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2cestný regulační kulový kohout, měření objemového průtoku, teplotní čidla a pohon s 
integrovanou logikou - to je sestava Belimo Energy ValveTM spojující pět funkcí - 
měření, regulaci, vyvážení, uzavírání a energetický monitoring do snadno osaditelné 
jednotky. Jedinečné funkce, jako Delta-T Manager nebo možnost přímé regulace 
výkonu poskytují průkaznost, zvyšují efektivitu a redukují náklady.

• rychlé a bezpečné navrhování, snadné uvedení do provozu
• časové úspory díky automatickému, permanentnímu hydraulickému vyvážení
• zajištění správného množství vody při změnách diferenčního tlaku a při částečném 

provozu
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Inovace revitalizačního systému 
vesmírné lodi pomocí počítačové 
simulace
Ing. Pavel Ludvík

Na každé vesmírné lodi, kterou obývá posádka, musí být sou-
částí výbavy zařízení pro obnovu dýchatelného vzduchu. V rámci 
projektu nazývaného Atmosphere Revitalization Recovery and 
Environmental Monitoring inženýři z  NASA vyvíjejí zařízení pro 
kontrolu ovzduší na palubě pro zvýšení bezpečnosti posádky.

Pro zajištění úspěšnosti mise do vesmíru a  bezpečnosti po-
sádky je nezbytné zajistit pravidelnou obnovu ovzduší na palu-
bě lodi. Obzvláště při misích trvajících několik měsíců musí být 
vzduch průběžně odvlhčovaný, voda shromažďována pro opě-
tovné použití a oxid uhličitý odváděn do vesmíru. Letecký inže-
nýr Jim Knox je vedoucím týmu, který pracuje na optimalizaci 
zařízení, jenž zajišťuje pravidelnou obnovu ovzduší při úspoře 
vody (v průběhu procesu obnovy) v rámci projektu Atmosphere 
Revitalization Recovery and Environmental Monitoring (ARREM) 
v  Marshall Space Flight Center (Hustonville, Alabama). Jejich cí-
lem je zvýšit množství obnovené vody ze vzduchu na 80-90 % při 
nižší energetické spotřebě a celkovém snížení nákladů na výrobu 
a sestavení zařízení. Vývojový tým si od nového integrovaného 
systému pro obnovu vody a vzduchu slibuje delší dolet a tím pá-
dem i delší dobu pobytu lodí ve vesmíru.

Adsorpce jako efektivní způsob separování vody a CO2
Princip obnovy ovzduší uvnitř vesmírného plavidla spočívá 

v  separaci vody, odstranění oxidu uhličitého a  navrácení vody 
do vzduchu ještě před tím než zkondenzuje do kapalné formy. 
Na obrázku 1 je zobrazeno zařízení, které šetří vodu a vývojovým 
týmem je nazýváno Isothermal Bulk Desiccant (IBD). Zařízení 
se skládá z šasi s uzavřenými kanály, které se nazývají náplňové 
komory. Každá komora je lemovaná silikagelovými kuličkami ke 
zvýšení adsorpce (“suchá” komora odvádí vodu) nebo desorpce 
(“mokrá” komora vrací vodu zpět do vzduchu). Každá dvojice ko-
mor je obklopena hliníkovou mřížkou pro zajištění lepšího pře-
stupu tepla.

Proces úspory vody probíhá v  tzv. půl cyklech, kdy vzduch 
vstupuje do „suché“ komory, zatímco z „mokré“ komory odchází 
nasycený vzduch. V  suché komoře je voda ze vzduchu exoter-
micky adsorbována do silikagelových kuliček. Následně vzduch 
postupuje do další fáze a to k vyčištění od oxidu uhličitého. Po vy-
čištění putuje vzduch do „mokré“ komory. Mezitím než se vzduch 
vyčistí od CO2 je teplo vzniklé adsorpcí převedeno do „mokré“ ko-
mory hliníkovou mřížkou. To způsobí, že voda ze silikagelových 
kuliček se začne uvolňovat zpět do vzduchu. Přestup tepla mezi 
komorami přináší další výhody v  podobě snížení teploty v „su-
ché“ komoře, což prodlužuje adsorpci. Extrahovaný oxid uhličitý 
se vypouští ven do vesmíru. Poté co vzduch opustí IBD zařízení, 
vstupuje do tepelného výměníku a odstředivého separátoru, kde 
voda kondenzuje a je separována pro pozdější znovu použití. 

Simulace proudění plynů a optimalizace podmínek 
v komorách

Pro výpočet efektivnosti čtyřkomorového IBD zařízení použil 
tým Jimmyho Knoxe program COMSOL Mulitphysics®. Jedná se 
o  inženýrský nástroj pro simulace a  modelování fyzikálních dějů, 
který pro řešení úloh využívá metody konečných prvků. Geomet-
rie zařízení byla vytvořena v programu Pro/ENGINEER® a přes Live-
Link for Pro/ENGINEER naimportována do COMSOL Multiphysics. 
Jim Knox celý vývoj komentoval následovně: “Potřebovali jsme 
simulovat proudění v porézních mediích (komory IBD) a zároveň 
přestup tepla pro několik materiálů. Multifyzikální úlohu jsme řešili 
při zadání vstupních tlaků na hranicích v komplikované geometrii 
jakou je IBD zařízení. Díky COMSOL Multiphysics jsme byli schopni 
získat pro nás důležité výstupní parametry, jako například sorpční 
poměry”. Model ukázal, že exotermická adsorpce při vstupu vzdu-
chu do “suché” komory způsobuje nárůst tepla. Naopak v “mokré” 
komoře dochází ke ztrátě tepla při proudění plynu opačným smě-
rem. To je zobrazeno na obrázku 2 a 3.

Obr. 1 – (A) Fotografie IBD zařízení se čtyřmi komorami; (B) Vvysíťovaný model IBD zařízení, fialové oblas-
ti zobrazují „mokré“ komory a červené „suché“

A B

(Pokračování na str. 4)
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je tým Jimmyho Knoxe schopen předpovědět účinnost IBD zaří-
zení různých konfigurací a může se dále zabývat vylepšením ná-
vrhu propojení komor z hlediska přestupu tepla.

Optimalizace a simulace pro různé tvarové návrhy zařízení pro 
úsporu vody v programu COMSOL Multiphysics poskytla vývojo-
vému týmu neocenitelnou pomoc. Dokázala se zvýšit účinnost 
zařízení spolu s množstvím uspořené vody při minimalizaci poža-
davků na napájení, což je velmi důležité pro prodloužení dalších 
vesmírných misí. Vývojový tým nadále pracuje na dalším vylepše-
ní jakým je systém, který umožňuje separovat kyslík z oxidu uh-
ličitého pro snížení potřebných zásob kyslíku na palubě a to vše 
pomocí programu COMSOL Multiphysics. Díky těmto vylepšením 
můžeme očekávat, že vesmírné lodě s posádkou budou moci se-
trvat ve vesmíru podstatně déle (kontak na str. 3).                           

Člen týmu Rob Coker při výpočtu efektivnosti IBD zařízení učinil 
průlomový objev pro fázi, kdy vzduch proudí „suchou“ komorou. 
V počátku vzduch opouští komoru zcela suchý, všechna voda ze 
vzduchu je adsorbována do silikagelových kuliček. Se zvyšující se 
rychlostí vzduchu se vlhkost na vstupu a výstupu z komory již ne-
mění, protože silikagelové kuličky už nejsou schopny adsorbovat 
více vody. Vývojový tým provedl experimentální měření pro ověře-
ní výsledků z počítačové simulace pro zařízení IBD, následně se vý-
sledky porovnaly. Porovnání výsledků je zobrazeno na obrázku 3. 
Díky COMSOL Multiphysics byli schopni stanovit vlhkost vzduchu, 
průtokové množství a tlak na základě okrajových podmínek Inflow 
(vtok) a Outflow (výtok) pro vlhký a suchý vzduch. 

Z výsledků vyplývá, že se podařilo dosáhnout 85% adsorpce 
a desorpce vody IBD zařízením. Na základě počítačové simulace 

Obr. 2 - Rozložení teploty [K] v každé komoře; v první a třetí komoře proudí vlhký vzduch směrem dolu, 
v druhé a čtvrté proudí suchý vzduch směrem nahoru

Obr.  3  -  Výsledky simulace na výstupu z IBD zařízení; (A) zobrazuje teplotu plynu, (B) zobrazuje tlak páry

(Pokračování ze str. 2)
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Obr. 1

Partnerství týmu MERCEDES AMG 
PETRONAS a společnosti ebm-papst 
vstupuje do druhého kola
Dr. Clara Herdeanu

 Společnost ebm-papst, specialista na ventilátory z Mulfinge-
nu v Bádensku-Württembersku bude v nadcházející sezóně opět 
podporovat úspěšný tým Formule 1 MERCEDES AMG PETRONAS. 
V  roce 2014 zažil tým svou nejúspěšnější sezónu, vyhrál Pohár 
konstruktérů a v Mistrovství světa jezdců obsadili první a druhé 
místo jeho závodníci Lewis Hamilton a Nico Rosberg. Společnost 
ebm-papst, přední světový dodavatel technologií pro ventilaci 
a  pohony, vstoupil do světa Formule 1 v  loňském roce jako ofi-
ciální partner týmu MERCEDES AMG PETRONAS. Před sezónou 
2014 změnila Formule 1 svá pravidla na začlenění technologií 
s  vyšší energetickou účinností a  hybridní technologií, čímž po-
stavila týmy Formule 1 před jednu z největších technických výzev 
v historii tohoto sportu. 

Sezóna 2015 předznamenává pro moderní hybridní závodní 
formule začátek dalšího vývojového procesu. Paddy Lowe, vý-
konný (technický) ředitel týmu MERCEDES AMG PETRONAS, vy-
světluje: „Jedná se o  vývojový proces a  ten zahrnuje samotná 
nastavení. Ta ve srovnání s minulou zimou zůstala do roku 2015 
poměrně stabilní. Rozhodně to ale neznamená, že auta, která 
jsme viděli na trati v Jerezu, jsou kopiemi svých předchůdců. Ně-
které změny jsou zřejmé na první pohled, ale to hlavní je skryto 
v detailu. K zásadním změnám došlo pod kapotou, jak z hlediska 
konstrukce, tak pohonné jednotky. To vše s  cílem vytvořit vůz, 
který bude bezpečnější, účinnější, spolehlivější a  samozřejmě 
rychlejší. Hybridní éra je ještě v  plenkách, a  proto je zde velký 
prostor pro inovace. V  této vývojové fázi je důležité najít klíčo-
vé oblasti pro získání výkonu nejen na základě toho, co jsme se 
v  loňském roce naučili, ale také na základě toho, kde je prostor 
pro objevování nových a  inovativních zdrojů přinášejících kon-
kurenční výhody.“

Tým MERCEDES AMG PETRONAS si chce udržet svou vedoucí 
pozici, se kterou vstoupil do nové sezóny, a  nadále pokračovat 
v rozšiřování technologického pokroku. Nico Rosberg potvrzuje: 

„Jsem tak hrdý, že jsem nyní součástí týmu, kterému se povedl 
fantastický rok, jenž vrátil „stříbrné šípy“ na přední místo. Bude 
velmi těžké zopakovat to, čeho jsme v  roce 2014 dosáhli, ale 
všichni chceme rozjetý potenciál udržet a ovládnout tento sport 
na mnoho let dopředu.“

Oficiální týmový partner ebm-papst také očekává vzrušující 
sezónu: „Náš první rok ve Formuli 1 byl naprostým úspěchem. 
K vynikající sezóně, které tým MERCEDES AMG PETRONAS dosá-
hl, jsme přispěli také naším speciálním konceptem chlazení. Opět 
jsme dokázali, jak významná je naše filozofie GreenTech, účin-
nost díky špičkové technologii,“ vysvětluje Rainer Hundsdörfer 
předseda představenstva skupiny ebm-papst.  „Těšíme se na další 
sezónu a doufáme, že nadcházející seriál závodů bude úspěšný.“

Společnost ebm-papst, specialista na energeticky úsporné 
ventilátory a pohony, vyvinula v roce 2014  speciální  řešení pří-
davného chlazení pro hybridní závodní vozy MERCEDES AMG 
PETRONAS F1 W05 (obr. 1 a 2). Ochlazuje komponenty citlivé na 
teplotu, na optimální provozní teplotu. Jakmile se závodní auto 
zastaví, jsou bočnice a  ochranný rám (stabilizátor) ochlazovány 
axiálními ventilátory řady „S Force“ s křivkou výkonu, která odpo-
vídá vysokému protitlaku, jenž je pro systém Mercedes charakte-
ristický. To zlepšuje vytvořené proudění vzduchu o 518 % a spo-
juje působivý výkon s  malým, účinným systémem. Ventilátory 
v otvorech bočnic a ochranného rámu (stabilizátoru) závodního 
auta jsou pro tým nezbytnou součástí řízení teploty. Techničtí 
specialisté pro nadcházející sezónu těsně spolupracují s inženýry 
týmu na vývoji účelového řešení chlazení a zisku tepla. Tím se vý-
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stále nastavuje standardy na celosvětovém trhu. Vývoj pokrývá 
oblast od elektronicky řízených EC ventilátorů přes aerodynamic-
ká vylepšení lopatek ventilátorů až k  výběru materiálů pro za-
chování zdrojů, přičemž jednou z možností jsou biomateriály. Ve 
fiskálním roce 2013/2014 společnost dosáhla obratu ve výši 1,5 
miliardy eur. Společnost ebm-papst zaměstnává na celém světě 
v  18 výrobních závodech (včetně Německa, Číny a  USA) a  v  57 
prodejních kancelářích přibližně 11 500 osob. Ventilátory a mo-
tory od lídra celosvětového trhu lze nalézt v  mnoha odvětvích, 
včetně vzduchotechniky, klimatizace a  chlazení, domácích spo-
třebičů, topení, IT a  telekomunikací a  rovněž i  v  automobilech 
a užitkových vozidlech (kontakt na str. 7).             

razně zlepší pracovní podmínky v garáži během závodů, zejména 
ve velmi horkých oblastech, jako je Singapur nebo Abú Dhabí.

