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TOSHIBA nabízí s modely řady MiNi SMMS-e 
kompaktní provedení VRF 2-trubkové technologie 
Toshiba. Hlavní přednosti těchto systémů jsou 
extrémně kompaktní design venkovních jednotek 
a nízká hmotnost! 

■ 3-fázové
■ Kompaktní konstrukce
■ 3 velikosti výkonu
■ Široký sortiment vnitřních jednotek
■ Až 13 vnitřních jednotek  
 v jednom systému
■ Vynikající účinnost
■ Chlazení až do venkovní teploty +46 °C
■ Různé možnosti ovládání

Dokonalá rovnováha:
Nový MiNi Super Modular Multi System-e (MiNi-SMMS-e)
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Motory ECblue a PMblue používáme v kombinaci s vysoce 
účinnými volně oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami. 
Na obr. 3 je ventilátorová sestava PMblue s nejvyšší možnou 
účinností, kterou lze v současné době dosáhnout. Technologie 
PMblue je reakcí  na požadavky zákazníků, pro které byl nedo-
stačující výkon motorů ECblue 6 kW a bylo nutné vyvinout i pro 
vyšší výkony technologii na nejvyšší úrovni, co se týká účinnos-
ti. Další zvyšování výkonů motorů ECblue není z pohledu vý-
robních nákladů ekonomické. Vnější rotor má velké rozměry, 
jeho osazení permanentními magnety zvyšuje nežádoucím 
způsobem hmotnost rotoru a takový motor by byl drahý. Pro-
to Ziehl-Abegg (kontakt na 4. str. obálky časopisu) pro vyšší 
vzduchové výkony používá motory PMblue a dodává systémy 
PMblue. Systém se skládá z volně oběžného kola typu C a nebo 
Cpro, které je poháněné motorem s vnitřním rotorem. Motor 
pracuje na stejném principu jako motor ECblue s tím podstat-
ným konstrukčním rozdílem, že rotor osazený permanentními 
magnety je umístěný ve středové části motoru a zakončený hří-

Radiální ventilátor je známé zařízení sloužící k přepravě vzdu-
chu v mnoha vzduchotechnických aplikacích. Regulace těchto 
zařízení se v dnešní době stává nutností a to z důvodu snižová-
ní energetické náročnosti, dosažení požadovaných parametrů 
a v neposlední řadě z nutnosti zpřísňující se legislativy.

Ve vzduchotechnické praxi se osvědčilo několik konstrukč-
ních typů ventilátorů, které je možné rozdělit podle více kri-
térií. Jedním z nich je přenos krouticího momentu. Konstrukč-
ně je přenos krouticího momentu zabezpečený řemenovým 
převodem anebo přímým spojením oběžného kola a motoru.

Ventilátory s přenosem krouticího momentu řemenem (obr. 
1) se v současné době považují za zastaralý koncept, který, v po-
rovnání s ventilátory s přímým přenosem krouticího momentu, 
poskytuje více nevýhod a to: nižší celkovou účinnost, nutnost 
pravidelného servisu souvisejícího s napínáním řemenu, resp. 
jeho výměnou, nutnost osadit ventilátor ve směru proudění 
před filtr a jiné. Z hlediska účinnosti řemenového převodu mů-
žeme uvažovat o hodnotách 95 až 98 %, pouze za předpokla-
du ideálně nastaveného předpětí řemene, v opačném případě 
hodnoty účinnosti klesají až na úroveň 85 %.

Novou dimenzi regulace radiálních ventilátorů nabízí EC 
motory (obr. 2). Jedná se o synchronní motor, ve kterém je 
integrovaná řídicí jednotka. Tato řídicí modulová jednot-
ka je dimenzována tak, aby byla maximálně kompatibilní 
s motorovou částí. Snímá polohu rotoru vůči statoru, kon-
troluje rychlost otáčení a přizpůsobuje napájecí napětí tak, 
aby ventilátor dosáhl požadovaných parametrů krouticího 
momentu a rychlosti otáčení podle potřeby konkrétní ap-
likace. EC motory dosahují třídy účinnosti IE4. Konstrukčně 
je rozdělujeme do dvou skupin: pro nižší výkony vyrábíme 
motory s externím rotorem – technologie ECblue -, jejichž 
výkonové maximum dosahuje hranice 6 KW; vyšší výkony, 
až na úroveň 15 kW, se realizují motory s interním rotorem, 
taktéž s elektronickou komutací a s permanentními magnety 
- technologie PMblue.

Radiální ventilátory 
a možnosti jejich regulace
Ing. Pavel Halabala

Obr. 1 – Ventilátor s dopředu zahnutými lopatkami ve spirální 
skříni, kde přenos krouticího momentu zabezpečuje řemenový 
převod

Obr. 2 – Model konstrukce EC motoru s externím rotorem
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s externím frekvenčním měničem, což urychluje montáž a eli-
minuje případné chyby v zapojení. Nastavení je tím velmi jed-
noduché a rychlé, bez dalších vedlejších nákladů.      

Vzduchotechnické aplikace, u kterých dochází k výrazným 
změnám tlakových poměrů, vyžadují regulaci, jež je schopná 
zabezpečit konstantní objemový průtok. Radiální ventilátory 
s volně oběžným kolem s dozadu zahnutými lopatkami je 
možné regulovat na konstantní průtok, resp. je možné tuto 
hodnotu dynamicky měnit.

