybaven samostatným volně programovatelným
řídicím automatem Domat mark320. Těch je v budově nasazeno celkem 84.
Programovatelný automat mark320 má čtyři sériové porty
(2 × RS232 a 2 × RS485). Na jednu linku RS485 jsou připojeny triakové výstupní moduly M312 pro řízení termických
pohonů a komunikativní pokojové ovladače UI012 pro řízení konvektorů nebo ovladače UI010 bez výstupů. Všechny
komponenty komunikují protokolem Modbus RTU. Druhý
port RS485 slouží pro integraci klimajednotek protokolem
LGAP (dříve s názvem PI485). Tento protokol umožňuje nastavovat stav VRV jednotky, její provozní režim, funkci výdechové klapky, požadovanou teplotu i rychlost ventilátoru,
a číst skutečnou teplotu vzduchu i několik dalších parametrů. Protokol PI485 již byl k dispozici v předchozí řadě programovatelných podstanic Domat MiniPLC, v regulátorech
Domat mark320 je ale implementován v jazyce ST (strukturovaný text) a volně k dispozici jako příklad zákaznicky napsaného komunikačního protokolu. Podstanice řady mark...
mohou být programovány jak ve strukturovaném textu,
který umožňuje větší flexibilitu, tak v jazyce funkčních bloků
(FBD), který je přehlednější a snadnější pro uživatele, zvyklé na programování většiny řídicích systémů. Oba způsoby
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programování je možné kombinovat a technici si tak mohou
tvořit i vlastní procedury a funkční bloky, opět psané buď
v strukturovaném textu, nebo ve funkčních blocích.
V tomto zapojení je hlavní úlohou podstanic koordinovat
funkci klimatizace a topení tak, aby nemohlo dojít k současnému chlazení jednotkou VRV a topení podlahovým vytápěním. Jednotné ovládání pokojovými ovladači UI010 nebo
UI012 usnadňuje obsluhu, řídicí povely pro klimajednotku
jsou předávány po sběrnici do venkovní jednotky (společné
pro všechny vnitřní jednotky v bytě) a ta je předává do vnitřních jednotek. Ovladače UI012 na sobě mají triakové výstupy, které jsou využity pro řízení termických ventilů v příslušných místnostech, čímž došlo k úspoře kabeláže. Termické
ventily podlahového vytápění umístěné v rozdělovači jsou
ovládány společným výstupním modulem M312 s 8 triakovými výstupy (obr. 2).
Procesní podstanice řady mark... přinášejí flexibilitu volného programování dokonce až na úroveň I/O modulů. Díky
moderním technologiím nabízí Domat v nové řadě podstanic kompaktní regulátory IMIO100 (16 I/O) a ICIO205 (30
I/O) s rozhraním Ethernet a RS485. Pro větší celky je určena
podstanice markMX s 88 I/O. Kompaktní podstanice obsahují řídicí jednotku i vstupně-výstupní moduly v jednom přístroji, což usnadňuje instalaci. Zároveň je možné je rozšiřovat o standardní I/O moduly, připojené na rozhraní RS485.
Rozhraní Ethernet slouží pro programování a komunikaci
s klienty, jako je vizualizace, webový prohlížeč nebo cizí program pro vyčítání dat.
Podstanice bez integrovaných vstupů a výstupů jsou vhodné jak pro klasické řídicí systémy s I/O moduly, tak jako volně programovatelné převodníky a komunikátory. K dispozici jsou typy s jednou sběrnicí RS485 (mark100, mark125,
mark220) se dvěma sběrnicemi RS485 a dvěma RS232

Obr. 1 - Residence Sacre Coeur 2
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protokoly, jako M-Bus klient a Modbus RTU / TCP klient
i server.
Všechny podstanice obsahují webový server pro zákaznickou vizualizaci. Stránky jsou sestaveny ve formátu HTML5,
což zaručuje kompatibilitu se všemi moderními prohlížeči.
Editor webových stránek má stejný vzhled jako editor pro
předchozí řadu podstanic MiniPLC, takže přechod ze starší
verze je bezproblémový.
Všechny podstanice mají rozhraní Ethernet, které slouží
pro připojování klientů, webový přístup a konfiguraci. Protokol SSCP, který je použit pro konfiguraci, programování a přenos procesních dat, je díky autentizaci vhodný pro přenos
přes Internet. To umožňuje mimo jiné i přehrávání aplikačních programů na dálku. Novinkou je možnost komunikace
protokolem SSCP i po rozhraní RS485, což využijí projektanti
rekonstrukcí starších zařízení, kde nelze zřídit síť Ethernet.
Nechybí ani podpora přímého zápisu do databáze Merbon
DB a podpora proxy serveru, který umožňuje komunikaci
s podstanicemi i do sítí, v nichž není možné mapování portů
(NAT) nebo přístup přes VPN. Tyto vlastnosti však v projektu Sacre Coeur 2 nejsou využívány, protože data z podstanic
jsou vizualizována na centrálním dispečerském pracovišti.
Přes jeho server mají k ovládání přístup i uživatelé – mohou
tak odkudkoli kontrolovat a nastavovat topný a klimatizační
systém svého bytu.
Do podstanic jsou dále integrovány i další systémy v bytech
(KNX, podstanice Wago) a přímo do velínu pak primární regulace. Sacre Coeur 2 je příkladem projektu, při jehož přípravě
fungovala těsná spolupráce projektantů klimatizace, topení
i měření a regulace. Jedině tak mohlo vzniknout integrované
řešení, které šetří investiční i provozní náklady.


Obr. 2 - Topologie bytu

(mark320) i s integrovaným převodníkem M-Bus pro 10 měřičů (mark150, mark150/485). Tyto podstanice jsou ideální
pro malé celky, jako klimatizační jednotky, řízené větrání, či
regulaci tepelných čerpadel nebo malých VZT jednotek. Díky
komunikativním pokojovým ovladačům se šetří analogové
vstupy na modulu, neboť ovladače poskytují skutečnou i požadovanou teplotu, provozní mód i další nastavení na sběrnici, a tedy není nutné signály převádět pomocí vstupních
modulů, jako je tomu u ovladačů analogových.
Řada podstanic mark (tab. 1) je součástí otevřeného řídicího systému Domat Control System – pro snadnou integraci do dalších systémů je dodáván OPC server zdarma, na
procesní úrovni lze integrovat například měřiče tepla, vody
a elektřiny a další technologie (např. frekvenční měniče a tepelná čerpadla), protože podstanice podporují standardní
Tab. 1 - Přehled typů podstanic řady mark...
Typ

Displej

RS232

RS485

I/O

IMIO100

ne

-

-

16

IMIO105

ne

-

1

16

ICIO200

ne

-

-

30

ICIO205

ne

-

1

30

markMX

ne

2

2

88

***

mark100

ne

-

1

-

*

mark120

LCD 4×20

-

-

-

*

mark125

LCD 4×20

1

1

-

větší RAM

**

mark150

ne

-

-

15

M-Bus

*

mark150/485

ne

-

1

15

M-Bus

*

mark220

LCD 3×16

-

1

-

***

mark320

LCD 3×16

2

2

-

***

28

Ostatní

Výkon
*

větší RAM

**
*

větší RAM

**
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Unikátní kondenzační
plynový ohřívač SIGMA
Vladimír Malena

Když před pěti lety přišel LARSEN (kontakt na str. 31) s úplně novou koncepcí tmavých plynových infrazářičů COMPACT
a dosáhl účinnosti sálání 81%, způsobilo to v našem oboru
rozruch a otázky, protože obvyklá účinnost sálání byla v té
době pouze na úrovni 65-70 %. Přestože jsme byli schopni
od začátku prokázat tato vysoká čísla certifikátem z prestižní
německé univerzity, nikomu se nechtělo věřit, že by malá
česká firma byla schopna vymyslet a vyrobit zařízení, které
svými užitnými vlastnostmi daleko předčí etablované domácí či evropské značky.
Nyní, kdy jsou v provozu již tisíce kusů v Čechách, na Slovensku a v Německu, unikátní vlastnosti tohoto zařízení nikdo nezpochybňuje. Je evidentní, že uživatelé šetří nemalé
provozní náklady a montážní firmy jsou schopny provést instalaci zářičů až 3x rychleji než tomu bylo dříve.
Unikátní vlastnosti infrazářiče COMPACT nebyly nikdy dílem náhody, ale do detailu promyšleným inovativním řešením. Doufáme, že dnes už nikoho nepřekvapí, když stejným
způsobem bylo postupováno i při vývoji kondenzačního plynového ohřívače vzduchu SIGMA (obr. 1). Výsledkem jsou
vynikající parametry ohřívače (tab. 1).
Nízké provozní náklady
Díky ověřené účinnosti 110 % je SIGMA schopna oproti
klasickým ohřívačům vzduchu ušetřit 20 % provozních nákladů na vytápění. Což pro uživatele znamená, že každý
šestý rok topí celou zimu zadarmo. To je dáno faktem, že
klasické plynové ohřívače vzduchu mají účinnost kolem 90
%. Účinnosti přes 100 % se dosahuje díky kondenzaci, kdy se
ve výměníku ochladí spaliny až pod rosný bod a z vodní páry
se stane voda. Právě v tento okamžik dochází k uvolňování
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Obr. 2