Společnost ebm-papst také těsně spolupracuje s týmem MER-
CEDES AMG PETRONAS na vývoji inovativních řešení chlazení na 
míru pro sídlo týmu v Brackley. Kromě toho vývojáři společnosti 
ebm-papst a týmu MERCEDES AMG PETRONAS pořádají technic-
ké pracovní skupiny, na kterých sdílejí zkušenosti a  osvědčené 
postupy v oblasti aerodynamiky.

Nico Rosberg a Lewis Hamilton dostali poprvé nový závodní 
vůz F1 W06 poháněný hybridní jednotkou PU106B při prvním 
oficiálním předsezónním testu Formule 1 na okruhu v Jerezu ve 
Španělsku v únoru 2015. Nová sezóna předznamenala ve vývoji 
hybridní technologie u vozů F1 W06 ve srovnání s jeho předchůd-
cem F1 W05 evoluci; nový model se může pochlubit dalším po-
krokem v mechanickém, konstrukčním a aerodynamickém vývoji. 

Ideální klima v garážích týmu 
MERCEDES AMG PETRONAS 

Systém chlazení od společnosti ebm-papst byl poprvé použit 
i  v  garážích týmu PETRONAS při Velké ceně Malajsie v březnu 
2015 (obr. 3). Okolní teplota a vlhkost jsou v Malajsii a Singapuru 
velmi vysoké a pracovní teploty v garáži týmu mohou dosahovat 
až 40 °C. Efektivní a účinný systém chlazení v garáži proto výraz-
ně zlepšuje pracovní podmínky jak pro tým, tak pro oba jezdce 

– Lewise Hamiltona a Nica Rosberga.
Garáž poskytuje prostor pro dva závodní vozy, mechaniky, 

specialisty z oblastí aerodynamiky, elektroniky a IT, a také pro au-
todíly a plochy pro uskladnění pneumatik. Je to tedy velký pro-
stor, který je z přední strany zcela otevřen, díky tomu může teplo 
pronikat dovnitř. Speciálně vyvinutý systém vodního chlazení 
ochlazuje důležité pracovní oblasti garáže na pokojovou teplotu. 
Chladicí jednotka má rozměry 1 m x 2 m x 0,9 m; jedná se o mo-
dulární systém rozvodu vzduchu. Tato jednotka může být nakon-
figurována pro použití v garážích na různých světových okruzích 
závodů Formule 1, kde se mohou rozměry a rozložení poměrně 
výrazně lišit.  

 Gareth Jones, generální ředitel společnosti ebm-papst Automo-
tive & Drives (UK) Ltd, který odpovídá za vývoj chladicích systémů 
pro garáže, uvádí: „Během příprav na chlazení garáže jsem vždy 
s  týmem žertoval, že je naším posláním, aby se tým MERCEDES 
AMG PETRONAS stal oficiálně nejvíc „cool“ týmem ve Formuli 1.“

O společnosti ebm-papst
Skupina ebm-papst je přední světovým výrobcem ventilátorů 

a motorů. Od svého založení tato technologická společnost neu-

Obr. 2

Obr. 3



  

 

  

  

Suggestion for

improvement:

 – 27 % 

Energy consumption

 – 7.2 dB(A) 

Noise



Zvýšení výkonu Vašeho výměníku lze jednoduše docílit nainstalováním systému AxiTop na stáva

jící ventilátor. Tím se dosáhne optimalizace proudění vzduchu, čímž dojde ke snížení hladiny

akustického tlaku až o 7,2 dB(A). Současně tento systém ušetří až 27 % energie. Díky tomu

dosáhnete rychlé návratnosti počáteční investice. Mezi jeho další nezanedbatelnou výhodu patří

jeho kompaktnost a fakt, že není třeba pro jeho montáž téměř žádných úprav. To znamená, že

tohoto systému může uživatel využít ihned a okamžitě k něj čerpat jeho výhody v podobě

uspořených financí za provozní náklady. Více na: The engineer’s choice

Naistalujte AxiTop a snížíte hlučnost a
provozní náklady

GERMAN 

SUSTAINABILITY AWARD

2013
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Průlomový Energy ValveTM 
firmy Belimo
Ing. Filip Hajšo

Měřit, regulovat, vyrovnávat a uzavírat pouze jedním ventilem 
– tlakově nezávislé regulační kulové kohouty firmy Belimo to umož-
ňují již delší dobu; švýcarský výrobce tuto jedinečnou technologii 
dále rozvinul a v  inteligentním Energy ValveTM nabízí nové průlo-
mové možnosti (obr. 1). Díky integraci moderní webové technolo-
gie jsou hodnoty spotřeby ve vodních okruzích zjišťovány a uklá-
dány. Kdykoliv si je lze vyvolat za posledních 13 měsíců, čímž jsou  
podkladem pro energetický monitoring, pro kontrolu, analýzu 
a energetickou optimalizaci okruhů teplé a studené vody.

Jako celosvětově uznávaný specialista pro elektrické klapko-
vé pohony a motorizované ventily v topení, větrání a klimatizaci 
investuje firma Belimo do výzkumu a vývoje podstatně více než 
ostatní výrobci. Přitom v popředí jsou vždy požadavky na zlepše-
ní řízení topení, větrání a  klimatizace pomocí decentrální logiky, 
snížení spotřeby vody a energie, jakož i zlepšení transparentnosti 
procesů. 

Jednoduchý návrh ventilů, optimalizovaná spotřeba
Příkladem toho je nový Energy ValveTM. Za prvé v sobě spoju-

je (jako již v  roce 2010) zavedené elektronické, tlakově nezávis-
lé regulační kulové kohouty EPIV – funkce «měření», «regulace», 
«vyvažování» a «uzavírání» v jedné armatuře. To nabízí celou řadu 
jedinečných předností:  podstatně klesají nároky na navrhování 
ventilů, neboť není třeba vypočítávat hodnotu kvs. Navíc je per-
manentně elektronicky měřen průtok a v případě změny tlaku je 
okamžitě automaticky upraven.  Požadovaná hodnota zůstane 
vždy zachována, energetické ztráty z důvodů výkyvů tlaku jsou 
omezeny. Také hydraulické vyvážení, jinak spojené s velkými ná-
klady, odpadá (obr. 2).

Mechanické součásti Energy ValveTM vycházejí z  nesčíslně 
osvědčené technologie regulačních kulových kohoutů firmy Be-
limo, u kterých patentovaná regulační clona garantuje rovnopro-
centní charakteristiku ventilu. 

Přesně sedící těsnění sférického uzavíracího tělesa uzavírá 
ventil absolutně těsně i při velkém diferenčním tlaku. Na rozdíl 
od běžně dodávaných kovových sedel nevykazuje těsnění žádná 

opotřebení -  ztráty případnou netěsností jsou tak po dobu řady 
let spolehlivě omezeny.

Inteligentní monitoring energie
Jako další funkce měření jsou v Energy ValveTM – kromě čidla 

měření průtoku – dvě další čidla pro měření teploty v  přívod-
ním a zpětném potrubí. Tak je průběžně monitorována spotřeba 
energie pro topení, popř. chlazení a je ukládána do paměti v po-
honu integrovaném webovém serveru.

Aktuální hodnoty spotřeby lze kdykoliv vyvolat – přímo na 
místě pomocí laptopu (RJ45 ethernet) nebo pomocí řídicího sys-
tému. Protože měřená data jsou ukládána po dobu 13 měsíců, lze 
provádět analýzu a dokumentovat i po delší dobu kam energie 
proudí a kde není využívána efektivně (obr. 3). 

Energy ValveTM slouží pro kontinuální regulaci na straně vody 
v zařízení na úpravu vzduchu, vytápění a chlazení v uzavřených 
okruzích studené nebo teplé vody. 

Obr. 1 - Energy Valve™  umí měřit, regulovat, vyvažovat a  uzavírat.  
A jako první ventil také ukazuje, kam energie proudí

Obr. 2 - Energy Valve™: ventil, elektronický regulátor průtoku a ener-
getický monitorig v jedné armatuře  ( 1- čidla teploty; 2 - integrovaný 
webový server; 3 – pohon; 4 - regulační kulový kohout; 5 - měrné potru-
bí s čidlem rychlosti; 6 - elektronika čidla)

0br. 3 -  Aktuální hodnoty spotřeby jsou na integrovaném webovém 
serveru Energy Valve™ ukládány v paměti po dobu 13 měsíců
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Energy ValveTM nabízí i zde zajímavé a jednoduché řešení. Po-
mocí integrovaného webového serveru lze chybějící data bez-
problémově rekonstruovat. Lze tak přesně nastavit maximální 
průtok a v případě potřeby tento průtok optimalizovat (obr. 5). 

Kombinace inovativní technologie ventilů a moderní IT vytváří 
něco, co doposud nebylo možné: jednoduchou kontrolu a opti-
malizace spotřeby energie v okruzích topení a chlazení pomocí 
inteligentních armatur. 

Současný požadavek odpovědně nakládat s prostředky, jakož 
i požadavek na zajištění maximální hospodárnosti zařízení je op-
timálně splněn. Proto patří Energy ValveTM a jeho průlomové tech-
nologii budoucnost.  K dostání je  ve světlostech DN 15 až 150.

Dvacet let na našem trhu
Energy ValveTM je na našem trhu k dispozici ve firmě Belimo CZ 

(kontakt na 2. str. obálky časopisu), jakož i další zařízení švýcar-
ského výrobce Belimo, který díky kvalitě a vysoké technické úrovni 
své produkce zaujímá ve světě právem vedoucí pozici v  daném 
oboru. Této pozice je si vědoma také firma Belimo CZ (obr. 6), která 
se švýcarským výrobcem u nás spolupracuje. I proto usiluje, aby 
její obchodní a poradenské služby byly v souladu s kvalitou a vy-
sokou technickou úrovní elektrických klapkových pohonů a moto-
rizovaných ventilů se značkou Belimo. Přitom tyto služby nechápe 
jen úzce z komerčního hlediska, ale snaží se, aby vztah k obchod-
ním partnerům byl založen na širším společenském a  kulturním 
základě. Svědčí o tom např. vánoční koncerty či pravidelná setkání 
s obchodními přáteli ve firmě, kde kromě seznámení se s novými 
výrobky nechybí pro zájemce vážná hudba, a to v interpretaci těch 
nejlepších u nás: hráčů České filharmonie a Symfonického orchest-
ru Českého rozhlasu. Tak tomu bylo i u příležitosti 20. výročí, které 
firma Belimo CZ letos oslavila (obr. 7).                                                        

Změna podmínek v  systému, po uvedení zařízení do provozu, 
bude díky údajům poskytnutých ventilem včas rozpoznána. Tak lze 
např. na základě změny charakteristiky zjistit snížení výkonu z důvo-
du znečištění tepelného výměníku a přijmout vhodná opatření.  

Další funkce obsažené v  Energy ValveTM, jako např. «∆T man-
ager», umožňují navíc tepelný výměník stále udržovat v energe-
ticky optimálním provozu, což podporuje energeticky optima-
lizovaný provoz a  zajišťuje udržení hodnoty investice po celou 
dobu provozu (obr. 4). 

Použití pro opatření  Retrofit
Při výměně ventilů u starých zařízení se často zjistí, že data za-

řízení se časem ztratila, nebo na základě různých úprav nejsou 
již známa. 

 Obr. 4 - Pomocí dat zjištěných  Energy Valve™   lze zařízení kontrolovat, 
analyzovat a optimalizovat pro energeticky efektivní provoz

Obr. 6 – Budova firmy Belimo CZ

Obr. 7 – Ing. Ivar Mentzl, jednatel Belima CZ s manželkou Lucií, která se 
významně  podílí i na kulturním životě firmy, u slavnostního dortu na 
oslavě k  20. výročí trvání společnosti

Obr. 5 - Webovový server  Energy Valve™  může rekonstruovat starší 
data zařízení, což usnadňuje nastavení v retrofit projektech
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Důležitost UV stabilizace plastů 
v průmyslových aplikacích
 Ing. Miroslav Silný ml.

Jistě každý z nás již mnohokráte slyšel o ochraně proti UV záře-
ní.  Málokdo už dnes v létě u moře případně v zimě na horách po-
užije opalovací krém nebo sluneční brýle bez ochranných filtrů. 
Problém ochrany proti stále agresivnějšímu sluníčku nebo lépe 
řečeno tenčící se vrstvě ozónové vrstvy se však netýká jen naše-
ho zdraví, ale také průmyslově používaných plastů. 

Ultrafialové (zkratka UV, z anglického ultraviolet) záření je elek-
tromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než má viditelné svět-
lo, avšak delší než má rentgenové záření. Pro člověka je neviditelné, 
způsobuje však degradaci plastů projevující se postupnou ztrátou 
pevnosti základních stavebních prvků ve struktuře materiálu. 

V praxi je zpočátku poměrně obtížné rozpoznat, zda je materiál 
UV stabilizován či nikoli. Průvodním jevem degradace materiálů 
bez UV stabilizace jsou jeho barevné změny na povrchu - světlejší 
skvrny zejména v místech vystavených intenzivnímu oslunění. Ma-
teriál se stává matným, povrch postupně ztrácí původní hladkost 
a stává se měkkým (bez větších problémů je možné do něj udělat 
nehtem hlubší rýhu). Později vznikají trhliny - z počátku sotva vidi-
telné, které se však rychle zvětšují a prohlubují (v této fázi jsou již 
jasně viditelné pouhým okem, jejich hloubka je již několik desetin 
milimetrů). Do vzniklých trhlin zatéká voda, která v zimních měsí-
cích mrzne a svým pnutím ještě urychluje praskání a postupnou 
ztrátu pevnosti.  Celý proces je završen vznikem křehkého lomu, 
kdy se materiál plošně rozpadne na menší části (viz obr. 1 až 3). 