Od ventilátoru se pak vyžaduje, aby reagoval na změny 
tlaku a udržel požadovaný objemový průtok. Pro tento typ 
ventilátorů je možné spolehlivě měřit tlakovou diferenci (obr. 
5) pomocí měřicích trysek na hrdle nasávacího difuzoru a re-
ferenčním místě před ventilátorem. Na základě hodnoty tla-
kové diference a hodnoty faktoru „k“ je možné pomocí regu-
látoru CPG regulovat objemový průtok (obr. 6), který prochází 
ventilátorem. Když se změní tlakové poměry systému, pak 
regulační systém reaguje na základě měření tlakové diference 
a upraví rychlost otáčení ventilátoru tak, aby objemový prů-
tok zůstal nezměněný. 

Pomocí regulátoru CPG je možné regulovat na konstantní 
průtok (popř. i na konstantní tlak) při shodném elektrickém 
připojení všechny ventilátorové systémy ECblue, PMblue 
i AMblue. Důležitým aspektem v případě použití tohoto kon-
ceptu regulace je ohraničit tlakový strop ventilátoru tak, aby 
nedošlo k navýšení tlaku do takové míry, která by mohla způ-
sobit škody, např. poškození filtračního materiálu. V tomto 
případě je nutné doplnit systém, který nedovolí ventilátoru 
překročit maximální povolený tlak.              

delí, na které je osazené volně oběžné kolo. Z vnějšího pohledu 
má motor PMblue stejnou konstrukci jako běžný normovaný 
motor ve třídě účinnosti IE2 nebo IE3. U motorů PMblue je ale 
navíc elektronika, která zabezpečuje chod a regulaci motoru 
a je umístěná na jeho plášti. Hodnoty účinnosti přesahují úro-
veň IE4.

Při přímém spojení motoru a oběžného kola se dosahují 
nejvyšší možné účinnosti ventilátorů. Eliminuje se ztráta pře-
nosu řemenovým převodem a odpadá i nutnost servisních 
zásahů spojených s údržbou řemenu. Rovněž odpadá pro-
blém se zbytkovými mechanickými částicemi od opotřebo-
vaného řemene. Dosažení požadovaného pracovního bodu 
a možnost regulace těchto zařízení se realizuje pomocí změny 
otáček motoru. Při použití EC motoru se řídí chod ventilátoru 
pomocí integrovaného regulátoru ECblue nebo vestaveného 
regulátoru PMblue (obr. 4). 

V případě standardního požadavku na účinnost ventilátorů 
se používají k pohonu volně oběžných kol AC motory ve třídě 
účinnosti IE2 nebo IE3, jejichž otáčky se regulují pomocí frek-
venčních měničů. AC motory jsou dnes stále požadovány jako 
pohon ventilátorů pro celou řadu vzduchotechnických apli-
kací. Z toho důvodu Ziehl-Abegg vyrábí AC motory s integro-
vanými frekvenčními měniči, které dodává na trh pod ozna-
čením AMblue (obr. 4).  Ať si zákazník zvolí systém ECblue, 
PMblue nebo  AMblue, všechny tyto tři systémy mají napros-
to shodné elektrické zapojení. Z pohledu montážní firmy se 
provádí parametrizace a nastavení systému u všech těchto tří 
systémů stejným způsobem. Dále odpadá kabelové propojení 

Obr. 3 – Ventilátor s volně oběžným kolem Cpro s dozadu zahnu-
tými lopatkami, přenos krouticího momentu přímo osazeným ko-
lem na motoru PMblue 

Obr. 6 – Regulace ventilátoru ECblue na konstantní průtok pomo-
cí regulátoru CPG

Obr. 5 – Schéma principu měření tlakové diference pro regulaci 
na konstantní průtok

Obr. 4 – Kompatibilní sestava řídicí elektroniky a motoru systémů 
PMblue a AMblue
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Dodávka od Lindabu zahrnuje téměř 600 chladicích trámů 
Solus (obr. 3). To vše společně se systémy Pascal pro větrání 
s proměnlivým množstvím vzduchu (VAV) v prostorách s rych-
le se měnícími požadavky na tepelnou zátěž, jako jsou napří-
klad různé konferenční místnosti, a s kompletním potrubním 
systémem Lindab. Generálním dodavatelem stavby je společ-
nost Gärahovs Bygg, která ji realizuje tak, aby vyhověla poža-
davkům na stříbrnou certifikaci zelených budov. Systém Solus 
instaluje firma FS-Service, která plní zároveň i funkci   konzul-
tanta. Za architekturou projektu stojí studio Yellon.                

Lindab (kontakt na str. 13), přední světový výrobce a pro-
dejce vzduchotechniky, přichází na tento trh s progresivní 
novinkou, systémem Solus. Jedná se o energeticky úspornou 
technologii chladicích trámů v interiérech budov, která je ce-
losvětovým unikátem. První stavbou, v níž se Solus instaluje, 
je nová dominanta švédského Jönköpingu – architektonicky 
působivá administrativní budova Runda Huset v nové čtvrti 
Munksjöstaden. Využití technologie Solus Lindab aktuálně 
zvažuje také v České republice.