Obr. 3

dodatečné tepelné energie díky změně skupenství z plynného na kapalné.
Stále kondenzuje
Každý by očekával, že když má nějaké zařízení v názvu slovo kondenzační, že také bude při svém provozu stále kondenzovat. Bohužel tomu tak není vždy. Je spousta výrobků,
jak plynových ohřívačů vzduchu, tak i plynových kotlů, které kondenzují pouze na začátku topení, ale jakmile teplota
v hale či v topném systému dosáhne určité úrovně, kondenzace ustane a zařízení dále pracuje už jen jako nekondenzační a uživatel od tohoto momentu již nešetří. SIGMA kondenzuje vždy a to díky patentovanému systému modulace
FLEXIDRIVE, který umí upravit výkon premixového hořáku
podle teploty spalin. Jinými slovy neexistuje ani sekunda
provozu jednotky, kdy by nedocházelo ke kondenzaci.
Skvěle topí
To, že kondenzační ohřívač skvěle topí, také není vždy samozřejmé. Dost často se stává, že konstruktéři pouze trochu upraví výměník běžného ohřívače a následně buď zvýší
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průtok vzduchu, nebo sníží výkon hořáku tak, aby zařízení
začalo kondenzovat. Toto řešení má jeden vážný problém.
Snížením výkonu hořáku respektive zvýšením průtoku vzduchu dojde také ke snížení ΔT ohřívaného vzduchu. Jestliže
nekondenzační ohřívače dosahují ΔT ohřívaného vzduchu na
úrovni 25-30°C, pak ony mírně upravené kondenzační jednotky se pohybují s ΔT okolo 20°C. Spojí-li se nízká ΔT se
zvýšeným proudem vzduchu, má to za následek nepříjemný
pocit, že ze zařízení fouká studený vzduch. SIGMA díky unikátní konstrukci výměníku dosahuje ΔT až 27°C, a proto z ní
vždy vychází příjemně teplý vzduch.
Jak bylo mimořádných vlastností dosaženo?
Předně kombinací umístění a konstrukcí výměníku, použitými materiály a také patentovanou modulací výkonu podle
teploty spalin FLEXIDRIVE.
Obrázek 2 ukazuje konstrukci výměníku běžného plynového ohřívače vzduchu, která je použita např. u ohřívačů
LERSEN ALFA. Ve spodní části se nachází spalovací komora
s hořákem a ve vrchní je trubkový výměník, kde dochází
k vychlazení spalin.
Obrázek 3 pak popisuje nové řešení LERSEN SIGMA, kde je
spalovací komora umístěna vlevo do blízkosti výstupní žalu-

zie, a výměník se zvýšenou teplosměnnou plochou pokračuje od spalovací komory směrem vpravo k ventilátoru.
Právě toto nové řešení v kombinaci s patentovaným systémem FLEXIDRIVE v sobě skrývá všechny shora popsané
výhody a odstraňuje všechna uvedená negativa. U ohřívače
SIGMA spaliny probíhají výměníkem zleva doprava a ohřívaný vzduch proudí opačným směrem zprava doleva. Díky
tomu jsou spaliny vždy vychlazovány tím nejchladnějším
vzduchem a naopak vzduch je ohříván při výstupu z agregátu tím nejteplejším místem, tedy spalovací komorou. Toto
řešení pak jednoduše zaručuje, že zařízení vždy kondenzuje
a také vždy dostatečně ohřeje vzduch.
Současně je kontinuálně měřena teplota spalin čidlem
umístěném v jímce odkouření. Na základě tohoto měření je
plynule nastavován výkon hořáku tak, aby teplota spalin nikdy nepřesáhla teplou 55°C, což je teplota, při které dochází
ke kondenzaci.
Spalovací komora i výměník jsou vyráběny z kvalitní nerezové oceli, což zaručuje našemu zařízení opravdu velmi
dlouhou životnost. Díky vysoké kvalitě zpracování a dlouhodobé spolehlivosti našich zařízení poskytujeme na ohřívače LERSEN SIGMA záruku 7 let a uvedení do provozu
zdarma.


Tab. 1
LERSEN SIGMA technické parametry
TYP

SIGMA TOP 30

Jmenovitý příkon max.

kW

27

45

Jmenovitý příkon min.

kW

13

22

Jmenovitý výkon max.

kW

29,7

49,5

Jmenovitý výkon min.

kW

14,3

24,2

Účinnost spalování

%

98,7

Účinnost tepelná
s kondenzací

%

109,85

Δt (max.)

°C

24

27

Dosah proudu vzduchu 1

m

20

22

m /h

3890

4950

Průtok vzduchu
Elektrický příkon jednotky

3

W

310

610

mm

1/450

1/500

Hladina akustického tlaku
4|5

dB(A)

58 | 52

63 | 58

Tlaková ztráta ventilátoru

Pa

70

140

Počet / Ø ventilátoru

Ø sání a odvod spalin

mm

100

kPa

1,8 - 4,0 +/- 5%

V

230 / 50 Hz

Připojení plynu
Připojovací tlak plynu 3
Elektrické připojení

3/4”

El. krytí ventilátoru //
jednotky
Spotřeba plynu (max./
min.)
Váha

30

SIGMA TOP 50

IP44 // IP20 (IP44 6)
m3/h

2,6 / 1,3

4,3 / 2,1

kg

140

160
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Tmavý plynový infrazářič s účinností sálání 81% a účinností spalování 91%
Unikátní konstrukce zařízení umožňuje velmi jednoduchou a rychlou montáž.
Příkon 18 - 49 kW, délky 4 - 10 m

Kondenzační plynový ohřívač vzduchu s účinností 110%
Speciální konstrukce výměníku z nerezové oceli zajišťuje
trvalou kondenzaci po celou dobu provozu a vysokou
ΔT ohřívaného vzduchu.
Výkon 14 - 49 kW, dosah proudu vzduchu až 22 m

Plynová vratová clona s funkcí STAND-BY
Díky STAND-BY režimu nedochází k prodlevě v dodávce
teplého vzduchu v době provětrávání spalovací komory.
Výkon 30 - 54 kW, délka 3 - 5 m, průtok 5.600 - 9.300 m3/h