Patrně nejhůře působí UV záření na polypropylen (PP), který 
patří mezi nejčastěji používané materiály. Z toho důvodu je třeba 
jej chránit. K  tomu slouží speciální přísady - stabilizátory, které 
se do něj přidávají již při výrobě. Pokud toto není možné, lze již 
instalované zařízení do určité doby po instalaci opatřit dodateč-
ným speciálním nátěrem, který zajistí ochranu materiálu. 

Při své činnosti se pracovníci společnosti FORT-PLASTY s.r.o. 
poměrně často setkávají s tím, že je kontaktují provozovatelé sta-
veb, jimž byly nainstalovány plastové vzduchotechnické rozvody 
z materiálu bez UV stabilizace (zejména na střechy budov). Po po-
měrně krátkém čase se jim vzduchotechnika buď zcela rozpadla, 
nebo je materiál již natolik poškozen, že jej nelze opravit a ani 
dodatečně opatřit ochranným nátěrem. Nezbývá jiné řešení, než 
poškozené části vyměnit za nové, což je spojeno s dalšími finanč-
ními náklady a často také technickými komplikacemi spojenými 
se stavebními úpravami prostupů střech, izolacemi a zásahy do 
střešních plášťů budov. Přitom při porovnání cen rozvodů s UV 
stabilizací a bez ní je rozdíl v pořizovací ceně jen několik procent 
a v celkovém kontextu nákladů na dodatečné opravy je zcela za-
nedbatelný.

Z toho důvodu společnost FORT-PLASTY (kontakt na str. 11). 
dodává pro tyto aplikace materiál vždy UV stabilizován případně 
doporučuje dodatečnou ochranu ochranným nátěrem (viz obr. 4), 
který je také v sortimentu společnosti.                                                 

Obr. 3 – Detail křehkého lomu s viditelnými trhlinami ve struktuře 
materiálu bez UV stabilizace

Obr. 1 – VZT potrubí bez UV stabilizace

Obr. 4 – VZT potrubí bez UV stabilizace opatřené ochranným ná-
těrem

Obr. 2 – VZT potrubí bez UV stabilizace
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Větrací systém 
pro dvoupodlažní domy
Ing. Adam Ryš

 Jedná se o   systém PEDOTHERM Multibreeze (kontakt na 4. 
str. obálky časopisu), jenž je založen na kombinaci speciálních 
vzduchotechnických potrubí a podlahového vytápění. Systém je 
určen pro novostavby dvoupodlažních domů i  pro rekonstruk-
ce těchto domů, kde je velmi málo místa na vzduchotechnické 
rozvody. Jeho základem je vzduchotechnický rozvod ZEHNDER 
s potrubím FLAT 51. Toto potrubí má na výšku pouhých 51 mm. 
Potrubí je ohebné ve všech směrech a tak je v podlaze minimum 
spojů a  tvarovek. Zároveň se tím zrychluje montáž. Potrubí se 
natáhne v jednom kuse nejkratší trasou od vzduchotechnického 
rozdělovače k vyústce. Prostor kolem rozvodů se obloží tepelnou 
izolací (nejčastěji polystyrenem) a  rozvody se překryjí druhou 
vrstvou polystyrenu. Na tuto druhou vrstvu se již instaluje pod-
lahové vytápění. Celá skladba má pak na výšku 150 mm (obr. 1).

Využití ve dvoupodlažních domech
Při správném návrhu budovy a  větracího systému se dá do-

sáhnout podstatného snížení nákladů na výstavbu. Ideální řešení 
tohoto systému lze vidět na obr. 2. 

Základem je umístit jednotku do 1.NP. Je to dáno tím, že větši-
na jednotek má vývody směrem nahoru. Od jednotky přejdeme 
skrz strop do podlahy 2.NP. Zde v  jedné 50 mm silné vrstvě se 
instalují veškeré rozvody vzduchu pro celý dům. Spodní patro je 
větráno přes strop (přívod i odtah z hora) a vrchní patro má pří-
vody v podlaze nebo ve stěně nad podlahou a odtahy ve stěně, 
těsně pod stropem.

Tím, že je veškerá vzduchotechnika v jedné 50 mm vrstvě a zá-
roveň nevyžaduje podhledy, odpadnou značné stavební náklady. 
Obzvláště v porovnání s klasickým podstropním systémem, kdy 
se v každém patře potřebuje podhled o světlosti 100 mm a cel-

Obr. 1 – Skladba podlahy s vytápěním a s větracím systémem

Obr. 3 - Vlevo příprava pro podlahovou přívod-
ní mřížku, vpravo prostup pro vyústku v 1.NP

Obr. 4 - Vyústka pro 1.NP; po dokončení inte-
riéru se seřízne a  osadí potřebným ventilem 
nebo mřížkou

Obr. 5 - Rozvody na hrubé podlaze 2.NP

Obr. 2 – Využití systému ve dvoupodlažních domech
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Čištění systému
Každý systém je jednou za čas potřeba vyčistit. Přestože jsou ve 

větrací jednotce filtry, vždy nějaká nečistota projde a začne se v po-
trubí dělat prachový povlak. Jednou za 5 let by se systém měl zkon-
trolovat a případně vyčistit. Výše uvedený systém je možné kdykoliv 
bez problému vyčistit a to i přesto, že je celý schován v podlaze.

Na rozdělovač vzduchu (obr. 11) se připojí vysavač, který 
v něm vytváří podtlak. Po té se obejdou jednotlivé vyústky a po-
trubí se pročistí speciálním kartáčem. Protože po trase potrubí 
nejsou odbočky ani T-kusy a všechny trasy se stýkají až v rozdě-
lovači, potrubí se vždy 100% vyčistí. Přirozené poloměry ohybu 
umožňují plynulý chod čistícího kartáče a ani v případě použití 
originálních tvarovek nehrozí zaseknutí čistícího kartáče.            

ková výška podhledu je tak od 150 mm. Celý systém přibližuje 
několik ukázek z jeho realizace (obr. 3 až 10).

Přitom je nutné poznamenat, že ke každé vyústce vede sa-
mostatná trasa až k rozdělovači. Na trase nejsou žádné odbočky, 
T-kusy atd. Má to sice za následek větší spotřebu potrubí, ale při-
náší to spoustu výhod:
	používáme pouze jeden rozměr potrubí – nehrozí záměna roz-

měrů mezi sebou; 
	zachováváme pořád stejnou konstrukční výšku; na každou vy-

ústku je možné přivést pouze určité množství vzduchu, takže 
stačí pouze jeden rozměr potrubí;

	snadné zaregulování celého systému;
	velmi snadné čištění celého systému.

Obr. 6 - Odtah vzduchu pod stropem ve 2.NP

Obr. 7 - Obložení rozvodů tepelnou izolací

Obr. 8 - Hotová konstrukce podlahy se vzduchotechnikou a  podlaho-
vým vytápěním čeká na zalití

Obr. 9 - Systémová specialita – křížení dvou tlakově oddělených potrubí 
při zachování konstrukční výšky 50 mm

Obr. 10 - Velký vzduchotechnický rozdělovač

Obr. 11 - Servisní kus pod rozdělovačem vzduchu; je umístěn pod stro-
pem v 1.NP na hlavním přívodním potrubí k větrací jednotce
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Rekuperace tepla v systému větrání 
s využitím zemního výměníku tepla 
s uzavřeným kapalinovým okruhem
Ing. Roman Šubrt

Větrání moderních obytných budov se dnes často řeší systé-
my, s  jejichž pomocí se do budovy přivádí čerstvý vzduch tím 
nejpohodlnějším a  z  hlediska energií nejúspornějším způso-
bem. Například rovnotlaké větrání se zpětným získáváním tepla 
lze spojit se zemním výměníkem tepla. Protože teplota země 
se mění pomaleji než teplota vzduchu, lze k předehřívání přivá-
děného venkovního vzduchu v zimě a k ochlazení přiváděného 
venkovního vzduchu v  létě využít zemi (tzv. zemní kolektor). 
Efekt rovnotlakého větrání s  využitím zemního výměníku tep-
la s uzavřeným kapalinovým okruhem je zde prezentován  na 
konkrétním příkladu instalace v obytné budově v nizozemském 
Nijeveenu.  

Dva typy zemního výměníku tepla
Existují dvě varianty systémů zemního výměníku tepla. První 

je otevřený systém, kde se venkovní vzduch vede potrubím ulo-
ženým v zemi a teprve poté se přivádí do budovy a prochází re-
kuperační jednotkou. 

Druhý systém je uzavřený (viz obr. 1) - venkovní vzduch se 
přivádí nejprve do výměníku tepla vzduch-kapalina a  teprve 
poté vstupuje do rekuperační jednotky. Potrubím proudí kapa-
lina - směs glykolu a vody. Větší část trubky je uložena vodorov-
ně v zemi (zemní kolektor), kde kapalina odebírá (nebo předává) 
teplo ze země (do země).

Preferován je zemní výměník tepla s uzavřeným kapalinovým 
okruhem, který je méně náchylný k poškození přirozeným sese-
dáním terénu. Systém s  uzavřenou kapalinovou smyčkou také 
zamezuje potenciálním problémům s  množením mikrobů v  za-
vodněném vzduchovém zemním potrubí (v  kterém zkondenzo-
vala vzdušná vlhkost).  Navíc zemní výměník tepla s uzavřenou 

kapalinovou smyčkou vyžaduje menší prostor, neboť jej lze nain-
stalovat meandrově. 

Vysvětlení technologie
Efekt rovnotlakého větrání s rekuperací tepla v kombinaci se 

zemním výměníkem tepla je znázorněn na obr. 2. Na vodorov-
né ose je venkovní teplota. Černá přímka je požadovaná vnitřní 
teplota. U  systému větrání s  rekuperací tepla zobrazuje zelená 
přímka teplotu přiváděného čerstvého vzduchu, který vedeme 
rozvody vzduchu do ložnic, dětských pokojů a obývacího pokoje.

V  zimě je spotřeba energie, nutná k  ohřátí přiváděného čer-
stvého vzduchu otopnou soustavou na požadovanou teplotu 
(červené šipky), velice nízká. Energii, ušetřenou v  porovnání se 
systémem bez zpětného získávání tepla, znázorňují šedé šipky. 
Tím se sníží náklady na ohřev přiváděného vzduchu. Teplo země 
také zabezpečuje chod rekuperační jednotky bez nebezpečí za-
mrzání kondenzátu. Tím je zajištěno rovnotlaké vyvážené větrání 
po celý rok. 

Za určitých podmínek se v letním období automaticky otevře 
obtok (bypass) a  zabrání přívodu vzduchu s  příliš vysokou tep-
lotou. V tomto případě proudí čerstvý vzduch do místností bez 
výměny energie v rekuperačním výměníku. Zelená čára sleduje 
čárkovanou černou čáru. Jedná se o  chlazení venkovním vzdu-
chem, neboť teplota přiváděného vzduchu je nižší než teplota 
vnitřního vzduchu (modré šipky).

V létě je teplota země nižší než teplota venkovního vzduchu 
a dokonce nižší než vnitřní teplota. Díky zemnímu výměníku tep-
la můžeme využívat chlazení venkovním vzduchem po celé léto, 
což zvyšuje komfort v každé místnosti domu (fialové šipky).

Obr. 1 - Příklad systému větrání s větrací jednotkou Zehnder ComfoAir 
350 s  předřazeným zemním výměníkem tepla Zehnder ComfoFond-L. 
(zelená: venkovní vzduch; červená: přiváděný vzduch; žlutá: odvádě-
ný vzduch; hnědá: odvětrávaný vzduch; šedá: zemní kolektor se směsí 
glykol-voda) 

Obr. 2 - Princip rovnotlakého větrání s rekuperací tepla (RT) se zemním 
výměníkem tepla Zehnder ComfoFond-L (ZVT)
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Zemní výměník tepla se automaticky zapíná/vypíná čerpa-
dlem v jednotce ComfoFond-L. U této instalace je čerpadlo v cho-
du při venkovních teplotách nižších než 7 °C a vyšších než 16 °C. 
Čerstvý vzduch se rozvádí po domě kruhovým flexibilním potru-
bím, které je vedeno do jednotlivých obytných místností. Vydý-
chaný a znečištěný vzduch se z kuchyně, WC a koupelny přivádí 
zpět do rekuperační jednotky a teprve poté se vypouští ven.

Informace o průtoku vzduchu, teplotě a nastavení větracího sys-
tému se shromažďovaly v intervalu 1 minuta a poté se vypočítáva-
ly průměry za 1 hodinu - tím byly získány statistické výsledky pro 
červen 2011 až srpen 2012. V létě 2012 některá data chybí, protože 
došlo k hardwarovým problémům monitorovacího zařízení.

Větrání se zemním výměníkem tepla v praxi
Na obr. 4 je zobrazena teplota země v  hloubce 1,20 m (tmavě 

červená křivka) a teplota venkovního vzduchu (modrá). Je zde vidět 
tlumicí efekt země. V této hloubce teplota země kolísá mezi 5 a 16 °C 
a to při kolísání teplot venkovního vzduchu mezi -15 a +35 °C.

Pro tento větrací systém existují čtyři možné stavy (viz též obr. 
2), které závisí na tom, zda se využívá rekuperace tepla (RT) ne-
bo/a zemní výměník tepla (ZVT). Obr. 5 ukazuje, že v chladném 
období se využívá rekuperace tepla se zemním výměníkem tep-
la vždy, když teplota venkovního vzduchu klesne pod 7 °C (vět-
šinou v  noci a  během chladných dnů). V  teplém období se re-
kuperace tepla nepoužívá (otevřený bypass - přiváděný vzduch 
obtéká výměník tepla) a při teplotě venkovního vzduchu o 16 °C 
vyšší než teplota země se dokonce ještě čerstvý vzduch ochla-
zuje (odpoledne a teplé noci). U tohoto projektu s mírným nizo-
zemským mořským klimatem se zemní výměník tepla používal 
během 55 % monitorované doby.