Jde o vůbec první systém, který k předávání energie mezi 
prohřátým a chladným prostorem a k vytvoření příjemné, až 
pokojové teploty po celé budově využívá chladicích trámů 
s jediným vodním okruhem. Solus je tak schopen 24 hodin 
denně zajišťovat stálou teplotu ve všech místnostech budo-
vy. To se daří prostřednictvím recyklovaného využívání ener-
gie, dostupné v okruhu, kterým cirkuluje voda. Nová tech-
nologie vlastně přesouvá energii mezi místnostmi s chlad-
ným a zahřátým vzduchem na základě aktuálních potřeb. 
Mícháním vody, která se vrací z různých zón budovy, lze 
recirkulovat mírně ohřátou vodu. Jednoduše řečeno, sníží 
se teplota v místnostech na prosluněné straně ve prospěch 
zastíněných kanceláří na straně druhé. Z hlediska úspory 
energie a zvyšování komfortu je to opravdu chytré řešení. 
Kombinací systému Solus s využíváním obnovitelných ener-
gií lze totiž dosáhnout značných úspor. Náklady na chlaze-
ní se díky technologii Solus snižují až o 45 %. A to zdaleka 
nejsou všechny výhody. Patří mezi ně i snadnější instalace 
a mnohem menší nároky na údržbu.                  

Systém Solus má svou premiéru v 16patrové administra-
tivní budově Runda Huset (obr. 2) v jihošvédském Jönköpin-
gu u jezera Munksjöstaden. Tato válcovitá „kulatá” stavba 
s vysokým podílem prosklených ploch (obr. 1) klade značné 
nároky na konstrukční řešení úpravy vnitřního klimatu. V ce-
lém objektu je vytvořeno příjemné prostředí pro nájemce se 
stálou teplotou po celý den. 

Průlomová technologie Solus 
Ing. Stanislav Němeček

Obr. 1 

Obr. 2

Obr. 3



Standardní služby
•		standardní	doba dodání 10 dní	–	flexibilitu	dodávek	

nám	umožňuje	vlastní výroba
•		nastavení	individuálních platebních podmínek
•		celkové	řešení	čistých	prostor
•		odvoz	a	ekologická likvidace	použitých	filtrů
•		reaktivace	neimpregnovaného	aktivního	uhlí
•		dodávky	v	požadovaný	termín	na určené místo
•  individuální řešení	konkrétních	požadavků

Individuální služby
•		technická	posouzení	a	realizace	složitých	celků
•		balení	zboží	dle	požadavku	zákazníka
•		odborný	servis	a	poradenství
•		odborná	školení	pro	zákazníky	spojená	

s	prohlídkou	výroby
•		výroba	atypických	rozměrů	a	produktů	

dle	požadavku	zákazníka

Záruka kvality
•		vlastní	zkušebny	pro	kapsové,	rámečkové	

a	HEPA	filtry
•		držitel	certifikátu	ISO
•		používání	pouze	kvalitních	a	ověřených	materiálů		

od	renomovaných	výrobců
•		reference	a	dodavatelské	audity	od	našich	zákazníků

Výrobní program
Filtrační	média

Kapsové	filtry

Rámečkové	filtry

Kompaktní	filtry

Absolutní	filtry	pro	mikročástice	-	HEPA

Komponenty	pro	čisté	prostory

Filtrační	jednotky	pro	osazení	do	VZT	potrubí

Ukládací	rámy

Adsorpční	filtry	s	aktivním	uhlím

Přední čeSký Výrobce 
VZduchoVých fIltrů 
a fIltračních ZaříZení 
Pro Záchyt 
atmoSférIckého Prachu

„Flexibilita a profesionální přístup je pro nás samozřejmostí.“
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kapitola Distribuce…). Rozložení příkonů stojanů v prostoru 
datového centra vypadá často i následně - viz obr. 1 (L7).

Odvod tepelné zátěže z datového centra (pomineme li 
přímé chlazení stojanů IT (rack) se děje dnes většinou  prů-
tokem chladicího vzduchu přes stojany IT (pasivní/aktivní). 
Dále se budeme věnovat této problematice.

Teplotní podmínky v datovém centru
K chlazení serverů je v převážné míře využíváno vzduchu. 

K dimenzování  ochlazovacích  zařízení (tím i jejich ceně a pří-
konu) je především rozhodující vhodná teplota na vstupu do 
stojanů a vhodná teplotní diference vzhledem k co nejnižší 
poruchovosti. V minulosti různé požadavky různých výrobců, 
často vedoucí k požadovaným teplotám na sále DC kolem 
20°C, vedly k vysokým nárokům na chladicí techniku, její spo-
třebu el.energie a tím nepřímo i k vysoké ekologické zátěži 
prostředí. Snahou výrobců je proto posunout teploty nasá-
vaného vzduchu/výstupního vzduchu stojanů nahoru k vyš-
ším hodnotám, avšak při zachování požadované spolehlivosti 
a míry poruchovosti IT pro daný účel. Pro vliv teploty okolí 
na míru poruchovosti se používá tzv. X-faktor, který určuje  
relativní míru výpadků  při určité okolní teplotě vzduchu - zde 
však je třeba si uvědomit, že jde o okolní teplotu součástek 
HW. Také je třeba si uvědomovat, že jde o statistickou zále-
žitost pro vyjádření nejistoty, která má spodní hranici, horní 
hranici a statistickou střední hodnotu. Je proto snahou pro-
vozovatelů datových center provozovat je s co nejvyšší mož-
nou teplotou s ohledem na nejnižší poruchovost pro daný 
účel ještě možnými co nejnižšími provozními náklady.