Hořák Weishaupt WKmono 80
(až 17 MW)
Ing. Jiří Hlavsa

Nový monoblokový hořák WKmono 80 (obr. 1) nabízí výkonové spektrum, které doposavad dosahovaly jen hořáky
s externími ventilátory spalovacího vzduchu. Vynecháním
vzduchového kanálu se redukují odpovídající výdaje na instalaci.
Při vývoji byl kladen zejména důraz na kompaktní formu
konstrukce. Dvoupalivový WKmono 80 tak dosahuje výkon
až 17 MW při kompaktní konstrukční délce pouhých 1630
mm. Navíc se vyznačuje aerodynamickým tvarem, efektivním a hlučnost omezujícím způsobem konstrukce.
I přes kompaktní způsob konstrukce jsou všechny součásti
jako směšovací zařízení, vzduchové klapky a manager hořáku uspořádány tak, že umožňují snadný přístup. Směšovací
zařízení standardní délky lze uvést do servisní pozice uvnitř
hořákového tělesa, aniž by muselo být vymontováno. Úplné
pohodlné vymontování prodloužených směšovacích zaříze-

ní (do délky plamencové hlavy 1100 mm) je možné provést
skrz hořákové těleso.
Uvedení WKmono do provozu je uživatelsky přívětivé
přes menu programu uvedení do provozu.
Kromě směšovacího zařízení pochází všechny ostatní komponenty z osvědčeného programu hořáků typu WK. Přináší
to výhodu pro montážní pracovníky i pro provozovatele při
pořizování a zásobení náhradními díly a rovněž při školení
servisních techniků a servisu.
Digitální management hořáku od firmy Weishaupt
(kontakt na str. 33) zajišťuje optimální hodnoty spalování a snadnou manipulaci. Zabudované rozhraní umožňuje
předávání všech nezbytných informací a řídicích povelů od
nadřazených řídicích systémů. V případě potřeby lze také
instalovat dálkovou obsluhu, dálkovou kontrolu a dálkovou
diagnostiku.
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Dobré vyhlídky pro vyšší výkon

Nová série hořáků WM 50 je dalším perspektivním vývojem legendární řady Weishaupt monarch®. Získá si vás svou
kompaktností, obzvláště tichým provozem a rovněž snadnou obsluhou i údržbou. Jako plynový nebo dvoupalivový hořák je
k dispozici ve výkonovém rozsahu od 800 do 11.000 kW. Digitální management hořáku umožňuje přesné dávkování paliva
a vzduchu pro spalovací proces. Tím dosahuje série hořáků WM 50 dlouhodobě optimálního spalování, nejvyšší efektivnosti
a bezpečnosti provozu. Více informací o hořákové technice značky Weishaupt se dozvíte přímo u společnosti Weishaupt,
Strašnická 3177/1c, 102 00 Praha 10, tel. 272 652 142-3, e-mail weishaupt@weishauptcz.cz a z webových stránek
www.weishauptcz.cz.

Dobré vyhlídky pro ještě více výkonu

To je spolehlivost

Prožijte s novým WM 20 další zdokonalení legendární řady monarch®. Nová řada hořáků si vás získá kompaktností, tichým
provozem a rovněž snadnou obsluhou a údržbou. Jako plynový hořák je k dispozici v rozsahu výkonu až do 2600 kW.
Digitální management hořáku umožňuje trvale přesné dávkování paliva a vzduchu pro spalování. Tím dosahuje série hořáků
WM 20 konstantně optimálního spalování a nejvyšší efektivnost a bezpečnost provozu.
Weishaupt spol. s r.o., Strašnická 1C / 3177, 102 00 Praha 10
tel.: 272 652 142, -3, -5, fax: 272 652 146, e-mail: weishaupt@weishauptcz.cz

To je spolehlivost

www.weishauptcz.cz

Originální český patent
Jiří Lelek

Jedná se o iClima, sytém vytápění domů, jenž se týká
ýdlouhodobého projektu úspory nákladů s využitím nejmodernějších technologií vytápění. Tajemství toho spočívá
v nízkopotenciálním systému celoročního udržování tepelné
pohody s teplotou vody v systému 22°C+/-2°C po celý rok.
Díky tomu se jedná o unikátní systém s nejnižší možnou teplotou teplonosné látky (vody) a zároveň také jediný systém,
kde teplonosná látka má stejnou provozní teplotu po celý
rok, díky čemuž nemusíme z hlediska provozu rozlišovat
mezi vytápěním a chlazením.
Základním prvkem přenosové soustavy tepla jsou kapilární trubičky (průměru DN3.50 mm, tl.stěny 0.70 mm, v osové
vzdálenosti 30 mm) paralelně navařené na rozvodné trubky
DN20 mm, tvořící kapilární rohože. Tyto rohože jsou pak plnoplošně uloženy na vrstvu tepelné izolace přímo pod nášlapObr. 2

mální tepelné ztráty dané vakuovou tepelnou izolací mezi
dvouplášťovou borosilikátovou trubicí (vnitřní tlak 10-3 bar)
a selektivním pokovení, které maximalizuje prostup slunečního záření při vlnových délkách odpovídající teplotě Slunce
(minimalizuje jej při délkách odpovídající rozsahu venkovních teplot vzduchu).
Krytí zbývající potřeby tepla je zajištěno jednoduchým
malým tepelným čerpadlem země/voda (obr. 6) s vysokou
účinností - topným faktorem COP až 6.5(-); to variantu voda/

Obr. 1

nou vrstvu podlahy/omítku stěn a stropu (obr. 1 až 3). Principem je vytvoření co největší sálavé plochy s maximálním
omezením akumulace tepla do podkladních stavebních konstrukcí stěn, podlahy, stropu (teplosměnná plocha kapilárních
rohoží představuje 0.35m2/m2, tj. cca o 40 % větší než u trubek 16 x 2 v rozteči 20 cm; vodní objem je 0.16l/m2 plochy, tj.
cca 3.5krát menší než u trubek 16 x 2 v rozteči 20 cm).
Hlavním zdrojem tepla je zde solární energie (obr. 4). Využití přímého slunečního záření, pasivních solárních zisků
a především efektivní využití difuzního slunečního záření
zajišťuje až 80 % krytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV.
Takto vysoký podíl sluneční energie na pokrytí potřeby tepla
na udržování tepelné pohody a ohřev TV je umožněn pouze díky celoročně nejnižší možné teplotě vody v rohožích
(22+/-2°C) a výborným užitným vlastnostem certifikovaných
trubicových vakuových kolektorů.
Tyto trubicové kolektory (obr. 5), které jsou schopné velmi
účinně využít i difuzní rozptýlené záření (světlo), mají mini-
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Obr. 4

Obr. 6

voda lze dosáhnout topný faktor až 7(-). To představuje vysoce efektivní řešení bivalentního zdroje tepla pro období
s minimem slunečního záření a zároveň zdroje chladu pro
letní a přechodné období, kdy je chlad předáván pomocí
oběhového čerpadla přímo do systému. Primární okruh tepelného čerpadla, tedy zemní kolektor z PE trubky stočené
do spirály, je uložen pod podkladní deskou objektu v hloubce cca 1-1.5 m. Teplota zeminy zemního akumulátoru se při
správném dimenzování kolektoru pohybuje mezi 4 až 23°C.
Systém vytvoří navíc z každé místnosti výkonný výměník
tepla, který umožňuje přirozenou automatickou regulaci
výkonu. Veškeré lokální tepelné zisky (od osob, elektrospotřebičů, krbu i pasivní sluneční zisky) jsou svedeny ke zdroji
tepla a odtud zpět do celé soustavy, čímž jsou účinně využity. Minimalizací akumulace tepla do stavebních konstrukcí je
dosaženo velmi pružného systému, který je schopen rychle
reagovat na aktuální tepelné zatížení a podle toho automaticky centrálně přizpůsobit svůj režim.
Regulace sytému je založena na celoročním udržování
stejné teploty vody na „zpátečce“ ze systému. To se děje