Efekt předehřevu a předchlazení zemním výměníkem tepla je 
na obrázku 6a. Při venkovních teplotách nižších než 7 °C se čers-
tvý vzduch předehřívá zemí. Pro venkovní teploty vyšší než 16 °C 
se čerstvý vzduch zemí předchlazuje.

Optimálního výkonu by bylo dosaženo v případě, že se vzduch 
v  zimě předehřeje na teplotu 5 °C (minimální teplota země) 
a v  létě předchladí na 16 °C (maximální teplota země). U toho-
to projektu byla teplota vzduchu minimálně 0 °C a maximálně        
21 °C. Podrobná analýza ukázala, že výkon zemního výměníku 
tepla by se mohl zvýšit lepším umístěním zemního kolektoru. 
Kolektor by se měl do země rozložit rovnoměrněji a  dodržovat 
minimální rozestup mezi dvěma trubkami 60 cm. 

Za rekuperační jednotkou se teplota přiváděného čerstvého 
vzduchu zvýší, pokud se rekuperační jednotka využívá (on) - viz 
obr. 6 b. I v případě, že jsou venkovní teploty nižší než -13 °C, má 
čerstvý vzduch proudící do obytných místností příjemných 17 °C. 
To odráží obrovský potenciál úspor energie, protože tepelná ztrá-
ta větráním se výrazně snižuje. 

Ve skutečnosti je po celé období zpětného získávání tepla jeho 
průměrná účinnost změřena na 92 %.

Zemní výměník tepla není využíván při venkovních teplotách 
mezi 7 °C a 23 °C, tyto hodnoty lze však upravit při nastavení vět-
rací jednotky podle místních podmínek.

Monitorovaný dům
V Nijeveenu (Nizozemsko) bylo větrání obytného domu mo-

nitorováno po celý rok. Během monitorovaného období měl 
větrací systém nastavené pevné množství přiváděného čers-
tvého vzduchu 220  m3/h. Zemní výměník tepla s  uzavřeným 
kapalinovým okruhem sestává z  jednotky Zehnder ComfoFon-
d-L (umístěné vedle rekuperační jednotky) a zemního kolektoru 
(viz obr. 3). V tomto projektu je zemní kolektor tvořen polyety-
lenovou trubkou. Kolektor je uložen v hloubce 1,20 m pod zemí 
a  je naplněn směsí glykolu a vody. Trubka kolektoru je na vět-
rací jednotku napojena v podkroví a pokračuje přímo dolů do 
podzemního podlaží. U předních dveří domu vstupuje do země 
a prochází kolem domu do zadního dvora. Na zadním dvoře tvo-
ří několik smyček a vrací se zpět stejnou stranou domu a stoupá 
do podkroví. Doporučuje se dodržovat minimální rozestup tru-
bek 60 cm, u tohoto projektu však byla vzdálenost v některých 
úsecích i jen 30 cm.

Obr. 5 - Stavový diagram - modrá: rekuperace tepla (RT) zapnutá, 
zemní výměník tepla (ZVT) zapnutý; zelená: RT zapnutá, ZVT vypnutý; 
oranžová: RT vypnutá, ZVT vypnutý; červená: RT vypnutá, ZVT zapnutý

Obr. 3 - Kapalinový „solankový“ zemní 
výměník tepla Zehnder ComfoFond-L 
(na obrázku vpravo). Díky jednoduché 
instalaci zemního výměníku před vět-
rací jednotku je vhodným řešením pro 
rodinné a bytové domy

Obr. 4 - Teplota země (v hloubce 1,20 m) a teplota venkovního vzduchu
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a  teplotou přiváděného vzduchu a  skutečným průtokovým 
množstvím. Tohoto chlazení venkovním vzduchem se dosáhne 
využitím elektrické energie ventilátorů rekuperační jednotky 
a  čerpadla zemního výměníku tepla mimo období zpětného 
získávání tepla. 

Pro tuto monitorovanou instalaci je hodnota faktoru SPF bě-
hem a mimo období zpětného získávání tepla 7 a 2 v porovnání 
s avizovanou hodnotou 17 a 8 dost nízká. To proto, že ventilátory 
a oběhové čerpadlo odebíraly více energie. První z důvodu vyšší 
tlakové ztráty v systému rozvodu vzduchu a druhý z důvodu na-
stavení vyšších otáček čerpadla, než bylo nutné.

Závěr
Kombinací rekuperační větrací jednotky s  rovnotlakým větrá-

ním a zemního výměníku tepla získáme větrání, které je jak ener-
geticky úsporné, tak i vysoce komfortní pro bydlení.

V  chladném období zemní výměník tepla s  rekuperační jed-
notkou zajišťuje, že do místností je přiváděn čerstvý čistý vzduch 
stabilním a  komfortním způsobem a  současně s  velmi nízkou 
spotřebou energie pro vyrovnání tepelné ztráty větráním. V tep-
lém období zemní výměník tepla zajišťuje chlazení venkovním 
vzduchem po celé léto (nejen v chladnějších letních nocích), sou-
časně udržuje zatížení chladicího systému domu na nízké úrovni. 
Společně se správnými stínicími prvky v domě větrací systém se 
zemním výměníkem tepla zabraňuje rovněž nežádoucímu pře-
hřívání domu.                                                                                                

Pokud se rekuperace tepla nevyužívá (off), zemní výměník 
tepla pomáhá udržet teplotu přiváděného čerstvého vzduchu na 
komfortní nízké úrovni tak, aby byla přívodní teplota vždy nižší 
než vnitřní teplota. To znamená chlazení venkovním vzduchem 
po celé teplé období a  nejen během chladnějších letních nocí. 
Chlazení venkovním vzduchem pomáhá udržovat zatížení chla-
dicího systému domu v  létě na nízké úrovni, podobným způso-
bem jako správný stínicí prvek.

Úspory energie
Výkon větracího systému z hlediska energie je uveden v tabul-

ce 1. Faktor sezónní účinnosti (SPF) se vypočítá jako zisk energie 
dělený spotřebou energie, jak během období zpětného získávání 
tepla, tak i mimo ně.

Úspory energie se při rekuperaci tepla vypočítají s ohledem na 
vytápění, které se ušetří. Referenční situace je taková, že přivá-
děný čerstvý vzduch má stejnou teplotu jako venkovní vzduch. 
Topná energie, která se ušetří díky rekuperaci tepla, se vypočítá 
pomocí rozdílu mezi teplotou přiváděného vzduchu a  teplo-
tou venkovního vzduchu a  skutečného průtokového množství 
vzduchu. Této úspory se dosáhne využitím elektrické energie 
ventilátorů rekuperační jednotky a  oběhového čerpadla zemní-
ho výměníku tepla ComfoFond-L v období, ve kterém se využívá 
rekuperace tepla. 

S  vypnutou rekuperací tepla se chlazení venkovním vzdu-
chem domu vypočítá pomocí rozdílu mezi vnitřní teplotou 

Energetický zisk Spotřeba elektřiny 
Faktor sezónní účinnosti 

(SPF) 

Ušetřená energie na vytápění 3 899 kWh 593 kWh 7

Chladicí energie získaná 
z  venkovního vzduchu

950 kWh 408 kWh 2

Tab. 1 - Roční energetický zisk rekuperace tepla systému větrání a faktor sezónní účinnosti 

Obr. 6 - a) Teplota vzduchu za zemním výměníkem tepla; b) teplota na přívodu jako funkce teploty venkovního vzduchu
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Blower door test
Ing. Jiří Krejča

Stále se zvyšující cena energií zdůrazňuje potřebu stavět ener-
geticky úsporné budovy. Součástí moderního energetického 
konceptu je i vzduchotěsná obálka budovy. Maximální potenciál 
energeticky úsporných opatření (instalace nejmodernějších vy-
tápěcích systémů, zabudování vzduchotěsných typů oken a dve-
ří, využití nových stavebních technologií apod.) je možné využít, 
pouze pokud nejsou ve vzduchotěsné obálce budovy nežádoucí 
netěsnosti.

Netěsnosti a výměna vzduchu
Hlavním cílem vzduchotěsnosti budovy je získat kontrolu nad 

přísunem a výměnou vzduchu. Tato výměna probíhá tzv. netěs-
nostmi:

	žádoucími (okna, větrací mřížky);
	nežádoucími (praskliny, neutěsněné spáry a prostupy, protrže-

ná parozábrana apod.).

Existuje názor, že domy přes různé netěsnosti a praskliny „dý-
chají“. Tuto výměnu vzduchu však není možné regulovat. Do bu-
dovy tak nekontrolovaně proniká příliš mnoho nebo příliš málo 
venkovního vzduchu a to může mít za následek:

	vyšší ztráty tepelné energie;
	snížení účinnosti větracího systému;
	přesunutí rosného bodu do stavební konstrukce budovy (kon-

denzace vody ve zdi, nestabilita stavebních materiálů, zvýšené 
riziko plísní);

	průnik různého znečištění do budovy z venkovního prostředí 
(prach, alergeny) nebo z konstrukce budovy (prach  z tepelné 
izolace);

	zhoršení protihlukových opatření ve směru do/z budovy;
	snížení komfortu pobytu v budově (průvan v interiéru).

Žádoucí výměnu vzduchu ve vzduchotěsné budově lze spo-
lehlivě zajistit pravidelným otevíráním oken nebo pomocí  vět-
racího systému.

Princip blower door testu
Vzduchotěsnost obálky budovy lze spolehlivě ověřit pouze 

měřením. Nežádoucí netěsnosti v  obálce budovy vznikají z  vět-
ší části již při stavbě budovy a k jejich odhalení přispívá metoda 
blower door test (obr. 1).

Principem tohoto testu je měření průtoku vzduchu netěs-
nostmi v obálce budovy při konstantním tlakovém rozdílu mezi 
interiérem a exteriérem. Výsledná hodnota měření určuje, koli-

Obr. 1 - Princip měření metodou blower door Obr. 2 - Měřící sestava MiniFan 
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kovní okna a dveře a otevřít všechny interiérové dveře do všech 
místností.

Ventilátorem se vysává vzduch z objektu a udržuje se kon-
stantní tlakový rozdíl 50Pa. Stejné množství vzduchu, které 
vysává ventilátor z budovy se do budovy nasává různými ne-
těsnostmi v obálce budovy.

Při tomto tlakovém rozdílu je možné provést vyhledání 
netěsností a to buď pomocí  anemometru (měřidlo rychlosti 
proudění vzduchu), kouřovým generátorem, kouřovou tuž-
kou, příp. termokamerou.

Doba vlastního měření je závislá na složitosti přípravy bu-
dovy (dostatečná informovanost o  stavebních prvcích, o  po-
užití stavebních materiálů apod.) a komplikovanosti diagnos-
tiky netěsností. Např. u  standardního rodinného domu trvá 
měření včetně odhalování netěsností 3-4 hod. Ve členitější 
budově, nebo při komplikovanějším hledání netěsností, se 
čas měření úměrně prodlužuje.

Doporučení
Měření těsnosti blower door testem doporučujeme provést 

v okamžiku, kdy je vzduchotěsná obálka budovy ještě přístupná 
a je možné provést případné opravy netěsností s malými náklady 
a bez velkých komplikací.

Blower door test je možné využít nejen při stavbě nových bu-
dov, ale i při rekonstrukcích stávajících budov. Pokud se použije 
vhodně zvolená vzduchotěsná vrstva, je možné i u rekonstrukcí 
dosáhnout nízkoenergetického nebo dokonce i  pasivního stan-
dardu budovy.                                                   

krát za hodinu se vymění objem vzduchu v budově při určitém 
tlaku.

Budovy s přirozeným nebo kombinovaným větráním se pova-
žují za dostatečně těsné, pokud se vzduch v budově při testova-
cím tlaku vymění maximálně 4,5x za hodinu. U  budov vybave-
ných mechanickým větracím systémem je to méně než 1,5x za 
hodinu. Pokud je budova vybavena mechanickým větráním se 
zpětným získáváním tepla (rekuperací), je požadovaná hodnota 
méně než 1x za hodinu.

Nejvyšší nárok na vzduchotěsnost mají pasivní domy, kde je 
požadovaná hodnota výměny vzduchu při testovacím tlaku 
menší než 0,6x za hodinu.

Měření vzduchotěsnosti budov
Při blower door testu se do vhodného otvoru v obálce budovy 

(okno, dveře) instaluje testovací rám, ve kterém je natažena krycí 
plachta. Do otvoru v plachtě se vloží blower door ventilátor.

Pro optimalizaci průběhu měření je potřeba vhodně zvolit ve-
likost a počet ventilátorů. Pro měření bytových jednotek a men-
ších rodinných domů lze s  výhodou použít např. ventilátor Mi-
nneapolis MiniFan s příslušenstvím (obr. 2).

Pro větší rodinné domy, bytové domy a kancelářské budovy je 
vhodné použít standardní velikost ventilátoru Minneapolis MO-
DEL 4 (obr. 3).

Při blower door testu výrobních či skladových hal je již potřeba 
využít sestavu o více ventilátorech s příslušným softwarem pro 
měření velkých hal (obr. 4).