Tepelná zátěž datového centra
Provozem serverů vzniká produkce citelného tepla (tepel-

ná zátěž technologií), kterou  je pro udržení předepsaných 
podmínek pro bezporuchovou činnost serverů nutno od-
vádět. Tepelná zátěž stavbou je u nových datových center  
minimalizována, proto rozhodující je tepelná zátěž techno-
logická. I u starších telekomunikačních a přenosových zaří-
zení se pohybuje tepelná zátěž stavbou obvykle jen do 10 
% celkové tepelné zátěže. K určení odváděné tepelné zátěže 
z DC   je tedy nutná především dobrá znalost spotřeby ener-
gie (stanovení vyzářené tepelné energie) a rozložení teplot 
v DC, jako základní předpoklad. Tepelná zátěž u nových DC je 
možné do značné míry minimalizovat  vhodnou konsolidací, 
virtualizací a redundancí instalované technologie (L1).

To pak hraje důležitou roli v dimenzování chladicích za-
řízení a vhodné distribuce chladicího media a následně ve 
snížení investičních a provozních nákladů. Výroba chladu je 
však vždy záležitost náročná jak na investice, tak na provoz, 
proto je eminentní zájem na její minimalizaci, při zachování 
účinnosti a hospodárnosti datového centra (hodnota PUE - 
Power Usage Effectiveness, je však nutno vždy vědět co za-
hrnuje a co je měřeno, mluví se pak o PUE0 až PUE3).

U stávajících datových center  je tato záležitost značně ob-
tížná a náročná. Postupnou výstavbou, používáním produk-
tů IT od různých výrobců a různého stáří vznikl často značně 
různorodý konglomerát jak výkonově, tak prostorově. Opti-
malizaci za účelem snížení chladicího výkonu, popřípadě jen 
za zrovnoměrnění požadovaných teplot na sále je pak nutno 
řešit vždy individuálně v těsné spolupráci s uživatelem (viz 

Aspekty chlazení datových center 
z hlediska využití volného chlazení
Ing. Petr Polách, CSc.

Obr. 1
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provozována s nejvyšší spolehlivostí, avšak současně ještě  
s akceptovatelnou efektivitou  provozu. Přípustné hodnoty 
jsou ještě krátkodobě povoleny, aniž by podstatně narušily 
spolehlivost provozu. Jejich hranice je třeba zvážit s ohle-
dem na druh provozu a požadavky zákazníka - příkladem je 
třeba ETSI EN 300 019-3 V2.2.2(2007), norma pro telekomu-
nikační zařízení s uvedením optima a povolených krátkodo-
bých odchylek klimatu v hodinách za rok  a jejich nepřetržité 
délce trvání, pro technologie telekomunikačních center.

Doporučené a přípustné hodnoty teploty a vlhkosti dle 
ASHRAE/2011 pro IT technologie jsou uvedeny v tab. 1.

Kromě teploty a vlhkosti se sleduje řada dalších paramet-
rů, podle účelu a požadavků uživatele.

Pro srovnání – oblast doporučených a přípustných oblas-
tí stavu prostředí pro telekomunikační techniku dle platné 
normy ETSI EN 300 019-3 V2.2.2(2007) - obr. 5.

Distribuce chladicího vzduchu v datovém centru
Pro dimenzování průtoku chladicího vzduchu (stojanem 

i sálem v celku) je rozhodující jak teplotní diference vzduchu 
na vstupu a výstupu u jednotlivých stojanů (rack) odpovídá 
chladicímu výkonu, tak i hodnota teploty na vstupu do stoja-
nu. Ta je odvislá na povolené teplotě uvnitř stojanu (výrob-
ce) - viz předchozí kapitola.

Čím vyšší je povolená teplota ve stojanu a tedy i vyšší 
přívodní teplota vzduchu do stojanu, tím vyšší je potenciál 
k použití volného chlazení a tím nižší je potřeba strojního 
chlazení a tím i sekundární snížení produkce CO2. Zároveň 
je tím efektivnější a ekologičtější  i  provoz datového cen-
tra.

Podstatnou roli zde hraje i způsob přívodu vzduchu ke 
stojanu tak, aby jeho chladicí potenciál byl co nejvyšší, tj. 
jeho teplota od zdroje chladného vzduchu cestou ke vstupu 
do stojanu se co nejméně zvýšila. Rovněž tak odvod ohřáté-
ho vzduchu ze stojanu by měl být co nejkratší cestou veden 
k ochlazovacímu zařízení, aniž by se směšoval s přiváděným  
chladicím vzduchem. Další ne nepodstatnou roli zde hraje 
vnitřní uspořádání proudění chladicího vzduchu uvnitř sto-
janů, typ stojanu - rack.

Podle účinnosti lze dnes zařadit vhodnost uspořádání prou-
dění vzduchu v datových centrech směrem k vyšší účinnosti 
následně (L1).
 Přívod chladícího vzduchu do sálu se stojany seshora, pro-

ti směru termického proudu, elementy s interakcí přívod-
ního a teplého proudu (indukcí). Vhodné pro menší ter-
mická  zatížení, do cca 300W/m2, tj. cca 2kW na rack.

Řada studií pak doložila jaký vliv má zvýšení přípustné 
teploty  vzduchu na přívodu do stojanů, potažmo na sále 
(teploty na sále - zde bychom museli deklarovat kde přesně 
a v jaké souvislosti) - viz příklad z rozdělení teplot  na sále 
v oblasti průřezu datacentrem - obr. 2 (L3).