v tzv.“vyrovnávací nádrži“, přes kterou je zajištěn celoroční
průtok vody - roznesení tepelných zisků + informace o teplotě na zpátečce ze systému. Na základě této informace je
jednoduchou regulací upraven provozní režim (dohřev, dochlazování, neutrální režim) a za předpokladu dostatečného
dimenzování zdrojové části je po celý rok, tedy v otopném
období (potřeba tepla), přechodném období (potřeba tepla
i chladu) a letním období (potřeba chladu) zajištěna tepelná
pohoda obyvatel.
Na rozdíl konvenčních klimatizačních systémů není zde
třeba žádná filtrace vzduchu a ani na výparnících systému
nedochází ke kumulaci škodlivých mikroorganismů a hub.
Dlouhodobě nečištěná běžná klimatizace totiž může stát za
velkým množstvím chronických i akutních zdravotních potíží.
Nevýhodou těchto systémů je totiž malá plocha chladicího
tělesa a vysoká teplota v chlazené místnosti, která nutí tyto
systémy pracovat s velmi chladným prouděním vzduchu,
při vyšších výkonech dokonce jen pár stupňů nad nulou.
Při takto nízkých teplotách dochází ke kondenzaci vlhkosti,
která ve spojení s vyšší koncentrací choroboplodných zárodků v ovzduší může zapříčinit kontaminaci filtrů a usazování
těchto zárodků v celé soustavě. Pokud nejsou klimatizace
proti těmto jevům pravidelně kontrolovány a servisovány,
může dojít i ke zvýšené koncentraci těchto činitelů ve vzduchu v celé místnosti. Se zmíněným systémem nic takového
nehrozí, jelikož nejenže že nepracuje s takto nízkými teplotami, ale navíc teplotu v místnosti kontroluje celoročně.
Uvedený systém vytváří zdravé, vysoce komfortní vnitřní
prostředí s ideálním teplotním profilem - rovnoměrnou teplotou v celém prostoru místnosti. Při nízké teplotě vzduchu
je zachována optimální relativní vlhkost vzduchu kolem 50
%. Také zde nedochází k přepalování prašného aerosolu a na
povrchu konstrukcí s rovnoměrnou teplotou 21-23°C se neusazují plísně. Sdílení tepla mezi obyvateli a místností probíhá převážně sáláním, tedy je minimalizován průvan a víření
sedimentovaného prachu.
Systém je vhodný i pro alergiky, jejichž zastoupení v populaci se u nás aktuálně odhaduje na 20-30 % s tím, že až 8
% lidí má astma. Příčinu alergií vidí lékaři nejen v dědičných
dispozicích, ale i v nezdravém životním prostředí - smog,
kouření, nevhodné vytápění, nedostatečné větrání. Tím tak
systém splňuje veškeré předpoklady i pro zkvalitnění života

alergiků, astmatiků či kardiaků.

Obr. 5
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Opravdu zdravé klima od firmy Schütz

Vytápění + Větrání + Chlazení

vše v jednom systému!
V současné době, kdy budovy podléhají nejvyšším energetickým standardům a samy „nedýchají“, je řízená výměna
vzduchu prakticky nutností a nedílnou součástí moderních budov. Systém AIRCONOMY® je chytrou kombinací podlahového vytápění a právě řízeného větrání obytných prostor. Díky AIRCONOMY® dochází v interiéru ke snížování
koncentrace CO2, což pomáhá od únavy a bolestí hlavy (viz graf), filtrace přiváděného vzduchu a optimální vzdušná
vlhkost zajistí zdravé prostředí bez plísní a alergenů. Díky tomu systém zabraňuje nejen zdravotním obtížím, ale i poškození stavebních konstrukcí následkem vlhkosti a vzniku plísní.
Jedná se o unikátní řešení, které pro svoji multifunkčnost a hygienickou nezávadnost splňuje nejvyšší nároky na bydlení i na pracovní prostředí. Systém AIRCONOMY® byl navržen německými inženýry přesně tak, aby vám neustále
přinášel příjemné klima. I Technická univerzita v Drážďanech proto po dlouhém testování ocenila systém termínem
„optimální pohoda“. Téměř vše je navíc schováno v konstrukci podlahy a jediné, co vidíte, jsou tenké štěrbinové vyústky, případně talířové ventily, které se však dají i chytře skrýt. Kromě toho je vše prováděno bezprůvanově a neslyšně
a vy si tak ani nevšimnete, že je vzduch neustále průběžně vyměňován.

Čím je systém AIRCONOMY® tak výjimečný?
Především chytře kombinuje podlahové vytápění
a řízené větrání obytných prostor. Podlahové topení
zajistí, že vaše nohy budou neustále v příjemném teple, kdežto vaše hlava v relativním chladu. Velké teplosměnné plochy navíc umožňují nízkoteplotní spád
topné vody. Tím je AIRCONOMY® ideální pro spojení
s nízkoteplotními vytápěcími systémy jako jsou kondenzační kotle, tepelná čerpadla a jiné systémy využívající obnovitelné zdroje energie.
Řízená ventilace v kombinace s rekuperací tepla má
oproti nárazovému větrání okny mnoho dalších výhod. Tou první je absence vysokých tepelných ztrát,
které při běžném větrání okny vznikají. Účinnost zpětného získávání tepla systému je až 97 % v závislosti na
velikosti rekuperační jednotky. Obecně platí, že čím
menší jednotka, tím větší účinnost. Další nespornou
výhodou je i neustálá minimální doporučená výměna
vzduchu v místnosti (1/2 objemu vzduchu za hodinu).
Nemusíte tedy na nic myslet a čerstvý vzduch je stále
všude kolem Vás. Pouze řízené větrání (kontrolovaná
výměna vzduchu) pokrývá moderním a efektivním
způsobem stálou potřebu čerstvého filtrovaného
vzduchu. Tím neustále optimalizuje kvalitu vzduchu
v prostoru.

Funkční schéma

Jak systém AIRCONOMY® funguje?
Podlahové vytápění se stará o příjemné sálavé teplo nad celou plochou podlahy a v případě parných letních dnů
můžete díky tomuto systému budovu i mírně chladit. AIRCONOMY® chladí opravdu mírně, přesně tak, jak se chladit
má. Podlahou odvádí část teplotních zisků a zároveň v podlaze dochlazuje přiváděný čerstvý vzduch. To zajistí pokles
teploty přibližně o 4 °C, jak ostatně radí i všichni lékaři. Při větším chlazení by navíc mohlo docházet ke kondenzaci.
Tomu je nutné se vyhnout. Teplotu v každé místnosti pak zregulujete přesně podle potřeby prostřednictvím inteligentní regulace.
V čem spočívá jedinečnost systému AIRCONOMY®?
Topit, větrat a chladit přeci umí i jiné systémy…
Topit, větrat a chladit skutečně umí více systémů, ale nikdo dosud nenabízí řešení funkcí vytápění-větrání-chlazení
v jednom systému a především pod jednou autonomní regulací, což zajistí optimální provoz jednotlivých částí systému a vyvážené příjemné klima. Pro uživatele totiž není nic horšího, než situace, kdy topení chce topit, chlazení chladit
a vzduchotechnika neví, co má dělat…

Žít se systémem AIRCONOMY® stojí za to!
Štěrbinové vyústky

Více informací naleznete na: www.euroheat.cz/cs/airconomy

Jedinečný kotel v kategorii
plynových kondenzačních kotlů
o výkonech až 900 KW
Ing. Petr Čižmárik

Vývojáři firmy UNICAL v Itálii hledali možnost, jak co nejvíce
zmenšit výměník kondenzačního kotle. Cílem tohoto snažení
bylo najít materiál na výrobu výměníku, u kterého by bylo dosaženo co nejlepších vlastností při přenosu tepla. Výsledkem
jejich snažení bylo vyvinutí speciální slitiny Al‑Si‑Mg, ze které bylo možno vyrobit výměník o malých rozměrech s velkou
teplosměnnou plochou a dosáhnout tak vynikajícího poměru
mezi rozměrem a výkonem. Na základě dosažených výsledků
přišli italští vývojaři ještě s jednou unikátní myšlenkou - sloučit
více výměníků (modulů) do jednoho bloku tak, aby se dosáhlo
velkého výkonu při co nejmenších stavebních rozměrech. Tak
se podařilo uvést již v roce 1999 na trh kondenzační kotel, který nazvali MODULEX (obr. 1 a tab. 1)
Největší výhodou tohoto uspořádání je skutečnost, že se
jedná o kaskádu jednotlivých modulů, které jsou schopny
pracovat nejen jako celek, ale v případě poruchy některého
z modulů i jednotlivě (obr. 2). Další nespornou výhodou je
velký rozsah výkonu, kdy např. kotel s maximálním výkonem
894 kW může pracovat již od 24 kW.
Dnes jsou požadavky investorů na zdroje tepla velmi vysoké a v některých případech je bezpodmínečně potřeba,
aby dodávka tepla nebyla nikdy přerušena, a to ani v případě poruchy kotle. Tento požadavek klade ve většině případů velké investiční nároky, protože zdroj tepla musí být zálohován. Uspořádáním kotle MODULEX je tento požadavek
automaticky splněn, protože v případě poruchy jednoho
z modulů kotel nepřestává dodávat teplo, pouze poklesne jeho výkon, což znamená, že není vyžadován okamžitý
servisní zásah. V konečném důsledku pak jde o to, že klesá
investiční náročnost mj. v případech instalací ve zdravot-

Obr. 2

nických zařízeních, sociálních ústavech a v zařízeních s nepřetržitým provozem.
Díky těmto výhodám, které pochopili investoři ve světě,
lze dnes najít kotel MODULEX na takových místech jako je
Knihovna Alexandra Velikého v Egyptě, sídlo papeže ve Vatikánu, Vědecká akademie v Budapešti, Ministerstvo obrany v Litvě, hokejová aréna v New Yorku, domov důchodců
v Pensylvánii a na mnoha dalších místech.
Z výše uvedeného je zřejmé, že se jedná o jedinečný výrobek ve své kategorii (kontakt a další informace na 4. str.
obálky časopisu).