Před spuštěním vlastního testu je potřeba uzavřít všechna ven-

Obr. 3 - Osazení ventilátoru Model 4 do stavby Obr. 4 - Měřící sestava pro měření vekých hal 
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Poznatky z realizace větracího systému 
v pasivním domě
Ing. Petr Filip

Na níže popsaném projektu byla radost pracovat. Klienti měli 
od začátku poměrně jasno ve svých představách o zamýšleném 
domě.  Chtěli provozně úsporný dům, což dává v  dnešní době 
smysl proč zbytečně utrácet za jakékoli energie, když existuje 

koncepční řešení domu zajišťující minimální provozní náklady. 
Ušetřené prostředky je výhodnější investovat do jiných aktivit 
než se po dobu dalších 50ti let „upsat“ distributorům energií. Na-
víc bonusem tohoto řešení je i daleko komfortnější vnitřní pro-

Obr. 1 - Hlavní přívod a odvod vzduchu do 
domu v době výstavby (mezi venkem a vzdu-
chotechnickou jednotkou). Nutno chránit 
proti nečistotám po celou dobu stavby (mod-
rá víčka). Také je zde důležité vzduchotěsné 
a parotěsné utěsnění potrubí k vzduchotěsné 
vrstvě v obvodové konstrukci

Obr. 4 - Blower door test - test vzduchotěsnosti 
obálky domu. Požadavek pro pasivní domy je 
max. 0,6 - násobku výměny vzduchu za hodi-
nu při tlakovém rozdílu 50 Pa. Zde jsme dosáh-
li hodnoty 0,41 tedy na úrovni 2/3 požadavku.
Ventilátor je zde při testu umístěn do balkóno-
vých dveří, což nebývá v ČR příliš obvyklé. Vět-
šinou se umísťuje do vstupních dveří, neboť 
ty bývají daleko méně těsné než balkónové. 
Touto „fintou“ se pak eliminuje nejslabší mís-
to v obálce domu

Obr. 2 - Potrubí pro rozvody vzduchu po domě 
je provedeno ze „spiro“ trubky z pozinkované-
ho plechu. Pevné potrubí zajistí nízké tlakové 
ztráty, které znamenají nízkou spotřebu elek-
trické energie na provoz ventilátorů. Hladké 
a pevné potrubí není zároveň náchylné na za-
nášení případnými nečistotami (prach). Také 
je možné ho v  budoucnu v  případě potřeby 
vyčistit 

Obr. 5 – Umístění vzduchotechnické jednotky. 
Rozšířené „trubky“  jsou tlumiče hluku. Jsou 
osazeny na odtahové a přívodní potrubí mezi 
místnostmi v domě a jednotkou, aby se nešířil 
hluk od ventilátorů do potrubí. Černá „krabi-
ce“ vlevo nad jednotkou je předehřev vzduchu 
před rekuperačním výměníkem (proti mrazo-
vá ochrana rekuperačního výměníku). Pokud 
totiž klesne venkovní teplota pod -3 st. C, tak 
hrozí zamrznutí rekuperačního výměníku 
a  pak se jednotka stává nefunkční. U  větra-
cích jednotek, které nemají zpětný zisk vlhka 
(a těch je v současnosti na trhu většina) je to 
nutná součást

Obr. 3 - Veškeré napojení potrubí je provede-
no z pevného spiro potrubí 

Obr. 6 - Předehřev vzduchu před jednotkou 
z blízka. Tady je také třeba si povšimnout, že 
potrubí mezi jednotkou a exteriérem (přívod a 
odvod vzduchu do domu) je zatepleno tepel-
nou izolací. Zde je použita kaučuková izola-
ce tl. 70 mm s  vnější hliníkovou folií, která je 
nalepena na potrubí. V  potrubí totiž proudí 
vzduch o teplotě venkovního vzduchu. Pokud 
by potrubí nebylo zateplené, kondenzovala 
by vodní pára na povrchu potrubí a také by 
velmi výrazně klesla účinnost zpětného zisku 
tepla jednotky (rekuperace). Vzduch by byl 
totiž předehřátý průchodem teplou místnos-
tí a ne rekuperačním výměníkem. Vlastně by 
nám vychlazoval místnost, kde je umístěna 
jednotka
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detailnější projekt, tepelně technické výpočty detailů a samotná 
realizace stavby. 

Na obrázcích 1 až 8 jsou znázorněny jednotlivé kroky výstavby 
týkající se větracího systému, čímž je zároveň i ukázáno navržené 
řešení. Jednotlivé fotky tedy názorně ukazují, jak realizace větra-
cího systému probíhá a na co si stavebníci či projektanti a realizá-
toři mají dávat případně pozor. 

Jelikož se jedná o pasivní dům (obr. 9), tak je zde navrženo nu-
cené větrání se zpětným ziskem tepla. Je použit rovnotlaký větrací 
systém. Větrací systém slouží pouze k přívodu potřebného množ-
ství čerstvého vzduchu do interiéru, neslouží k vytápění. Vytápění 
je zajištěno pomocí teplovodní otopné soustavy. Zdroj tepla pro 
vytápění a ohřev teplé vody je tepelné čerpadlo vzduch/voda. 

Jako vzduchotechnická jednotka je zde použita jednotka Paul 
Novus s účinnosti 93% dle certifikátu od PHI v Darmstadtu. Před 
jednotkou je osazena systémová protimrazová ochrana rekupe-
račního výměníku – tzv. Iso-filtr box.                

středí. Dalším požadavkem bylo využít na stavbu domu přírodní 
materiály – dřevo, nepálené cihly a hliněné omítky.

Po určité diskuzi jsme dospěli k rámové dřevostavbě v pasiv-
ním standardu. Argumentů pro toto řešení byla celá řada. Nej-
zásadnějším však byl argument ekonomického rázu. Naštěstí 
měli naši klienti „otevřenou mysl“ a dokázali naslouchat faktům. 
A ty zněly naprosto jasně: „Není přeci důležité, za jakou částku 
pořídíte hotový dům, ale jakou částku utratíte za pořízení domu 
a provoz domu např. po 30ti (50ti) letech“. Při bližším zkoumání 
se pak ukázalo, že ačkoli pasivní standard představuje vyšší po-
řizovací náklady oproti běžnému standardu cca 7 % (2 % vůči 
nízko energetickému), tyto prostředky se vrátí již po 10 až 12 
letech. 

Další příběh návrhu pasivního domu již bývá obecně známý 
– jednotlivé střípky mozaiky je třeba skládat postupně, přičemž 
nejvíce se dá ovlivnit na začátku při zpracování architektonické 
studie. Pak následují další kroky – optimalizace v PHPP, projekt, 

Obr. 7 - Po instalaci jednotky je třeba zare-
gulovat větrací systém - přívodní a odvodní 
ventily pro distribuci vzduchu do jednotlivých 
místností. K tomu slouží ten „černý trychtýř“ 
- měří průtok vzduchu. Ventil se následně 
povolí nebo utáhne, tak aby jím protékalo 
množství vzduchu předepsané projektem. Bez 
tohoto zaregulování je systém nefunkční

Obr. 9 – Hotová stavba (před dokončením finál-
ních terénních úprav)

Obr. 8 - „Bílá krabice“ je zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody. Zde je použito tepelné čerpadlo 
vzduch/voda (odebírá teplo z vnějšího vzduchu a po přidání elektrické energie ho „přečerpá“ na vyš-
ší teplotní úroveň a předá ho topné vodě). Veškerá technologie zabere pouze dva moduly 60/60 cm
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Vysoká efektivita provozu
Každý má zažito, že topení plynem je levnější než topení elektři-

nou. Porovnáme-li však účinnost zářičů plynových a quatrzových, 
rozdíl ceny vstupních energií se zcela vyrovnává, neboť plynové 
sálavé zdroje mají účinnost pouze 50-70 %.  Quartzová sálavá to-
pidla mají účinnost kolem 93 %, to znamená, že 93 % vstupní-
ho výkonu je přeměněno na infrazáření a předáno do prostoru, 
kde ho potřebujeme. Jednou z výhod je okamžitý náběh výkonu 
po zapnutí přístroje, kdy je 90 % emitovaného výkonu dosa-
ženo již jednu sekundu po zapnutí. Nejsou zde žádné emise, 
žádný hořlavý obsah. Další velkou nevýhodou plynového vy-
tápění jsou povinné roční revize, které u elektrických systémů 
nejsou vyžadovány.

Sálavé vytápění je nejefektivnější způsob vytápění. Ohřívá 
přímo objekty a lidi, bez nutnosti ohřívat velké objemy vzdu-
chu ve vytápěných prostorách. Sálavé teplo také zásadním 
způsobem ovlivňuje tepelnou pohodu. Protože tepelné ztráty 
závisí na rozdílu mezi vnitřní a vnější teplotou, snížením vnitřní 
teploty se omezí celková tepelná ztráta budovy. Proti běžnému 
teplovzdušnému vytápění je úspora při sálavém vytápění 30 
až 50 %. Při použití sálavého vytápění je minimální rozdíl mezi 
teplotou vzduchu u podlahy a stropu, a to kolem 3°C.

Dalších úspor lze dosáhnout tím, že se otopné systémy za-
pínají pouze tehdy, kdy je to potřeba, a pouze v místech, kde je 
to potřeba. Sálání je cítit ihned po zapnutí. Topidla lze zapnout 
pouze v  době přítomnosti osob a  pouze v  zónách, kde pracují. 
Odpadá potřeba vytápět velké prostory pouze kvůli jednomu 
nebo několika pracovištím.

Plynové spotřebiče pracují nejčastěji jen v  režimu zapnuto 
nebo vypnuto. Tudíž je použita pouze dvoupolohová regulace. 
Některá elektrická sálavá topidla mají vlastní regulátor s  ovládá-
ním na dotykovém displeji. Regulace pracuje na principu kaská-
dového regulátoru. Topidla jsou rozdělena do tří nebo čtyř sekcí, 
rovnoměrně nad vytápěnou plochou. 

Příklad: tři sekce nazvané A B C, zmíněné topidlo  se třemi tru-
bicemi, každou zapojenou do jiné sekce. Regulátor po zapnutí 

Vytápění hal
- plyn versus elektřina

Ing. Pavel Charvát

Skladovací nebo výrobní haly jsou většinou rozsáhlé 
prostory s  vysokými stropy. V  našich klimatických podmín-
kách se musejí vytápět tak, aby uvnitř se pohybující osoby 
netrpěly chladem a  uskladněné zboží nebylo znehodno-
ceno.

Při použití teplovzdušného topení dochází ke stoupání tep-
lého vzduchu do horní části stavby a v prostoru u země se drží 
vzduch chladnější. Díky tomu je pod střechou tepleji než u pod-
lahy. Dochází tím ke zbytečnému ohřívání vzduchu a k ekonomic-
kým ztrátám.

Využití slunečního efektu
Na trhu se objevil nový způsob vytápění pomocí elektrických 

quartzových topidel (obr. 1 a 2), která pracují s tzv. slunečním efek-
tem. Tepelný přenos je možný díky emisi záření z  teplejšího 
objektu — například slunce, otevřeného ohně nebo infračervené 
lampy —do jeho chladnějšího okolního prostředí. Objekty, na 
které toto záření z tepelného zdroje dopadá, ho absorbují a stávají 
se teplejšími. Výhodou těchto otopných systémů je, že neohříva-
jí zbytečně velké objemy vzduchu, ale jenom osoby a předměty. 
Tím je pro ně vytvořena dostatečná tepelná pohoda, a to i v pro-
středí, kde je velké množství vzduchu. Sálavé teplo totiž dopa-
dá na podlahu, kterou zahřívá, zvyšuje tak její teplotu a od ní se 
ohřívá vzduch.

Stanovení výkonu zářičů
Takto lze úspěšně topit právě i  ve velkých halách (obr. 3 a  4). 

Pro tyto účely se používá například průmyslové topidlo Tansun 
Apollo. Jedná se o speciální řadu topidel pro komerční využití. 
Dodávají se podle potřeby v  různých modelech s příkonem 1,5-
18 kW. Celkový potřebný výkon topidel se stanovuje výpočtem 
podle vytápěné plochy, obtížnosti práce v  objektu, kategorie 
izolace budov a  určení tepelných ztrát. Předností je dále mož-
nost optimálního umístění topidel na strop nebo stěny tak, aby 
sálavé teplo ohřívalo jen osoby, které v blízkosti topidla pracují, 
a zbytek skladového prostoru byl pouze temperován.

Obr. 1
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délkou okolo 1200 nm a  teplotou až 2700°C. Tyto křemíkové 
trubice s wolframovým vláknem jsou využity v poslední gene-
raci elektrických infračervených topidel. Využít je lze jak v exte-
riéru - stavby, terasy, venkovní restaurace a předzahrádky, pro-
dejní stánky, venkovní nevytápěna pracoviště, sportoviště atd., 
tak v  interiéru – výstaviště, výrobní objekty, dílny, koupelny, 
chalupy, chaty, sportovní haly a tělocvičny, hotely a penziony, 
kulturní objekty a podobně (obr. 5).                                

porovnává skutečnou teplotu s požadovanou teplotou. V případě, 
že je nižší, sepne první sekci. Po 15 minutách (i tento interval lze 
nastavit jinak podle potřeby) se znovu porovnávají teploty. Pokud 
je skutečná teplota nižší než požadovaná teplota, sepne se další 
sekce, pokud je vyšší, odpojí se naposledy zapnutá sekce. Tento 
cyklus se opakuje neustále. Pro stejnoměrné opotřebení trubic se 
každý den startuje od následující sekce, tedy první den od A, dru-
hý den od B, třetí den od C atd.

Regulátor lze ovládat i  nezávisle na týdenním programu a  to 
v manuálním režimu, kdy se dá kdykoliv přepnout na PROVOZNÍ 
nebo SNÍŽENOU teplotu podle okamžité potřeby uživatele. 