Jeden příklad (převzatý z L2 a L3) na vliv teploty v sále na spo-
třebu energie pro klimatizaci – zde pro nepřímé volné chlazení: 
 obr. 3 ukazuje výsledek zvýšení teploty prostoru z 22°C na 

26°C, v centru o ploše 100 m2 a zátěži  400 W/m2  na spo-
třebu energie pro klimatizaci;

 obr. 4 ukazuje totéž, pokud jde o  provozní náklady (kde 
klimatizace má rozhodující vliv). 
Komitét ASHRAE spolu s výrobci IT technologií  vydal do-

poručené hodnoty „Thermal Guidelines for Data Processing 
Environments“ (L4).

ASHRAE Guidelines udávají doporučené (recommendet) 
a přípustné (allowable) hodnoty teplot a vlhkostí. Doporu-
čené hodnoty udávají hranice, kde IT technologie může být 

Obr. 2

Obr. 3

Tab. 1

Třída Suchá teplota(°C) Rel. vlhkost %

Doporučené hodnoty

A1-A4 18-27°C 28-60 %

Přípustné hodnoty

A1 15-32 °C 20-80 %

A2 10-35 °C 20-80 %

A3 5-40    °C 8-85   %

A4 5-45    °C 8-90   %
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(předpokládá se výška sálu 4 m), nebo vhodný organizovaný 
odvod ohřátého vzduchu, hrají souběžnou roli při efektivitě 
transportu tepla z datového centra k ochlazovacímu zařízení 
(viz obr. 3).

Na obr. 6 (L7) je příklad  jednoho řešení, které instalova-
la obsluha centra při nedostatečné výšce sálu nad stojany 
a nahodilém rozmístění tepelných výkonů stojanů vlivem 
vývoje v čase, avšak přesto s dobrou účinností. Neuvádíme 
to zde jako příklad pro instalaci hodný následování, ale jako 
prosté potvrzení předchozích uvedených  zásad.

Obvyklé hodnoty odporu ve zdvojených podlahách jsme 
naměřili mezi 10-15 Pa a to na většině telekomunikačních 
ústřednách.

Volné chlazení
Vzhledem ke klimatické  poloze ČR (a podobných míst od 

50 rovnoběžky na sever), s vysokým podílem trvání venkov-
ních teplot pod 20°C (jde o hodnoty statistické, brané z dlou-
hodobých průměrů a závislé i na místě instalace - v průměru 
však můžeme uvažovat o cca 80-85 % z roku), jeví se jako 
účelné v maximální míře využít chladicího potenciálu ven-
kovního vzduchu a snížit tak chod strojního chlazení (a tím 
i produkce CO2 na nutné minimum).
Rozlišuje se zde:
 přímé volné chlazení, kde jsou 1-2 přestupy tepla (při 

strojním dochlazování 2 stupně);
 nepřímé volné chlazení, kde jsou 2-3 stupně přestupu tep-

la, většinou přes vodní okruhy.
Oba systémy mají své přednosti a nedostatky.

Přímé volné chlazení využívající přímo venkovní vzduch 
pro chladicí účely je limitováno dostatečným prostorem ko-
lem obvodu centra pro rozmístění nutného počtu jednotek 
v redundanci n+1, nebo ještě únosnými rozměry a umístě-
ním vzduchovodů do vedlejších strojoven.

Přímé volné chlazení klade větší nároky na filtraci a její 
údržbu. Tato skutečnost je však vždy otázkou propočtu eko-
nomiky a doby návratnosti daného zařízení. Dále je třeba zvá-
žit, zda je možné použít přímo venkovního chladicího vzduchu 
s patřičnou mírou filtrace (zatím s tím nebyly problémy ani 
v průmyslových oblastech Ostravska, při poctivé údržbě), kde 
je úspora kompresorového chlazení rasantní. Zdá se, že s roz-
vojem integrovaných součástí, které jsou dnes opatřovány 
ochrannými povrchy, tento problém ustoupil do pozadí.

 Přívod zdvojenou podlahou, bez organizace proudění 
ve stojanu - (pochůzné mříže před stojany); vhodné do zá-
těže cca 1 kW/ m2, tj. 4 kW/rack. Vhodné pro datová cen-
tra s heterogenním uspořádáním stojanů. Většina center 
vznikla postupným  osazovaním racků.

 Přívod zdvojenou podlahou přímo do stojanů je lepší vari-
anta předchozí verze, která potlačuje směšování chladného 
vzduchu s ohřátým vzduchem v sále před jeho vstupem na 
chlazené součásti. Stojany jsou uspořádány nasáváním a vý-
fuky proti sobě. Vhodné do zátěže 2 kW/m2 a 8 kW/rack.

 Systém studených a teplých uliček (zastřešení nebo jiná 
vhodná rozdělení mezistěnami a stropy); zátěž do 4 kW/
m2 a 12 kW/rack. Zde je možno dosáhnout 2K rozdílu 
mezi vstupem chladného vzduchu ve spodní a horní části 
stojanu.
U zdvojené podlahy je třeba dbát na to, aby nebyla ne-

vhodně zaplněna neorganizovanou kabeláží. Pokud nelze ap-
likovat některý z předchozích systémů distribuce chladného 
vzduchu, osvědčil se i přívod chladného vzduchu pomalou 
rychlostí při podlaze do zóny nasávaní stojanů známý jako 
zdrojové větrání (zatopené proudy). Nejméně vhodnými se 
tedy  jeví přívody chladicího vzduchu shora. Průchodem přes 
nejteplejší oblast dochází k většímu nebo menšímu ohřátí 
přiváděného chladného vzduchu a tím ke snižovaní efektivi-
ty chlazení (pokles PUE). Dostatečná volná výška nad stojany 