Tab. 1

Obr. 1
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Snižování hluku
– chyby při výběru dodavatele
Ing. Ladislav Mička
Článek pojednává o současné situaci v oblasti snižování
hluku a je vodítkem pro vedoucí pracovníky různých firem,
které tato problematika zajímá. Informuje o tom, jak celý
proces probíhá, jaká má úskalí, co požadovat a jak si správně
vybrat, aby vše neskončilo fiaskem. Uvedené poznatky vycházejí z letité praxe autora a jeho spolupracovníků (kontakt
na str. 41), kteří se snižováním hluku aktivně zabývají v prestižní známé firmě, jež dlouhodobě u nás působí (obr. 1). Impulsem pro vznik tohoto článku je značný pokles technické
úrovně při zadávání a následném řešení akustických úprav.
„Řediteli, máme stížnosti na hluk… Dobře, Vlastičko, sežeňte mi někoho, kdo umí měřit hluk…“
Řečeno trochu s nadsázkou, ale tak nějak se v našich končinách začínají tyto problémy řešit.
Problém není v nabídce služeb, ale v tom, umět si správně
vybrat
Snížit hluk není to samé, jako hluk změřit. V současné době
se měřením hluku zabývá mnoho firem a fyzických osob, ale
ne každý umí navrhnout vhodná řešení akustických úprav. Je
třeba si uvědomit, že měření je jednorázový úkon, ale snížení hluku je proces, který je mnohdy dlouhodobý a nákladný.
Systém kvality dle ISO 9001 je dnes téměř samozřejmostí.
Definuje řízení procesů, monitoring atp. V mnoha firmách
je to jasná a léty zavedená věc. Pak najednou přijde potřeba snížit hluk a vše jako by nebylo. Vedoucí pracovníci si
mnohdy neuvědomují, že systém kvality, který draze platí,
je vlastně již připravený nástroj k tomu, jak dosáhnout úspěchu i v jiných, nejen v auditovaných firemních procesech.
A snižování hluku je toho pravým příkladem.
Snížení hluku jako proces
Měření hluku je základ a zároveň také teprve začátek.
V první řadě je zapotřebí provést detekci problému. Bohužel
většina firem objedná „měření hluku“, což v profesní hantýrce znamená „komunální měření hluku“. Nic proti tomu, ale
v případě potřeby snížit hluk, je vypovídající hodnota takového měření téměř nulová. Zjistíte, zdali podnik překračuje
hlukové limity dle platného nařízení vlády či nikoliv. To ale
ze stížností tušíte, takže proč to znovu měřit, že? V lepším
případě se dozvíte, že hluk obsahuje tónové složky a že je
třeba provést odhlučnění. Problém je v tom, že se nedozvíte, co hlučí, jak to hlučí a jaké úpravy se mají vlastně provést.
Upřímně řečeno většina výběrových řízení na odhlučnění je
postavena právě na takovémto „zadání nezadání“. A jaký to
má dopad na výběrové řízení? Lidová tvořivost a nabídky,
které nelze mezi sebou kvalitně porovnat. Výsledek? Mínus
desítky tisíc korun za měření a mínus jeden měsíc ztraceného času. Co tedy požadovat a jak postupovat?

Má-li se opravdu snížit hluk, je třeba vybrat firmu, jež má
možnosti problém zanalyzovat a navrhnout akustická opatření. V současnosti se k analýze problémů používá kombinace
měření hluku v „blízkém zvukovém poli“ a matematické modelování šíření hluku s tzv. „příspěvkovou analýzou“. Na základě těchto úkonů lze identifikovat, co vlastně hlučí a jak moc.
Tedy definovat, kolik se potřebuje utlumit a na kterém zdroji.
Zní to jednoduše, ale tady se skrývá kámen úrazu. Při vlastní analýze je totiž nutné rozlišit zdroje, které mají přímý vliv
na hlavní procesy společnosti (např. výroba tepla), a zdroje,
které mají pomocný charakter (čerpadla, záložní DA apod.).
Rozdíl je zde veliký. Například není možné požadovat instalaci tlumiče na sání kotle s útlumem, který s ohledem na
stavební možnosti způsobí tlakovou ztrátu, která sníží průtok vzduchu do kotle. Tedy omezí výkon kotle, produkci páry
a následně elektrický výkon na generátoru. Je tedy nutné
dopředu znát technické možnosti a podle toho úpravy diverzifikovat. Tam, kde je úprava náročná, rozměrově složitá,
finančně nákladná nebo by omezila výrobu je nutné úpravu navrhnout s minimálním omezením. Naopak na pomocné zdroje hluku je možné si připlatit a požadovat přísnější
akustické úpravy. Jak je vidno, tohle vše zasahuje do znalostí
technické problematiky, konstrukčního řešení a výroby akustických úprav. Celkem často se totiž vyskytují návrhy úprav
typu „10 dB na všechno a s hlukem je hotovo“. Z těchto důvodů je dobré případného zpracovatele úprav prověřit.
Jak tedy správně začít?
Nejdříve je třeba se rozhodnout, jestli problém vyřešíte
sami nebo budete potřebovat pomoc. Pakliže si nejste jistí,
je dobré přizvat někoho, kdo vám s tím poradí, kdo vám
poskytne tzv. „odbornou konzultaci“. Zavedené firmy tento
servis poskytují zdarma, ale i placená konzultace je v tomto
případě dobrá investice. Jde totiž o to, že i zdánlivě banální
situace na sebe může řetězit spoustu dalších komplikací.
Jeli nezbytnost obrátit se s návrhem odhlučnění na odbornou firmu, je dobré v rámci výběrového řízení požadovat doložení základních certifikátů, živnostenských lisů
a pojištění podnikatelských rizik. Firma tak prokáže, že má
dobré předpoklady, aby problém vyřešila a úspěšně dotáhla do konce.
Jedním z prvotních požadavků je autorizace nebo akreditace na měření hluku dle zákona č. 258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví a související předpisy“. To zajistí, že ve
výčtu přihlášených se neobjeví firmy, které vlastní zvukoměr
pochybné kvality, bez ověření a měřením hluku se zabývají
jen okrajově, či spíše vůbec.
Další seriózností je zavedený systém kvality dle ČSN EN
ISO 9001.
(pokračování na str. 42)
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(pokračování ze str. 40)