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 5

Obr. 4

Princip infračervené technologie 
Vysoké účinnosti quartzových topidel je dosaženo díky 

lampám pracujícím na principu infračerveného záření. In-
fračervená složka optického spektra se dělí na krátké, střední 
a  dlouhé vlny. Topidla využívají právě oblast krátkých vln IR-
A, která zajišťuje nejvyšší účinnost ohřevu. Tohoto radiačního 
principu využívají infračervené lampy Philips: přímo ohřívají 
osobu nebo objekt, na které jsou nasměrovány, aniž by ohříva-
ly okolní vzduch. Ten se na rozdíl od konvekčního vytápění 
ohřívá až sekundárně. Pro srovnání: jiné tepelné zdroje jako 
teplomety s ocelovou trubicí nebo keramické radiátory vyzařu-
jící energii ve středních a dlouhých vlnových délkách – mají sice 
vyšší akumulační schopnost, ale dosahují mnohem nižší teplo-
ty. Vysoce účinné tepelné zdroje, které představují quartzové 
lampy, pracují na principu infračerveného záření s  vlnovou 
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Zásobníky s energetickou úsporou 
až pětasedmdesát procent
Jakub Šachl 

 

Jde o nové zásobníky Aquarea TUV (obr. 1 a 2), složené z nádrže 
na teplou užitkovou vodu a zabudovaného tepelného čerpadla. 
Toto řešení, díky působivým úsporám energie a nákladů, předsta-
vuje ideální náhradu za elektrické kotle.

Tyto nízkoenergetické zásobníky přinášejí účinný ohřev teplé 
vody. Jejich nádrž může ohřívat vodu do maximální teploty 55 °C. 
Ve srovnání s elektrickými systémy dosahují až 75% úspory a ná-
vratnost investice začíná kolem čtvrtého roku od instalace.

emise CO2. Jsou kombinací  malého tepelného čerpadla a nádrže 
na vodu. To také znamená, že instalace je rychlá, snadná a nevy-
žaduje potrubí s chladivem.   

Modely určené k  montáži na zeď (obr. 3) jsou navrženy jako 
náhrada za elektrické ohřevy. K dispozici jsou v 80, 100 a 120lit-
rovém provedení a připraveny k montáži přímo v kuchyni nebo 
koupelně. Pro snadnou obsluhu mají integrované digitální ovlá-
dání a program pro týdenní provoz.

Volně stojící jednotky mají kapacitu od 200 do 285 litrů. Tyto 
zásobníky mohou být připojeny až ke dvěma dodatečným 
zdrojům vytápění, jako jsou solární panely nebo vnější tepelná 
čerpadla, takže lze dosáhnout ještě vyšší účinnosti tohoto řeše-
ní. S  touto jednotkou je možné použít odvod teplého vzduchu 
z ventilačního systému domu pro ohřev TUV a studený vzduch 
odvést z budovy nebo jej použít pro chlazení místností. 

Jak známo, ne vždy je pro montáž tepelných či klimatizačních 
zařízení k dispozici velký prostor, a tak jsou zásobníky navrženy 
s ohledem na tuto skutečnost. Díky relativně malým rozměrům 
nádrže lze  tyto zásobníky instalovat do míst, kde  to  např. s elek-
trickými systémy není možné (obr. 4).                                                  

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Řešení zásobníků je postaveno na technologii tepelného čer-
padla, energeticky nejúčinnějším a  nákladově efektivním způ-
sobu ohřevu vody, šetřící finanční náklady a  razantně snížující 
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Jednotky s aktivní rekuperací
Mgr. David Koranda

Takzvanou aktivní rekuperací se vyznačují i jednotky NILAN 
(obr. 1). Ke zpětnému zisku tepla je využíván princip tepelného 
čerpadla. Díky tomu jednotky získávají a efektivně využívají senzi-
tivní i kondenzační teplo. Oddělené proudy vzduchu se nepotká-
vají v deskovém výměníku a tak nejsou problémy s jeho zamrzá-
ním – odpadá potřeba předehřevu vzduchu. Není nutné budovat 
zemní výměník, ani z  důvodu stabilizace přívodního vzduchu 
v  zimě a  ani z  důvodu chlazení, neboť zde má automatickou 
funkci. Uplatnění ve spojení s aktivní rekuperací nalezne ve vzdu-
chotechnice pro rodinné domy zajímavá technologie tepelných 
trubic. Tepelné trubice se předřazují vzduchotechnické jednotce 
(u průmyslových zařízení jsou integrované) a dokáží bez přívodu 
elektrické energie přenést z odtahu teplo do přívodu čerstvého 
vzduchu a to i bez ohledu na pokles venkovní teploty do nejniž-
ších extrémů pod bod mrazu. Tepelné trubice nenamrzají a  vý-
razně zlepšují ekonomiku provozu vzduchotechnických jednotek 
s aktivní rekuperací.

Přívodní vzduch do místností je možné teplotně definovat 
a jednotka si dokáže sama vzduch v zimě dohřát a v létě ochladit. 
Díky již zmiňovanému principu tepelného čerpadla s  COP přes 
4 je dohřev vzduchu provozován výrazně  úsporněji ve srovná-
ní s běžným elektrickým předehřevem. Letní chlazení umožňuje 
udržet teploty přívodního vzduchu na velmi příjemných hodno-
tách. Graf 1 ukazuje vývoj teploty přívodního vzduchu v závislos-
ti na sání venkovního vzduchu u nejrozšířenějšího typu uvedené 
jednotky - VPL15. 

Z grafu lze vyčíst, že i při poměrně velké intenzitě větrání (200 
m3/h) a  panujícím tropickém horku lze do místnosti přivádět 
vzduch o teplotě pod 15°C.

Zajímavostí je i  to, že u modelů s nádrží na teplou užitkovou 
vodu lze chlazení provozovat prakticky zcela zdarma. Jde o to, že 
k ohřevu vody je efektivně využita (COP 3,6) energie odebraná 
přívodnímu vzduchu při jeho ochlazování. Vodu lze samozřejmě 
ohřívat celoročně, jen automatika řízení sama dle požadavku uži-
vatele rozhoduje, zda je energie získávána z odpadního nebo pří-

vodního vzduchu. Tyto kompaktní rekuperační jednotky zajištují 
nejen větrání, ale i levný ohřev teplé vody a případně i vytápění 
objektu.

Pro vytápění jsou do jednotek integrovány elektrokotle nebo 
tepelná čerpadla. U objektů s menší tepelnou ztrátou lze doporu-
čit elektrokotel, při větších tepelných ztrátách je výhodnější vytá-
pění pomocí integrovaných tepelných čerpadel a to buď systému 
vzduch – voda nebo země – voda. 

Jednotky jsou zařazeny v  programu Nová zelená úsporám. 
Všechny jsou testovány v certifikovaných zkušebnách. Nejnovější 
modely mají certifikaci Passivhaus Institutu Darmstadt.                

Graf 1

Obr. 1
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Vzduchové tepelné čerpadlo 
a solární termické kolektory
Stanislav Mach, Jiří Hrádek

V  roce 2014 byl vyvinut nový typ tepelného čerpadla Cha-
meleon s proměnlivým výkonem typu vzduch – voda, které má 
i přímé napojení na vakuové sluneční kolektory typ TS 400. Tímto 
spojením se dosáhlo zvýšení celoročního topného faktoru tepel-
ného čerpadla  Chameleon (COP) o více než 25 %. Solární systém 
se zefektivní až trojnásobně a to hlavně v zimním a přechodném 
období, na rozdíl od klasického solárního systému. Systém vyu-
žívá všeobecně známý fakt, že pro solární kolektory je nanejvýš 
výhodné, pokud je teplota spotřebiče co nejnižší – v extrémním 
případě může dosáhnout až 0°C. Na druhé straně tepelné čerpa-
dlo Chameleon se za vyšší teplotu na straně výparníku odvděčí 
vyšším výkonem a růstem topného faktoru, tzv. COP. 

Běžné zapojení tepelného čerpadla a solárního 
termického systému

V  současné době nejběžněji používané paralelní zapojení 
(obr. 1) těchto dvou zdrojů, staví oba systémy do pozice zaříze-
ní, které si vzájemně „konkurují“. Ze solárního systému jsou nízké 
teploty nevyužitelné. Pro tepelné čerpadlo typu země – voda je 
zase nutná velká plocha pro zhotovení zemního kolektoru nebo 
vrtu. Tepelné čerpadlo vzduch – voda má nevýhodu v chladných 
(mrazivých) dnech, kdy účinnost klesá. Další nevýhodu způsobují 
obvykle různí dodavatelé zařízení, což ztěžuje soulad regulač-
ních prvků. COP tepelného čerpadla je navíc limitovaný teplotou 
vstupního zdroje tepla (vzduch, země, voda).

Příklad zapojení systému v praxi
Ve školicím středisku OZE v Plavsku (obr. 2) je možné porovnat 

funkci standardně zapojeného solárního systému a  tepelného 
čerpadla s výkonem systému Chameleon Aku S. V prvním přípa-
dě je instalováno 28 ks plochých vakuových kolektorů (obr. 3) 
určených k ohřevu kombinované akumulační nádrže o celkovém 
objemu 3 m3, která slouží pro vytápění objektu a  ohřev teplé 
vody. V zimním období bez slunečního svitu, kdy se teplota na 
kolektorech pohybuje do 20°C a kdy je pro ohřev akumulační ná-
drže nevyužitelná, dohřívá nádrž tepelné čerpadlo. 

Porovnání výkonu systému a fotovoltaického systému
V rámci vzpomenutého školicího střediska je instalován i foto-

voltaický systém. Z tohoto důvodu bylo možné provést i porov-
nání výkonu termického solárního systému ve spojení s tepelným 
čerpadlem a fotovoltaiky. 

Obr. 1 - Základní schéma běžně používaného zapojení tepelného čerpadla a solárních termických kolektorů

Obr. 2 - Školicí středisko obnovitelných zdrojů OZE

Obr. 3 - Instalace plochých vakuových kolektorů TS 400
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zbytkového tepla není mnoho, je každý výparník dimenzován na 
100 % chladicího výkonu. Minimální doba chodu jednoho výpar-
níku je 30 minut (obr. 5).

Ostatní výrobci tepelných čerpadel toto řeší především čerpá-
ním vyrobeného tepla z objektu, aniž by tuto energii, kterou po-
sílají zpět do zdroje, zohlednili na COP.

Podmínkou správné funkce celého zařízení je použití plochých 
vakuových kolektorů – pokud se teplota absorbéru solárního ko-
lektoru dostane pod teplotu rosného bodu, začne na něm inten-
zivně kondenzovat vodní pára a ta především v zimním období 
pravidelně namrzá. Výskyt velkého množství vlhkosti uvnitř ko-
lektoru vede ke korozi absorbéru a zničení tepelné izolace, takže 
takto provozovaný standardní kolektor se stane po 2 až 3 letech 
nepoužitelným. Obdobně v případě trubicových vakuových ko-

Z uvedeného grafu (obr. 4) je patrné, že ve dnech od 20.1.2014 do 
24.1.2014, kdy bylo zataženo, mlha a teplota se pohybovala kolem 
0°C, fotovoltaický systém neměl žádné zisky. Klasický termický systém 
taktéž, ale termický systém ve spojení s tepelným čerpadlem (modrá  
křivka) stále fungoval. Hlavním přínosem systému jsou tedy zisky 
v období bez nebo s minimálním slunečním svitem, kdy jsou na 
kolektorech sice hodnoty nad bodem mrazu, ale pro ohřev vody 
nebo přitápění jsou tyto teploty nevyužitelné.

Nový systém zapojení tepelného čerpadla chameleon 
AKU-S s plochými vakuovými kolektory TS 400

Tepelná čerpadla Chameleon vykazují velmi dobré vlastnosti 
a svou účinností jsou schopné konkurovat i tepelným čerpadlům 
země-voda. Tato čerpadla využívají pro odtávání výparníku zbyt-
kového tepla v  jednoduchém chladivovém okruhu. Technické 
řešení spočívá v  použití dvou výparníků, z  nichž každý má dva 
nezávislé chladivové okruhy. Jeden chladivový okruh slouží pro 
vypařování chladiva a druhý okruh pro odtávání kapalným chla-
divem. K odtávání se využívá zbytkového tepla kapalného chla-
diva v  chladicím okruhu, které proudí od kondenzátoru – ohří-
vače vody a prochází jedním výparníkem před tím, než vstupuje 
do vstřikovacího ventilu druhého výparníku. Systém správného 
směřování toku chladiva je ovládán pomocí dvojice elektronic-
kých expanzních ventilů. Pro funkci dvou výparníku jsou ote-
vřena potrubí kapalného chladiva v okruhu každého výparníku. 
V  případě, kdy dochází ke zvýšené námraze, dojde za provozu 
k  uzavření příslušného směru kapalného chladiva a  následně 
dochází k otevření patřičného elektronického ventilu, jenž zajistí 
přívod kapalného chladiva přes namrzlý výparník ke vstřikovací-
mu ventilu druhého výparníku. Při tomto zapojení dochází k po-
zvolnému odtávání výparníku s námrazou. Vzhledem k tomu, že 

Obr. 4 - Porovnání energetického zisku u fotovoltaického systému a systému tepelného čerpadla s termickými panely v přepočtu na 1 m2 instalované plochy 
včetně meteorologických údajů

Obr. 5 - Základní schéma zapojení tepelného čerpadla Chameleon – 
S včetně plochých vakuových kolektorů TS 400
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Závěr
Z uvedených výsledků (tab. 1) je zřejmé, že spojení tepelného 

čerpadla a solárních termických kolektorů je přínosné, za předpo-
kladu, že v systému jsou použity kolektory, které umožňují jejich 
podchlazení bez vzniku kondenzátu a tepelné čerpadlo přímo ko-
munikující se solárním systémem. Další výhodou je pro konečného 
zákazníka možnost investovat do zařízení postupně – v první eta-
pě nákup tepelného čerpadla, ve druhé etapě instalace solárních 
termických kolektorů a naopak. Pokud tedy byly sluneční kolekto-
ry dosud ve standardních řešeních pouze podpůrným tepelným 
zdrojem, ve spojení s uvedeným tepelným čerpadlem se v energe-
ticky úsporných domech stávají dominantními.                                   

lektorů dochází k  tvorbě a  vymrzání kondenzátu ve výměníku 
v manifoldu. Ploché vakuové kolektory jsou v hermeticky těsné 
skříni z  korozně odolné hliníkové slitiny, což zamezuje vzniku 
kondenzátu. 