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

(pokračování na str. 10)
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(tedy přípustných hodnot ve smyslu normy ETSI EN 300 019-
1-3, pro telekomunikace. Teplota odváděného vzduchu ze 
sálu stoupá z 26 na 34°C. U novějších jednotek HC je drže-
na konstantní požadovaná teplota v sále (odtahová) pomocí 
přepnutí do cirkulačního režimu v letních extrémech (nad 
28°C); je však možno programově nastavit posun dle poža-
davku a tak zvýšit ekonomiku provozu. Doba chodu strojního 
chlazení se posune na 30 % z celoročního chodu. Tato skuteč-
nost je ověřena dlouhodobým sledováním (online) datového 
centra s chladicím výkonem 250 kW v Praze. Nutný počet  
stupňů filtrace se ustálil u telekomunikací v Telefónica O2 na 
2 stupni F5/F7. Četnost výměny byla  vyhovující 3-4x ročně, 
podle stupně znečistění dané lokality, kdy nebyly avizovány 
během 20 let žádné zvýšené poruchovosti HW. Při snížení 
na 2x roční výměnu,  jak je tomu dnes na telekomunikacích, 
není ani nadále avizována žádná výraznější změna. Přitom 
náklady na filtrační materiál (které se často přeceňují) versus 
úspory el. energie jsou vysoce ve prospěch úspor elektrické 
energie (a to nezahrnujeme sekundární snížení emisí CO2). 
Na obr. 7 (L7) je ukázka držení teploty v  sále  telekomunikač-
ní ústředny v letním extrému jednotkou typu HC.

Nepřímé volné chlazení využívá k chlazení datového cent-
ra sekundární medium, které je za vhodných meteorologic-
kých podmínek ochlazováno vnějším vzduchem, po zbytek 
času je pak strojně chlazeno. Jako sekundární medium je 
nejčastěji používána voda, kombinovaná se strojním chlaze-
ním přímým odparem (2 okruhové chladiče, deskové výmě-
níky u kompresorových okruhů v jednotkách, nejrozšířenější 
jsou chillery s možností využití volného chlazení vodního 
okruhu apod.). Pro volné chlazení jsou prakticky využívány 
venkovní teploty pod  cca +5°C.

Výhodou těchto řešení je oddělení okruhu ochlazování 
HW od vnějšího vzduchu, kde je to nutné. Nevýhodou je niž-
ší účinnost ochlazování, komplikovanější zařízení (většinou 
s nějakou formou vodního hospodářství).

V poslední době jsou uváděny do provozu zařízení využí-
vající klasických rekuperátorů jak deskových, tak rotačních 

V některých zdrojích uváděné obavy, co se týče možné 
kondenzace vzdušné vlhkosti, nebyly pozorovány; zdá se, že 
to byly spíše kondenzace na chladicích rozvodech vody ne-
těsnosti, které tyto obavy vyvolávaly. Logicky, pohlédneme-
li do h-x diagramu vlhkého vzduchu, tak i při vstupu vzduchu 
o 100 % relativní vlhkosti na teplé ochlazované součásti, 
nelze o kondenzaci z tohoto vzduchu hovořit. Při nasávání, 
byť přesyceného vlhkého vzduchu (mlha) je si třeba uvědo-
mit,že v oblasti těchto teplot vždy nastává napřed směšo-
vání s vnitřním teplým a suchým vzduchem a tím i odparu 
vodního aerosolu. Pro zimní, mrazivé období jsou mimoto  
klimajednotky pro tento druh provozu opatřeny směšovací 
klapkou pro zabránění namrzání filtrů.

Co se týče dolní hranice vlhkosti, byly na telekomunikač-
ních ústřednách před 15 lety instalovány zvlhčovací jednotky, 
ale nebyly provozovány a byly postupně vyřazeny z provozu. 
Pokud by byl požadavek na vyšší hodnoty vlhkosti (hlavně 
v době výskytu  podnulových  teplot), řeší se zvlhčovacím za-
řízením. Příkon tohoto zařízení jde pak proti směru úspor po-
užitím přímého volného chlazení, avšak je třeba brát do úvahy 
kolik venkovního vzduchu z celkového max. průtoku se v této 
době na ochlazení bere a hlavně, jaká je  doba četnosti výsky-
tu těchto stavů. Norma ETSI EN 300 019-3 V2.2.2(2007) pro 
telekomunikační zařízení neuvažuje s nutností dovlhčování.

Příklad z praxe
Prokazatelně na řadě telekomunikačních ústředen, kde je 

od doby instalace (fy. AeroTech, dnes AL-KO GmbH) provozo-
váno cca 500 ks jednotek  s volným přímým chlazením typu 
H (v původní koncepci - řada DUO - tj. ještě bez možnosti 
cirkulačního režimu typ HC, kterým se uvedená zařízení na-
hrazují od r. 2014), v období let 1998-2014 byla průměrná 
doba chodu strojního chlazení 15-20 % z celkového ročního 
počtu hodin. Tento údaj je závislý ve smyslu maxima/minima 
na požadované přívodní teplotě vzduchu do zdvojené pod-
lahy,  zde v rozmezí 18-22°C (jedná se o statistickou veliči-
nu). V letním extrému je tady dovolené využití horní hranice 

Obr. 7

(pokračování ze str. 8)
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Pro víceméně prognostikovaná data, jako jsou úrokové 
míry  a míry inflalce po dobu životnosti, je nutné srovnávat 
výpočty na stejné  hodnoty těchto dat.