Zní to jako klišé, ale toto je základní záruka kvality. V případě snižování hluku je dobré požadovat platnost normy jak na
proces měření a návrhu úprav, tak i na proces výroby. Mnohé firmy mají normu aplikovanou pouze na „měření hluku“.
Návrh a výrobu pak provádějí u svých subdodavatelů, jejichž
certifikát ochotně předloží.
V neposlední řadě je systém kvality zárukou archivace dokumentů, což je v době evropských dotací, veřejných výběrových soutěží apod. k nezaplacení.
Autorizace podle zákona 360/1992 Sb. „O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě“ je základní
předpoklad toho, že oslovená firma disponuje pracovníky,
jejichž technické znalosti jsou získány na základě praxe a jsou
každoročně doplňovány v rámci cyklů celoživotního vzdělávání. To jsou hlavní atributy tohoto zákona, který je klíčový
i pro zajištění činností v oblasti stavebního práva. Autorizované osoby a spoustu dalších informací je zveřejněna na
www.ckait.cz.
V případě, že součástí výběrového řízení je i dodávka jednotlivých komponentů, doporučuji v rámci podmínek výběrového řízení požadovat doložení jakosti při svařování kovových
materiálů. Vodítkem může být např. norma ČSN EN ISO 3834.
Jde-li o dodávku „na klíč“, je dobré shodná kritéria požadovat i pro montáž doplněnou autorským dozorem.
Schopnosti uchazeče navrhnout akustické úpravy nejlépe
prokáží reference z obdobných zakázek. K předloženým fotografiím se nebojte říci i o kontakt na styčnou osobu v daném
podniku a ověřit si, že se dotyčná firma nechlubí cizím peřím, nebo že na uvedenou akci dodala třeba jen konzole na
potrubí. Je možné se zeptat i na plnění termínů, vícepráce
a celkový dojem.
Příklad z praxe
V jednom nejmenovaném průmyslovém podniku se před
mnoha lety objevil problém s hlukem dopravních ventilátorů.
Mladí manželé, kteří se přistěhovali mezi starousedlíky, oslovili hygienickou stanici s dotazem, zdali tento příšerný hluk,
který starousedlíkům nevadí, je z hlediska limitů přípustný.
Akreditované měření hluku na zahradě manželů, zrealizované
na základě výzvy stavebního úřadu, prokázalo to, co vlastně
všichni již dávno věděli. Po letech obtěžování hlukem se podnik konečně rozhodl podniknout rázná opatření a s hlukem
skoncovat. Jedním z podkladů výběrového řízení na odhlučnění bylo ono provedené akreditované měření. Výsledkem
výběrového řízení byla značná diferenciace řešení, kterým
pravděpodobně odpovídal i velký cenový rozptyl. Vedení rozhodlo o výstavbě akustických zástěn, které byly pravděpodobně ekonomicky nejvýhodnější. Realizaci provedla zavedená
stavební firma na základě návrhu místní akreditované laboratoře. Výstavba proběhla se vší spokojeností, akreditované
měření hluku na zahradě mladých manželů prokázalo splnění
hygienických limitů a vše se zdálo v nejlepším pořádku.
Uplynul půlrok, začal podzim a najednou se vyrojily stížnosti na hluk z opačné strany, nežli byl sledovaný domek mladých
manželů. Důvodem bylo inverzní počasí, které v kombinaci
s přilehlým rybníkem způsobilo výrazné výkyvy hlučnosti na
větší vzdálenosti. Následovala řada měření, která více či méně
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prokazovala to samé. Hluk sice poklesl na zahrádce mladých
manželů, ale naopak se vlivem odrazivosti od zástěn a minimálnímu útlumu hluku přes vodní plochu objevil na jiných,
dříve nesledovaných místech. Běžel čas a v místních obyvatelích sílil odpor proti hluku. Vzniklo občanské sdružení, zvýšila
se osobní nevraživost k představitelům vedení podniku.
Nabízí se otázka, jak je možné, že v situaci, kdy nikdo nepochybil, vzniknul tento problém? Vysvětlení není až tak jednoduché. Akreditované laboratoře (oproti autorizovaným)
nejsou z podstaty akreditace povinny zkoumat všechna místa, která mohou být hlukem atakována. Vydávají posudek
pouze podle normy a na daný bod měření. Ty zodpovědnější
mohou doplnit průvodní komentář. Nebyla provedena analýza hluku s dopadem na nejbližší chráněný venkovní prostor
a nejbližší chráněný venkovní prostor staveb. Řešil se pouze
domek mladých manželů. Nebyl zpracován kvalitní návrh
úprav, který by byl součástí výběrového řízení. Supervizi nad
akustickým řešením převzala akreditovaná společnost bez
doložených referencí v oblasti snižování hluku v průmyslu.
Byla vybrána stavební firma, jež nese záruku pouze za provedení stavby a ne za její účinek na lokalitu. Výsledkem je
řešení, které stálo spoustu peněz a neplní hlukové požadavky na 100 %. Reklamaci není kam poslat. Stavební firma vše
splnila a akreditovaná laboratoř není povinna upozorňovat
na problémy někde jinde. Proč také, když investor požaduje
snížení hluku v přesně definovaném bodě. Mezitím zformované občanské sdružení rozhýbalo hlukovou problematiku
natolik, že se stala tématem číslo 1 v dané lokalitě.
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Malé zamyšlení nad uplatněním lokální
větrací jednotky s rekuperací tepla
Ing. Pavla Zavoralová
Vzhledem k neustále sílícímu tlaku na výrobce, dodavatele
i uživatele zaměřenému na větrání se zpětným ziskem tepla,
se na českém trhu za poslední dva roky rapidně zvýšil počet
výrobků, které umožňují větrat úsporně i bez potřeby instalace vzduchovodů.
Je to logická reakce i na fakt, že při modernizaci nebo rekonstrukci stávajících objektů nelze uspokojit centrálním řešením větrání s rekuperací tepla všechny poptávající. Podle
známé poučky, kde je poptávka je i nabídka, dnes už většina
velkých výrobců rezidenčních vzduchotechnických systému
protlačila" do svých katalogů i jednotky, které lze jedno"
duše zabudovat do zdi. Že se jedná o zajímavý segment na
trhu, dokazuje i to, že tyto výrobky nevyvíjí a neprodávají
pouze společnosti spojené s profesí vzduchotechniky, ale do
vlastního vývoje se vrhají" i hráči z jiných oblastí TZB, které
"
doposud neměli s tímto oborem nic společného. Usnadňuje
jim to fakt, že montáž není nijak složitá a i montážníci jiných
profesí ji hravě zvládnou. Je zde ovšem na místě zmínit, že
správný návrh rozmístění jednotek hraje tradičně zásadní
roli ve funkčnosti celého systému.
Jelikož naše společnost poslední čtyři roky nabízí a realizuje
kompletní dodávky centrálních i decentrálních systémů větrání s rekuperací můžeme víceméně objektivně vyhodnotit výhody a nevýhody obou systémů a možnosti jejich uplatnění.
Kde se uplatní decentrální/lokální jednotky?
Největší poptávku zaznamenáváme u majitelů domů a bytů,
kteří akutně řeší zvýšenou vlhkost v interiéru, nekvalitní
venkovní vzduch nebo hluk z exteriéru, který znemožňuje
tradiční větrání okny. Pokud se jedná o rodinný dům, snažíme se primárně nalézt řešení s centrálním systémem. Toto
řešení nejčastěji troskotá v nemožnosti snížit podhled nebo
v nezájmu o jakékoliv stavební úpravy ze strany investora.
Naopak u bytových jednotek, zejména v panelové výstavbě,
vzniká problém v technologii výroby otvorů ve vyšších patrech (souhlas ostatních majitelů, porušení nové teplosměnné plochy obálky budovy apod.).
Další, zatím menší skupinu, tvoří majitelé novostaveb, kteří již od začátku preferují jednotky pro jednu místnost před
centrálním řešením. Hlavním argumentem, který využívají je
nižší spotřeba i nižší ztráta tepla. S tímto argumentem se dá
souhlasit, protože řízení průtoku vzduchu v jednotlivých místnostech - např. rodinného domu s centrální větrací jednotkou
systémem, známým z oblasti vzduchotechniky např. kancelářských budov ( tzv. VAV) - je momentálně finančně neakceptovatelné. Kromě dvou zónové regulace (obytná část/pobytová
část) jsme se doposud v praxi s jiným zónováním nesetkali.
Právě možnost úspory energie pomocí zónování je jedním
z hlavních cílů směrnice ecodesign.
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Další pobídkou pro poptávku lokálních jednotek do novostaveb bývá představa nižší vstupní investice, která je zatím mylná. Z našich zkušeností, kvalitně provedené větrání s lokálními
jednotkami je finančně minimálně na úrovni centrálních řešení.
Vývoj a výběr jednotek do zdi
Decentrální jednotky prochází velkým vývojem. Více hráčů na
trhu přináší více myšlenek, více technologií i větší problém pro
klienty vybrat si správnou jednotku. Většina klientů vybírá jednotku podle účinnosti. Bohužel toto měřítko se zatím zdá jako
velmi neobjektivní. Dalším faktorem je hluk, který je naopak
ze strany klientů velmi subjektivní. Nízké hodnoty hladin akustického tlaku uvedené v technických listech, manželky klientů
trpících nespavostí neuklidní. Právě hluk je zásadním rozdílem
mezi decentrálními a centrálními systémy. Z našich zkušeností
lze centrální systém bez větších problémů nainstalovat k 100%
spokojenosti uživatele z pohledu hlukového mikroklimatu.
Při výběru jednotky se obecně doporučuje
sledovat tyto faktory:
 celkové řešení konstrukce jednotky (Nemísí se přiváděný
vzduch okamžitě s odváděným? Je tělo jednotky dostatečně
izolované, aby nevytvářelo tepelný most? Nemůže dojít k tzv.
profukům z exteriéru? Stačí pouze jedna jednotka nebo musí
být v páru? Jak velký je potřebný otvor ve zdi pro jednotku?);
 řízení jednotky (V kolika stupních lze jednotku ovládat?
Umožňuje jednotka tzv. freecooling? Jak lze aktivovat režim
BOOST? Obsahuje integrovaná čidla - teplota, RH, CO2,…? Je
možné řízení ze vzdáleného zařízení - mobil, tablet, PC?);
 teplotní rozsah provozu/protimrazová ochrana (Bude jednotka fungovat celou zimu?);
 způsob rekuperace, typ rekuperátoru (Je jednotka tzv. rovnotlaká? Je provoz rekuperace nepřetržitý nebo jsou nutné
změny chodu ventilátorů? Jedná se opravdu o rekuperátor
nebo spíše o akumulátor?);
 spotřeba jednotky;
 filtrace a možnost výměny filtrů;
 čištění jednotky;
 design jednotky (Nenaruší jednotka svým vzhledem stávající
interiér?).
Jako uživatelsky zajímavá jednotka se jeví kromě jiných.
Vario-Vent DUO Live. Tato jednotka umožňuje velmi sofistikovaný systém vzdáleného řízení pomocí uživatelsky příjemné
aplikace, kdy klient může např. z práce zkontrolovat stav kvality vzduchu v pokoji svých ratolestí a upravit výkon větrání
na patřičnou hodnotu. Vybrat si lze až z osmy uživatelských
režimů. K přenosu tepla se zde využívá hliníkový křížový rekuperátor známý z „velké“ vzduchotechniky. Spotřeba dosahuje
u plného výkonu obou motorů pouze 12,5 W.
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Příslušenství pro čisté prostory
Václav Pernica, Ing. Pavla Horáčková