Ploché vakuové kolektory TS 400 (obr. 6) předehřívají přes des-
kový výparník chladivo pro tepelné čerpadlo. Oproti běžnému kla-
sickému zapojení dojde ke zvýšení celoročního využití solárního 
systému 3 až 5krát. Dále dojde ke zlepšení energetických paramet-
rů tepelného čerpadla o 25 %. V podstatě se jedná o systémové vy-
užití solárního tepla v provozním teplotním pásmu  -5°C až +30°C 
přímo pro chladicí okruh. Další výraznou výhodou celého zařízení 
je řízení celé technologie z  jednoho místa - centrálním dispečin-
kem pro monitoring celé technologie.

Praktické zkušenosti, měření výkonu a COP
Pro celý systém Chamelon AKU - S 8,3 byl využit objekt, který 

byl vytápěn elektrokotlem s pomocí solárního systému s radiáto-
ry s nízkým teplotním spádem.

V době, kdy je dostatek slunečního záření, 7 kusů plochých va-
kuových kolektorů ohřívá akumulační nádrž o objemu 800 litrů. 
Solární kolektory jsou upevněny na pomocné konstrukci s  jižní 
orientací (obr. 7). Sklon kolektorů je v případě zapojení v systému 
Chameleon AKU-S (obr. 8 a 9) doporučen kolem 60°. Tento sklon 
zajistí plošší křivku solárních zisků v letním období a zároveň se 
podpoří výkon kolektorů v zimním půlroce. 

Při instalaci solárních kolektorů i tepelného čerpadla je nutné 
se řídit pokyny výrobce. Zároveň je možné na instalaci obou zaří-
zení se nechat proškolit u autorizovaného dovozce.

Tv Tk Topný výkon
[ kW ]

Chl. výkon
[ kW ]

Příkon
[ kW ] COP Zvýšení výkonu

[ % ]

5 40 10,9 8,9 2,48 4,40

0 40 9,38 7,47 2,34 4,01

-5 40 8,04 6,2 2,22 3,62

-10 40 6,89 5,12 2,11 3,27

-15 40 5,91 5,19 2,01 2,94

6 40 11,25 9,25 2,51 4,48 3,21

1 40 9,67 7,74 2,37 4,08 3,09

-4 40 8,29 6,44 2,24 3,70 3,11

-9 40 7,11 5,32 2,13 3,34 3,19

-14 40 6,09 4,36 2,03 3,00 3,05

Obr. 6  - Řez plochým vakuovým kolektorem TS 400 Obr. 7 - Ploché vakuové sluneční kolektory TS 400 
– 7 ks

Obr. 8  -  Vnitřní jednotka tepelného čerpadla 
Chameleon AKU S

Obr. 9 -  Venkovní jednotka tepelného čerpadla Chameleon AKU S v celo-
nerezovém provedení

Tab. 1 -  Měření COP tepelného čerpadla Chameleon S s přihřátím chladiva o 1°C
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Hydraulický stabilizátor 
- méně poruch v topných systémech

Ing. Zdeněk Kratochvíl

Jak známo, hydraulický stabilizátor pomáhá předejít poruchám 
a prodlužuje životnost citlivých dílů topného systému. To se týká 
i  hydraulického stabilizátoru MHK pro malé otopné systémy. 
Jeho progresivní řešení významně zvyšuje účinnost tohoto sta-
bilizátoru.  

Zachycuje nečistoty
V oběhových čerpadlech s permanentními magnety se usazují 

rez, kal a  další nečistoty. Dalším problémem je cirkulace nežá-
doucího vzduchu. To vše negativně ovlivňuje provoz topného 
systému a může dojít k jeho poruchám. Jak lze těmto poruchám 
předejít? Pomůže  hydraulický stabilizátor otopné soustavy, který 
zachytí nečistoty na jednom místě v topném systému. 

Funkce stabilizátoru
Stabilizátor nabízí následující funkce: hydraulickou výhybku; 

odlučovač vzduchu; zachycovač nečistot a kalů (a volitelně mag-
netický odlučovač). Je možné jej použít pro topné soustavy do 
70 kW.

Hydraulický stabilizátor
Voda proudící z kotle se dostává do stabilizátoru (obr. 1). Zde 

může proudit přes usměrňovač podle velikosti průtoku buď do 
topných okruhů, nebo přes vestavěné otvory ve dně do zpětné-
ho vedení kotle. Toto hydraulické oddělení činí ze stabilizátoru 
neutrální zónu pro dynamické tlaky. Otvory ve dně zamezují 
vzniku turbulence a kromě toho zajišťují čisté rozvrstvení teplot 
i přes značně nižší konstrukční výšku, než je tomu u běžných hyd-
raulických stabilizátorů. Pokud není hydraulický stabilizátor po-
třeba, například u kotlů s využitím kondenzačního tepla, jsou dna 
plná bez otvorů (typ OW/černá barva). Tím je náběhový a zpětný 
okruh vzájemně oddělen.

Odlučovač vzduchu
Voda proudící z  kotle naráží na nárazovou desku. Potom je 

vedena voštinovým systémem, čímž se vzduch bezpečně oddě-
lí od vody a  je kompletně odváděn automatickým plovákový-
modvzdušňovačem. Díky sníženým tlakům během několikaná-
sobné manipulace s  protékající vodou budou rozsáhle odlou-
čeny molekuly vzduchu. Po průchodu stabilizátorem je voda 
nenasycena vzduchem a  dokáže absorbovat vzduch nacháze-
jící se v síti. Voda proudící zpět z topných okruhů odvádí přes 
otvory ve dně a vzduchové trubičky unášené bublinky vzduchu 
do horní komory.

Zachycovač nečistot a kalů
Rychlost vody proudící ze sítě je zpomalována prostřednictvím 

stále se zvětšující a prohlubující čisticí skříně. Unášené nečistoty 
jsou odváděny směrem dolů do kalového hrnce a  jsou vypouš-
těny velkým kalovým kohoutem. Také lze integrovat magnetický 
odlučovač (typ MA), který magneticky váže částečky rezu a ply-
nule je odlučuje ze systému (obr. 2).

Šetří otopný systém i energii
I  se standardizovanými odlučovači vzduchu (které pracují na 

bázi automatického odvzdušňovače nebo vzduchové hlavice 
s  odvzdušňovacím ventilem) vznikají stále znovu problémy se 
vzduchem a dochází ke korozi. Další problémy vznikají u obvyk-
lých zachycovačů nečistot, jejichž filtry se stále znovu zanášejí. 
Bez hydraulického oddělení okruhu kotle a  následujících top-
ných okruhů lze očekávat nedostatečné zásobování jednotlivých 
větví, ztráty energie a vznik nežádoucího hluku.

Zapojení hydraulického stabilizátoru není složité, jak je názor-
ně ukázáno na obr. 3.                                                    

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3
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Technologie Siemens 
ve službách kultury
Lenka Bernklauová

Hlavním městem evropské kultury je pro letošní rok město Pl-
zeň. Součástí příprav projektu „Plzeň – Evropské město kultury 
2015“ byla i výstavba zbrusu nového divadla J. K. Tyla v Jízdec-
ké ulici (obr. 1 a 2), na níž se podílela také společnost Siemens 
svými technologiemi v oboru zabezpečení, měření a regulace. 
Plzeň je prvním městem České republiky, které po roce 1989 
postavilo nové divadlo včetně zázemí. Divadlo v Jízdecké ulici 
zahrnuje provozní budovu s kancelářemi, šatnami uměleckých 
souborů a se zázemím technického personálu, a divadelní bu-
dovu se dvěma sály, hledištěm, baletní školou a studiovou scé-
nou. Nechybí restaurace ani parkovací dům. Dodané systémy 
od společnosti Siemens, které protkaly budovy divadla, jsou 
sice pro diváka téměř neviditelné, jsou však velmi důležité. Jak 
s ohledem na komfort a bezpečnost, tak s ohledem na hospo-
dárný chod celého divadelního komplexu. 

Kompletní systém měření a regulace
Veškeré provozní technologie v objektu hlídá a řídí systém De-

sigo PX (obr. 3). Kompletní systém měření a regulace s centrálním 

dispečinkem zajišťují bezproblémový chod budov, příjemné klima 
v objektu, reguluje vytápění, vzduchotechniku či klimatizaci, ale i 
osvětlení a další technická zařízení budov.  Desigo PX pracuje jed-
nak jako víceúrovňový decentralizovaný DDC systém s přímým ří-
zením technologií (např. HVAC), a zároveň má funkci nadřazeného 
dohlížecího, monitorovacího a komunikačního systému ostatních 
technologií. Předností systému Desigo PX je jeho rozšiřitelnost 
volně programovatelných procesních podstanic, široký sortiment 
ovládacích přístrojů a otevřenost pro připojení cizích systémů. Ří-
dicí systém Desigo PX zprostředkovává ucelený a nepřetržitý pře-
hled nad rozsáhlým komplexem technického vybavení objektu.

„Řešení je velmi sofistikované a v části technických zařízení 
budov obsahuje okolo 1600 datových bodů,“ říká Jiří Jirkovský, 
ředitel divize Building Technologies společnosti Siemens a dopl-
ňuje: „Budovy jsme kompletně vybavili elektronickými požárními 
a zabezpečovacími systémy, kamerami a dalšími slaboproudými 
instalacemi, kdy veškerý provoz probíhá v plně automatickém re-
žimu. Stavba nového divadla tak představuje skutečnou špičku 
v tomto oboru.“

Obr. 1
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Protipožární opatření
Do Nového divadla v Plzni dodala společnost Siemens systém 

elektrické požární signalizace (EPS) řady Sinteso (obr. 4).   Sys-
tém skládající se z hlavní ústředny a souboru požárních hlásičů 
umožňuje v  případě požáru rychle zareagovat a vyhlásit včas 
poplach v celém objektu. Systém EPS pomocí svých výstupních 
obvodů v případě požáru ovládá a monitoruje návazné systémy 
divadla,  např. řídí odblokování nouzových východů, spuštění 
požární opony, vypnutí scénického osvětlení, aktivaci evakuač-
ního a inspicientského rozhlasu, odvětrání únikových cest, a je-
likož spolupracuje se systémem měření a regulace, rozhodující 
měrou tak napomáhá k rychlé evakuaci osob. Všechny informa-
ce ze systému EPS se obsluze automaticky zobrazují v grafické 
podobě na monitoru nadstavbového systému  MM8000, který 
byl rovněž součástí dodávky od společnosti Siemens. Popla-
chové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) dodané stejnou 
společností pak slouží k zabezpečení prostorů a objektů před 
neoprávněným vniknutím nebo poškozením a k signalizaci 
nouzového stavu.

Technologie od Siemensu 
	Kompletní systém měření a regulace včetně centrálního dispe-

činku integrujícího systémy měření a regulace, osvětlení, roz-
vaděče RH, regulace účiníku, klimatizačních jednotek, diesel 
agregátu. 

	Kompletní systém EPS, PZTS, CCTV, strukturované kabeláže in-
terkomu, jednotného času a evakuačního rozhlasu.

	Zapojení a servis rozvaděčů VN/NN včetně kabelových rozvo-
důVN/NN.                                                                      Obr. 2

Obr. 4

Obr. 3
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Obr. 1 – DIGICONTROL - economizer®

Obr. 2 - Logo úřadu kde byl patent podán

Obr. 3 - Spotřeba energie po úpravě vzduchu na vzorovém příkladu vzdu-
chotechnické jednotky během různých stavů venkovního vzduchu s / bez 
ems4.ECONO (v  reálných podmínkách). Zdroj dat: měření na Univerzitě 
aplikovaných věd v Merseburgu.  Použitá sestava vzduchotechnické jed-
notky: ohřívač, chladič, zvlhčovač, odvlhčovač a  ventilátory s  frekvenč-
ním měničem

DIGICONTROL 
– economizer®: enormní
energetické úspory pro klimatizační 
a větrací systémy 
Richard Žampach

Společnost GFR GmbH působící na evropském trhu již od 
roku 1978 a na českém a slovenském trhu od roku 1992 (kon-
takt na titulní straně časopisu) byla čtenářům tohoto časopi-
su v minulosti představena. Široké portfolio produktů zaujímá 
na trhu přední místo svým sofistikovaným systémovým řešením 
v široké oblasti moderní automatizace a  inteligentních budov. 
V tomto článku bychom se rádi zaměřili na novinky pro oblast 
měření a  regulace klimatizačních a  větracích systémů a  jejich 
ekonomický chod s ohledem na optimální podmínky provozu 
v jednotlivých segmentech využití. Systémové řešení DIGICON-
TROL – economizer® modul z řady ems4.ECONO (obr.1) je urče-

né pro snadné, rychlé a efektivní řízení vzduchotechnických sys-
témů a jednotek.  Toto řešení využívá vysoce efektivní metodu 
pro energeticky optimální řízení zpětného získávání tepla (ZZT) 
ve větracích a klimatizačních (HVAC) systémech.