Každý propočet obzvláště u využití volného chlazení (ať 
přímého či nepřímého) se opírá o statistická meteorologická  
data pro předpokládanou geografickou polohu investice. Vy-
stupuje zde počet  hodin výskytu té které teploty a vlhkosti 
v období roku. Pro nedostatek standardizovaných hodnot  
ČR jsme dosud používali údajů z DIN 4710 (Meteorologická 
data pro výpočet spotřeby energie vzduchotechnických zaří-
zení) pro obdobnou nadmořskou výšku a obdobnou charak-
teristiku oblasti. Pro  absolutní výsledek není chyba rozpty-
lu podstatná, když si uvědomíme, že jde o statistické údaje 
z období několika desítek let. Na obdobném podkladu do-
končuje práce  v ČR odborná skupina na ČVUT. Jde o to, aby 
data použitá v různých  výpočtech z různých zdrojů vycháze-
la ze stejné platformy těchto meteorologických dat a výsled-
ky byly pak porovnatelné. Otázkou, jestli mírná různorodost 
dnes, pokud jde o oficiální prameny meteorologických dat, 
jsou až tak podstatná na výsledek. Vždy však je třeba uvádět 
u těchto výpočtů prameny z čeho se vychází, pro porovna-
telnost rozptylu výsledků.

Závěr
Vždy je třeba stanovit předem jaké nezbytně nutné kom-

plexní požadavky na to které centrum máme. Z  toho pak 
plyne, jaký druh chladicích zařízení je vhodný a jaká distri-
buce vzduchu v centru mezi přívodem a spotřebičem chladu 
je nejvhodnějším nebo alespoň  možná s nejvyšší možnou 
účinností. A to vše za nejnižších celkových nákladů (investič-
ních a provozních za dobu životnosti).

To vše se dnes soustřeďuje do metody nazývané v angl. 
literatuře LCC metoda (Low Cycle Cost), která by návrh ka-
ždého zařízení měla provázet, protože ne vždy je nejlevněj-
ší investiční cena ten nejlevnější náklad. Samozřejmě je to 
pohled ze strany spotřebitele/uživatele, nikoliv developera.

Každé datové centrum je proto individuální a vyžaduje 
také individuální přístup, o rozšiřovaných, nebo rekonstruo-
vaných centrech ani nemluvě (kontakt na str. 9).
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L8 Innovationen für Raumklimakühlung bei der Deutschen Tele-

kom-Jurgen Loose, Penzberg 1993.
L9 Frei und verdichterbasierte Kühlung in Rechenzentren-Tho-

mas Dreher, CCI Dialog GmbH, přístupno na https://cci-dialog.
de/wissenportal/technikwissen...pod ID-Nummer cci 5863. 

s tzv. procesním vzduchem. Jsou to principielně známá ře-
šení z oblastí procesní vzduchotechniky  v různých průmy-
slových aplikacích (MUNTERS A.G, Kraftanlagen Heidelberg 
AG., HOVAL GmbH, Klingenburg GmbH a jiní): na využití 
chlazení venkovním vzduchem (v podobě procesního vzdu-
chu), v letním období s využitím adiabatického, nebo po-
lytropického ochlazení procesního vzduchu.

Princip spočívá v tom, že cirkulační vzduch ochlazující HW 
v datovém centru proudí přes rekuperační výměník zpět do cen-
tra a je přitom více/méně  doupravován (strojní dochlazení popř. 
i dovlhčení). Venkovní vzduch proudí druhou částí rekuperační-
ho výměníku  a v letním období může být ochlazován vodou.

Výpočet účinnosti celého tohoto komplexu je značně 
komplikovaný, leč výsledky jsou dle jednoho z dodavatelů 
takovýchto zařízení fy. Hoval GmbH (L1), velmi  pozitivní (co 
se týče využitelnosti velkého rozsahu venkovních teplot - viz 
obr. 8, převzato z L1).

Je třeba stanovit optimální účinnost rekuperátorů s ohle-
dem na tlakové ztráty na straně vzduchu, neboť tím stou-
pají (s vyšší účinností rekuperace) i příkony pohonů venti-
látorů a působí opačně proti efektivitě volného chlazení. 
I v tomto případě je nutno filtrací jak v oběhovém vzduchu, 
tak hlavně u procesního vzduchu (zanášení rekuperátorů, 
zanášení vodní pračky). U adiabatické pračky je nutno po-
užití demineralizovaní, upravené vody a její doplňování, 
hlídání kvality, filtrace a odsolování - dopouštěním. U po-
užití studniční vody je třeba často demineralizace (filtra-
ce a vhodné zdroje této vody se značnou kapacitou). Celé 
vodní hospodářství vyžaduje průběžnou údržbu, vybavuje 
se zdvojenými čerpadly, zdvojenými filtry, ventily  atd.

Ekonomika chladicího zařízení
Jde o velmi diskutovanou problematiku vyžadující dobré 

znalosti a dostatek dat z obdobných provozovaných zařízení, 
chceme i solidní výsledky s rozumným rozptylem. Předběžné 
propočty požadované zákazníkem se orientují především na 
vyjádření:
 kolik ušetří navrhovaný systém po dobu své životnosti;
 jaká je doba návratnosti případných vyšších investičních 

nákladů oproti jiným srovnávaným systémům.
Do porovnávacích výpočtů proto vstupují jak přímé, tak 

nepřímé náklady za dobu životnosti; ceny spotřebovávaných  
medií, úrokové míry, předpokládané doby životnosti a s tím 
nutně propojené náklady na údržbu.