Náš 50členný tým firmy Okentěs (kontakt na str. 47) z provozoven Val. Meziříčí, Brno a Praha dnes obsluhuje více než 8
tisíc klientů. Naše dceřiná společnost na Slovensku se stará
o další 2 tisíce zákazníků. Naši přední pozici na trhu v oblasti
těsnících prvků, tmelů, PUR pěn a kování dokladuje náš katalog, který v počtu více jak 30 tis. kusů je určen pro výrobu,
řemesla a obchod. Z pozice hlavního dodavatele silikonového těsnění Sillen a předního distributora 15 zahraničních
partnerů/výrobců takto zajišťujeme cenové a technické informace pro klienty jsou dále k dispozici naše www.okentes.
cz s možností objednání v e-shopu.
Mimo široké nabídky uvedené v katalogu i pro oblast
vzduchotechniky a klimatizace chceme upozornit na novinky, které jsme představili v letošním i v loňském roce zejména zákazníkům, kteří vyrábí příslušenství pro tzv. čisté
prostory.
Automatické dveřní padací lišty pro nemocnice
Jako jediný český distributor automatických padacích
dveřních lišt PLANET; představujeme nově upravené typy
těchto lišt pro bezpečnější, čistší a hygienické interiéry
(např. nemocnice). Tyto speciální úpravy těsnění umožňují jejich instalaci ve specifickém prostředí, které má definované zvláštní nároky na použití. Jedná se především
o aplikace bezbariérových vstupů v čistých prostorech:
operačních sálech, speciálních průmyslových provozech
a podobně.
Standardně používaná silikonová těsnicí část padacího
prahu je nahrazena speciálním silikonem, ve kterém jsou zapracovány ionty stříbra. Díky této úpravě dochází k zabránění růstu bakterií a mikroorganismů. Oficiální testovací zpráva
odpovídá požadavkům ISO 22196:2007.
Antibakteriální úprava je aplikovatelná na padací těsnící
liště PLANET HS a PLANET FT (rozměr obou těsnicích profilů je 13 x 30 mm), které se používají především pro dřevěné dveře jednokřídlové a dvoukřídlové, ale i pro hliníkové,
plastové a kovové, pro posuvné dveře a shrnovací stěny.
PLANET HS a FT v antibakteriální úpravě je možno dodat

nejen ve standardních délkách dveří (šíře 80 a 90 cm), ale
i v přesně zadaných zakázkových délkách (až do 6 m). Útlum
hluku je 48 dB při mezeře 7 mm (obr. 1).
Automatické dveřní padací lišty pro čisté prostory"
"
Těsnicí část této lišty z TPE materiálu, který se skvěle
uplatní v prostředí, kde není žádoucí používat výrobky obsahující silikon – čisté prostory, ale i jiné průmyslové provozy,
např. lakovny, kde se rovněž preferuje nepoužívat výrobky
obsahující silikon. Těsnění s TPE těsnicí částí je aplikovatelné
u typu PLANET HS, FT, ale i u širších typů padacích lišt určených pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře z hliníku nebo
PVC, např. PLANET MF, PLANET PU (rozměr profilů 19,8 x
20 mm), PLANET RO (rozměr profilu 19,8/36 x 20 mm)
a PLANET RS (rozměr profilu 20,8/24 x 20 mm).
Uvedené typy těsnění je možno dodat ve standardních
délkách na dveře šíře 80 a 90 cm, ale i v přesně zadaných
zakázkových délkách až do 6 m. Útlum hluku je 50 dB při
mezeře 7 mm. Dveřní padací lišty PLANET jsou testované na
více než 4,2 mil. životních cyklů a jejich záruka je 7 let.
Profi tmely a lepidla
Pro tmelení a lepení příslušenství, které je následně umístěné v čistých prostorech se stále častěji používají produkty
ekologické, bez obsahu silikonu. Tyto nejnovější trendy splňují polyuretanové tmely, hybridní a MS polymery. V naší
nabídce lze si vybrat z několika známých značek od předních
světových výrobců, jako je např. EMFI, TKK a Donauchem.
Pro spárování a lepení se používají např. polyuretanové tmely Emfimastic 15 ShA, 40 ShA, 50 ShA v kartuši či „salámu“,
které vulkanizují vzdušnou vlhkostí a jsou přetíratelné. Výrazně se také prosazují tmely hybridní Emfimastic MS60, bez
obsahu isokyanátů, s vyšší přilnavostí k plastům a dobrou
UV odolností (obr. 2).

Obr. 2

Obr. 1
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U vzduchotechniky a klimatizace lze u některých aplikací
uplatnit i standardní neutrální silikonové tmely. Nezastupitelnou úlohu zde z pohledu kvality a barvy má Lukoprén
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a po vytvrzení trvale pružný spoj. S deklarovanou nosností
350kg/10 cm2 předčí i doposud běžně prodávané pevnostní
lepidla na našem trhu a lze s ním lepit i pod vodou (obr. 5).