Princip činnosti a  odpovídající řídicí algoritmy byly vyvinuty 
během výzkumného projektu vedeného profesorem Dr. Sokolli-
kem na Univerzitě Aplikovaných věd v  německém Merseburgu 
a  ve spolupráci s  firmou GFR GmbH. Tento úspěšný vývoj vedl 
společnost GFR GmbH k vytvoření speciálního HW modulu DIGI-
CONTROL – economizer® ems4.ECONO a následně k žádosti o pa-
tentovou ochranu - Patent Nr. 2667278 (obr. 2).
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Implementace/realizace
DIGICONTROL – economizer® přináší inovativní strategii pro 

řízení ZZT, která je založena na výzkumu optimalizace algo-
ritmů. Všechny funkce DIGICONTROL – economizer® a řídicí al-
goritmus jsou poskytovány v HW modulu ems4.ECONO a díky 
tomu je integrace do nového nebo existujícího automatizační-
ho systému překvapivě jednoduchá. Ems4.ECONO stačí připev-
nit na DIN lištu a propojit ji přes sběrnici s automatickým sys-
témem. Aktivace a  parametrizace funkcí je velmi jednoduchá 
a  rychlá pomocí konfiguračního softwaru webCADpro. Další 
samozřejmostí je možnost systémové komunikace s výrobci ji-
ných zařízení a integrátory přes mezinárodní standard BACnet®, 
Modbus nebo KNX. Pro celkovou funkčnost DIGICONTROL – 
economizer® je potřeba senzorů pro měření teploty a vlhkosti 
venkovního vzduchu a (pokud je použita) teploty za směšovací 
klapkou (obr. 5).

Princip činnosti
Konvenční řídicí systémy nejsou schopné stanovit nejefektiv-

nější pracovní bod (nastavit hodnoty v h-x diagramu k danému 
prostoru) pro vzduchotechnické zařízení. Ekonomicky optimální 
pracovní bod je definován jako stav, ve kterém je nastavená hod-
nota pracovního bodu pro vnitřní vzduch a jež je umístěná v h-x 
diagramu takovým způsobem, že úprava vzduchu spotřebuje jen 
tak málo energie, jak je to jen možné pro nejekonomičtější pro-
voz zařízení. Zároveň nastavení referenčních hodnot limitů v h-x 
diagramu vytvoří zónu optimální tepelné pohody.

Oblast optimální tepelné pohody v h-x diagramu
Tepelného komfortu není dosaženo pouze pevným nastavením 

teploty a  vlhkosti, ale také určením oblasti, která je definována 
jako zóna tepelné pohody v h-x diagramu. Jedná se o rozsah tep-
lot +20°C až +24°C (max. +26°C) a rozsah relativní vlhkosti 35 % až 
65 %, závisející na venkovní teplotě. Tento rozsah je společný pro 
kancelářské prostory, konferenční sály a posluchárny, školní třídy, 
hotelové pokoje a obytné prostory. DIGICONTROL – economizer® 

Enormní – až 100% - úspory energie je možno dosáhnout bě-
hem procesu úpravy vzduchu při venkovních teplotách kolem 
+15 až +20°C (vztaženo k  úpravě vzduchu, ne k  energii nutné 
k  provozu ventilátorů, čerpadel a  ostatních technologií) a  po-
kud bereme v úvahu celoroční provoz, lze v reálných hodnotách 
uspořit 15 až 70 % nákladů za energie nutné pro přípravu a úpra-
vu vzduchu (obr. 3).

Idea
Konvenční řídicí systémy měří teplotu a vlhkost vzduchu a re-

gulují celý systém včetně ZZT na základě vypočítané entalpie. 
Tento jednoduchý princip není však úplně optimálním řešením, 
protože nebere v úvahu další aspekty, jako například energetic-
ky optimální využití zóny tepelné pohody, vyhodnocení úpravy 
vzduchu podle použitého média a  účinnosti celého systému 
a  v  neposlední řadě využití výsledků tohoto vyhodnocení jako 
optimální strategii řízení systému ZZT pro vytápění, chlazení, vlh-
čení a odvlhčování. 

Tyto potenciální úspory mohou být dosaženy právě díky použi-
tí a plného nasazení DIGICONTROL – economizer® (obr. 4).

Obr. 5 -Integrace modulu economizer® ems4.ECONO ve stávajícím nebo v novém systému se provádí ve dvou krocích

Obr. 4 - Hodnoty energií v  závislosti na venkovní teplotě s  / bez econo-
mizer®
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Optimalizovaná strategie pro řízení 
rekuperačního systému

Technická sestava vzduchotechnických zařízení hraje hlavní 
roli při výpočtu optimálního pracovního bodu v rámci zóny op-
timální tepelné pohody. Inovativní přínos DIGICONTROL – eco-
nomizer® je zhodnocení VZT systému v závislosti na metodě, pře-
nosovém médiu, energetické efektivitě a  následného odvození 
sekvence. DIGICONTROL – economizer® vypočítává a  řídí stav 
vzduchu prostřednictvím systému ZZT tak, že VZT systém pracuje 
tak energeticky a nákladově efektivně, jak je to možné. 

Vstupními informacemi pro algoritmus jsou venkovní teplota, 
vlhkost a tepelná a vlhkostní zátěž pro algoritmus.

Nákladové faktory jsou zahrnuty objektivní funkcí  jako spe-
cifické provozní náklady ohřívače vzduchu, chladiče vzduchu 
a zvlhčovače v Kč/kWh.

Výstupními proměnnými jsou nastavení hodnot pro vnitřní 
teplotu, vlhkost a teplotu vzduchu za ZZT a za směšovací klapkou 
a řízení ZZT a směšovací klapky (obr. 8).                                               

nepodporuje jen uživatelsky volné určení oblasti tepelné poho-
dy, ale také požadavky norem v souladu s DIN EN 15251 katego-
rie I až III a DIN 1946 (nahrazené DIN EN 13779:2005).  Obrázek 6 
ukazuje zbytečné a energeticky náročné chlazení u konvenčního 
systému, který není optimalizován.

Uplatnění oblasti optimální tepelné pohody.
Nastavení žádaných hodnot vnitřního vzduchu od uživatelů 

nebo  hodnot z  normy není pevně stanoveno, ale jak bylo výše 
popsáno, pohybuje se v oblasti optimálního komfortu. Pokud je 
použita oblast optimální tepelné pohody, tak je dosaženo lepší 
energetické efektivity ve vzduchotechnickém systému. DIGICON-
TROL – economizer® spočítá nákladově nejvýhodnější pracovní 
bod v rámci zóny optimální tepelné pohody a pro zajištění ener-
geticky nejefektivnějšího řízení i optimálního nastavení systému 
rekuperace. Obrázek 7 ukazuje optimalizovaný systém, ve kterém 
je hodnota pracovního bodu pro vnitřní vzduch spočítána ener-
geticky optimální cestou.

Obr. 8 - Princip optimalizovaného řízení (příklad technologie)

Obr. 6 - Běžné řízení Obr. 7 - Efektivní řízení díky optimalizované hodnotě pracovního bodu 
pro vnitřní vzduch v oblasti optimální tepelné pohody
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Nový kit AHU 
s více pokročilými funkcemi
Jakub Šachl

Panasonic modifikoval svůj AHU kit pro připojení systémů ECOi 
a ECO G (obr. 1) s použitím stejného chladicího okruhu jako u VRF 
systémů. AHU kit může být připojen k  ventilačním jednotkám 
oběhu čerstvého vzduchu a řízení vlhkosti a je vhodný pro poho-
dlné řešení chlazení a vytápění. Je tak ideální pro veřejné budovy, 
hotely, obchody, kanceláře a rozsáhlé budovy. 

Klíčové vlastnosti 
	Ovládání 0 % až 120 % (5% kroky) od 0 – 10V vstupního signálu.
	Plastové pouzdro IP Box 65, možná venkovní instalace a vesta-

věné dálkové ovládání.
	Široký rozsah kapacit: od 16 do 56 kW (ECOi nebo ECO G) a od 

5 do 28 kW PACi. 
	Teplota výstupního vzduchu je řízena tak, aby se zabránilo pří-

liš nízkému odvodu vzduchu během chlazení nebo příliš vyso-
kému vypouštění vzduchu při vytápění (v případě VRF).

	Dálkové ovládání lze snadno nainstalovat pomocí boxu pro 
jednoduchou integraci.

S rozšířením možností AHU kitu je možné navrhnout vzducho-
techniku, která libovolně integruje PACi, VRF ECOi a ECO G řešení. 
Tato AHU (VZT) tak získá všechny výhody a  účinnost plynoucí 
z VRF, GHP a PACi.

Připojení k velkému počtu rozhraní
AHU kit Panasonic může být připojen k  velkému počtu roz-

hraní, které umožňují například ovládání ventilátoru s výstupem 
0-10V. PCB řídí ventiláční jednotku v  rámci požadovaných para-
metrů návrhu a poskytují rozhraní mezi všemi externími ovláda-
cími zařízeními a samotnou jednotkou (obr. 2). Je vybaven nativ-
ně suchým kontaktem, který umožňuje operace, jako je on / off, 
chybové hlášení, nastavení teploty a režimu.

Vyšší užitnou hodnotu než ostatním dávají tomuto AHU kitu 
nově vestavěný dálkový ovladač a další rozšířené funkce. Její sou-
částí je i  zkrácení pracovního zatížení jednotek při instalaci o  1 
hodinu.

Vstříc projektantům
Kit lze připojit ke všem řadám rozhraní PACi a  ECOi, ze stan-

dardního dálkového ovládání CZ-RTC2 po plnohodnotný BMS. 
Připojení AHU kitu do VRF instalací lze snadno spočítat díky spe-
cifickému modulu VRF designeru. 

Projektanti tak budou mít všechny nástroje pro výběr nejvhod-
nějších řešení. Nová funkce VRF designer rovněž umožňuje snad-
nou integraci do AutoCAD výkresů.                                                       

Obr. 1 Obr. 2



obchodní řetězce a mnoho dalších vý-
znamných objektů. ❏
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ně těšíme,“ shrnuje Robert Inneman, ob-
chodní ředitel společnosti.

O firmě

JANKA ENGINEERING s.r.o. je nejstarší 
výrobce vzduchotechnických a klimati-
začních zařízení na světě. V současnos-
ti patří společnost k předním výrobcům 
a dodavatelům komfortní a průmyslové 
vzduchotechniky, klimatizace a chlazení. 
O kvalitě výrobků firmy, kompletní pod-
poře svědčí nepřeberné množství pro-
jektů, na kterých se společnost podílela 
v posledních letech. Mimo jiné Pražský 
hrad, Národní divadlo, SAZKA arena, Le-
tiště Václava Havla, BB Centrum, jaderné 
elektrárny Temelín a Dukovany, automo-
bilka TPCA Kolín, administrativní budovy 
bank, nemocnice, průmyslové závody, 

Společnost JANKA ENGINEERING 
s.r.o. se na letošním veletrhu ISH ve 
Frankfurtu ukázala v novém kabátě. 
Německému trhu chtěli ukázat, že spo-
lečnost nezaostává za nejnovějšími 
technologiemi a jde v ruku v ruce s tren-
dy dnešních dní. JANKA na veletrhu 
prezentovala výrobky svých tří divizí, a to 
zástupce vzduchotechnických jednotek 
– PREMIAIR, HVAC klimatizací a taktéž
produkty z oblasti průmyslového chla-
zení – ICL. Nicméně obchodní zástupci 
byli připraveni ochotně podat podrobné 
informace o všech produktech z široké 
nabídky firmy. „Díky hojné účasti překo-
nal veletrh ISH naše očekávání, potvrdil 
zájem o naše produkty a přinesl mnoho 
zajímavých kontaktů, nápadů a slib-
ných projektů k realizaci. Na budoucí 
spolupráci se všemi zákazníky se upřím-

I N Z E R C E

Firma JANKA ENGINEERING na veletrhu ISH
Ve dnech 10.–14. března 2015 se ve Frankfurktu nad Mohanem uskutečnil mezinárodní veletrh ISH. Česká firma 
JANKA ENGINEERING zde prezentovala své výrobky a ukázala, že patří mezi nejlepší ve svém oboru. 
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Komfortní větrání s rekuperací tepla pro dům nebo byt
■   kompletní systém větrání s rekuperací tepla až 95%
■   prvotřídní větrací jednotky s entalpickým výměníkem tepla pro optimalizaci vlhkosti, tichým 
     chodem, volitelně s předehřevem, zemním výměníkem nebo chladicí jednotkou
■   vysoce hygienické rozvody vzduchu  s hladkým vnitřním povrchem, snadno čistitelné                     
     a instalovatelné s možností jednoduché regulace množství vzduchu
■   designové mřížky a ventily - dokonalý tvar, diskrétní vzhled, optimální rozprostření vzduchu v místnosti

Přední evropský výrobce Zehnder poskytuje odborná školení v Zehnder Akademii a bezplatný program: http://comfoplan.
comfosystems.cz/  pro návrh konceptu větrání s cenovou nabídkou. Zehnder buduje kvalitní síť autorizovaných partnerů, 
mezi které firma PEDOTHERM zabezpečující návrh, optimální instalaci, zprovoznění a vyregulování systému větrání.
 
■   PEDOTHERM vytvořil systém PEDOTHERM Multibreeze, který spojuje materiály firem PEDOTHERM a Zehnder. 
 Jedná se o kombinaci speciálních vzduchotechnických potrubí s výškou 51 mm a systému podlahového vytápění s celkovou 

konstrukční výškou 15 cm. Systém je určen pro novostavby 2-podlažních domů a pro rekonstrukce, kde je velmi málo 
 místa na vzduchotechnické rozvody.

Zehnder Group Czech Republic s.r.o. • T 383 136 222 • M 731 414 443 • info@zehnder.cz • www.zehnder.cz
PEDOTHERM Moravia spol. s.r.o. • Ing Adam Ryš • M 607 266 102 • projekce@pedotherm.cz • www. pedotherm.cz
PEDOTHERM Moravia spol. s r.o. 
Poštovní 108 
747 19 Bohuslavice u Hlučína

tel +420 553 659 310-312 
fax +420 553 659 312

email: pedotherm@pedotherm.cz 
www.pedotherm.cz

Systém čerstvého vzduchu Multibreeze

Vytápění Chlazení Čistý vzduchČerstvý vzduch