Obr. 3

S 8280 především v barvě transp. a stříbrná, pro náročné
aplikace do 300°C pak Lukoprén S 9780 (obr. 3).
Zákazníky je rovněž velmi oblíben Tekasil N profi. Své místo na trhu si našla i loňská novinka Tekasil Clean Room, silikon, který je certifikován pro použití v čistých prostorech.
Tekasil Clean room je trvale elastická, jednosložková, neutrální, silikonová těsnící hmota, která se používá na těsnění
spár v hygienicky dokonalém prostředí, jako jsou nemocnice, prostory na přípravu a skladování potravin, chladicí zařízení, kuchyně, farmaceutický průmysl, laboratoře aj.
Silikon je téměř bez zápachu, nestéká ve svislých spárách
a má výbornou přilnavost na většinu materiálů bez předchozí penetrace. Také má dobré mechanické vlastnosti, teplotní
odolnost od -40 °C do +180 °C, přenáší dilatační pohyb až 25 %,
je odolný vůči atmosférickým vlivům, dešti, sněhu, extrémním
teplotám a je UV stabilní. Má dobrou ichemickou odolnost (na
čistící a dezinfekční prostředky), nepůsobí korozivně. Výrobek
je testován pro použití v potravinářském průmyslu dle standardu EN 1186, EN 13130 a CEN/TS 14234t a je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EC) No.1935/2004 ze
dne 27. 10. 2004 o materiálech a předmětech určených pro
styk s potravinami. Obecně je doporučován i pro těsnění klimatizačních a ventilačních systémů (obr. 4).
Výrobci neustále inovují a upravují receptury produktů.
Nyní je s novou recepturou dodáváno například lepidlo na
bázi MS polymeru - Tekafix HT. Má výbornou přilnavost na
většinu stavebních materiálů, vysokou počáteční pevnost

Obr. 4

Obr. 5

Pro lepení plošných materiálů je v řadě případů výhodné
používat lepidla, která jsou aplikovaná z tlakových kanystrů
pomocí stříkací pistole bez potřeby kompresoru a elektriky.
Tento způsob aplikace šetří čas i peníze a snižuje tak výrobní
náklady. Proto významný segment naší nabídky pro plošné
lepení lepidla značky StarStuk jsme v roce 2015 rozšířili o lepidla značky Tensorgrip od firmy Quin Global UK Ltd., která
jsou rovněž ve spreji a v kanystru. Rozpouštědlová lepidla jsou

Obr. 6

určená jak pro izolatéry (lepení izolací - minerálních vat), tak
pro stolaře, nábytkáře (lepení laminátu, koberců, molitanu,
MDS). Výhodou těchto lepidel je jejich vysoká počáteční síla,
vysoká lepivost a zvýšená tepelná odolnost. Jsou použitelné
pro lepení většiny materiálů, jako jsou např. plošné materiály
na bázi dřeva, sklolaminátové desky, textilie, pěnové materiály, koženka, kůže, podlahové krytiny, korek, dýha, fólie a další.
Například nově zavedené lepidlo Tensorgrip H30 je extra silné víceúčelové lepidlo ze syntetické pryže s teplotní odolností do 95°C. Je vhodné k lepení izolačních materiálů v oblasti
vzduchotechniky a vytápění. Díky lepícím vlastnostem a citlivostí na tlak je ideálním řešením pro pěnové materiály, tkaniny, izolace vzduchovodů, kovy a některé tvrdé plasty (obr. 6).
Opravné hliníkové a laminované samolepící pásky
Pro podzimní a zimní práce ve stavebnictví, zejména v oblasti izolací rozvodů se velmi osvědčuje segment speciálních
hliníkových a laminovaných samolepících pásek značky Ven(pokračování na str. 48)
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(pokračování ze str. 46)

ture Tape, které je možno použít při opravách v zimě až do
teploty -23°C. Pásky jsou pokryty kvalitním rozpouštědlovým akrylátovým lepidlem citlivým na tlak, které bylo speciálně vyvinuto pro aplikaci v nízkých teplotách a v prostředí
s vysokou vlhkostí. Tím se tyto pásky odlišují od standardních samolepících pásek, které je možno aplikovat při teplotě jen do +5°C.
Základem tohoto sortimentu jsou hliníkové pásky o tloušťce 30 mikronů (1517CW) a 35 mikronů (1521 CW). Pásky
jsou běžně dodávány v šířce 50, 75 a 100 mm a umožňují
aplikace v širokém teplotním rozsahu od -23°C do +120 °C.
Tyto těsnící lepicí pásky jsou určeny pro zpevnění spojů tepelných izolací, pro práci s izolacemi ze skelné nebo minerální vlny. Snadno se aplikují na nerovné, vláknité nebo kovové
rozvody. Tuto skupinu samolepících laminovaných pásek doplňuje dvousměrně vyztužená hliníková fólie Venture Tape
1524CW, která je vhodná pro utěsnění spojů (obr. 7).

tva) se ideálně hodí pro použití v potravinářském průmyslu
a z tohoto důvodu je atestovaná i pro styk s potravinami.
Teplotní odolnost je od -70°C do 120°C. Standardně jsou
tyto pásky nabízeny v šíři 50, 75 a 100 mm. Vysoce pevnostní pásy v šíři 500 mm jsou určeny k ochraně izolací rozvodů
klimatizačních a vzduchotechnických zařízení, jako alternativa hliníkových krytů (obr. 8).
Těsnění - silikonové profily a samolepicí těsnění
Pro stavební a průmyslové aplikace včetně vzduchotechniky je v naší nabídce široký výběr těsnění. Pro náročné aplikace s vysokou teplotní odolností jsou k dispozici osvědčené
silikonové profily SILLEN (obr. 9).

Obr. 9

Obr. 7

Významnou skupinou jsou i hliníkové pásky vícenásobně
laminované (5 až 6vrstvé), které se v širokém rozsahu teplot
(od -23°C do +120°C) vyznačují nulovou propustností vodních par a vysokou pevností i odolností proti roztržení.
Například Venture Tape 1577CW, je 5ti vrstvá laminovaná
samolepící páska, která je vhodná do náročných studených
podmínek, pro opravy za studena, spoje na chladničkách
a mrazničkách. Standardně ji nabízíme v barvě stříbrné
a stříbrné emboss. Bílá alternativa pásky (navíc 6 extra vrs-

Obr. 8
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Velmi široké užití vykazuje několik druhů samolepících
těsnících profilů Trelleborg: D-list, Kronstrip, Cellband a Cello-list. Tyto profily jsou vyráběny z mikroporézní EPDM pryže; nyní nabízíme i tři varianty v provedení EXTRA s teplotní
odolností do 100°C.
Těsnící profily jsou tvarově shodné s již dříve prodávanými
profily Kronstrip (9 x 3 mm), Kronlist (15 x 4 mm) a D-list
(21 x 17 mm), ale mají speciální lepící akrylovou pásku. Díky
této pásce je možné jejich použití v náročných teplotních
podmínkách od -40 až do 100 °C. Jejich minimální aplikační
teplota je 15 °C.
Standardní profily s kaučukovou páskou jsou určeny do
běžných provozních podmínek od -40 do 70 °C.
Mimo označení EXTRA na cívce či kartonu kvalitu lehce
poznáme uvolněním krycího papíru: standardní profil má
kaučukové lepidlo se skelnou mřížkou, EXTRA provedení pak
akrylové lepidlo na hustém textilním nosiči (obr. 10).
Celou naši specializovanou nabídku těsnicích prvků, kartáčů, automatických dveřních prahů, hliníkových pásek, kování, tmelů a lepidel včetně akcí a novinek máte k dispozici na
www.okentes.cz, kde si lze vyžádat i zaslání katalogu včetně

aktuálního dodatku.

Obr. 10
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Zda v New Yorku, Praze, Berlíně, Shanghaji

Vítáme ve světě těch nejlepších
Ventilátory “hightech” pro

nejvyšší účinnost

s garantovanými úsporami energie každý den

NOVINK A
Udivující množství vzduchu
ZAvblue

PVA EXPO PRAHA
01. - 04.03.2016
Hala č.2
Stánek 213
ZAvblue Hightech – udivující v ýkon
pro ještě v yš ší objemová množst ví vzduchu
př i menších rozměrech. Výrazná úspora
nákladů za energie dík y v ysoké účinnosti
v pracovním bodě. Záměna ventilátor ů
používaných v souč asné době za Z Avblue
pr ůměrem o jednu velikost menším je možná
př i zachování stejného v ýkonu*. Vhodné
pro aplikace s EC a AC motor y. Zde najdete
technologii budoucnosti: ziehl- abegg.cz !
*závisí na prac ovním bodě

…také v menších
velikostech pro
větrání rodinných domů

190 mm

Královská třída ve vzduchotechnice, regulační technice a technice pohonů
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