1    procesní ventilátor
2   deskový výměník
3   fitr odsávání ze sálu
4   zvlhčování
5   chladič
6   přívodní ventilátor do sálu
7   deskový výměník
8   fitr procesního vzduchu
9   obtok
10 čerpadlo

Obr. 8
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ce.  Pro udržování stálého přetlaku 15 Pa jsou na odtahu 
vzduchu instalovány elektronické regulátory konstantního 
průtoku vzduchu, které jsou napojeny na řídicí jednotku 
a řízeny signálem z diferenciálních tlakoměrů. Vzduch je do 
čistých prostor přiváděn přes anemostaty pro čisté prosto-
ry AFV-8G s HEPA filtry třídy H14 v souladu s normou DIN 
EN 1822-1:2010. Součástí anemostatů pro čisté prostory 
je gelové těsnění a čelní panel typu OD-8 600/48. Odtah 
vzduchu probíhá přes difuzor KD-12. Teplota vzduchu 
v místnosti a vlhkost vzduchu jsou monitorovány a regulo-
vány systémem měření a regulace.

Automatické přepínání provozních režimů 
Vysoké energetické účinnosti systémů domovní techniky 

dosáhl Lindab pomocí pokročilého automatizačního systé-
mu, který automaticky přepíná mezi různými provozními re-
žimy v závislosti na obsazenosti jednotlivých místností a mo-
mentální potřebě tepla nebo chladu v průběhu dne.  Sys-
tém měření a regulace řídí také chod tepelného čerpadla, 
dvou vzduchotechnických jednotek a stropních kazetových 
fancoilů. Přesná regulace množství přiváděného vzduchu 
do místností je zajištěna díky použití elektronických regu-
látorů průtoku vzduchu a speciálních difuzorů OD-17 VAV, 
které nezávisle na množství přiváděného vzduchu udržují 
konstantní vzdálenost dosahu proudu přiváděného vzduchu 
a stanovené akustické parametry.

Lindab s.r.o. (kontakt na str. 13), česká odnož Lindabu, je 
schopna zajistit obdobné komplexní řešení čistých prostor, 
jako je realizace centrály RLS, také v tuzemských budovách. 

Čisté prostory (např. laboratoře, operační sály, počítačové 
místnosti, farmaceutické provozy aj.) kladou náročné poža-
davky na technická řešení, protože se v nich musí dodržo-
vat přísné hygienické standardy. Takové prostory je nutno 
pojmout jako jeden komplexní vzduchotechnický systém, 
který zajistí vysoce kvalitní větrání, vytápění a chlazení. 
Ukázkovým příkladem právě takového řešení je realizace 
centrály společnosti RLS ve slovinském městě Komenda, 
jejímž autorem je koncern Lindab, přední světový výrobce 
a prodejce vzduchotechniky prostřednictvím své slovinské 
odnože Lindab IMP Klima. 

Od vytápění přes chlazení až po domovní techniku
Slovinská společnost RLS je designérem, výrobcem a do-

davatelem špičkových rotačních a lineárních pohybových či-
del pro široké spektrum oborů: zemědělství, letectví, medi-
cínu, vojenství, strojírenství a robotiku. Lindab IMP Klima do 
nového hlavního sídla RLS v Komendě (obr. 1) u slovinského 
hlavního města Lublaň dodal zařízení pro filtraci a distribuci 
vzduchu a VAV systémy v provedení určeném pro čisté pro-
story. Vedle toho zajistil Lindab kompletní dodávku systému 
vytápění, chlazení a vzduchotechniky i systému měření a re-
gulace pro kancelářskou část budovy. Provedl také instalaci 
všech systémů domovní techniky. Ty se mohou pochlubit 
vysokou energetickou účinností: oddělené systémy vytápění 
a chlazení zajišťují maximální možný komfort. Systém mě-
ření a regulace dává možnost dálkového dohledu. Součástí 
komplexního řešení čistých prostor v sídle RLS bylo také vy-
bavení od dalších specializovaných dodavatelů: speciálních 
stěn, stropů, podlah, dveří se systémem vzájemného bloko-
vání a osvětlovacích těles. 

Vzduch se v čistých prostorách vymění dvacetkrát za hodinu
Čisté prostory v centrále RLS zaujímají plochu 160 m2, ur-

čenou pro výrobu elektrických součástek (obr. 2).
Požadovaný stupeň čistoty vzduchu byl ISO 8 v dokonče-

ném provozním stavu (”as built”) v souladu s normou ISO 
14644-1. Množství přiváděného vzduchu do tohoto prosto-
ru je 10 000 m3/hod. (odpovídá 20násobné výměně vzdu-
chu za hodinu) s poměrem míchání čerstvého a cirkulační-
ho vzduchu  10:90. Vzduch pro čisté prostory se připravuje 
ve vzduchotechnické jednotce v hygienickém provedení. Po-
žadovaným kritériem bylo dále udržování vlhkosti vzduchu 
na úrovni 40 % (± 5%) a konstantní teploty 22° C (± 1°C). 
Použitá vzduchotechnická jednotka zajišťuje v případě po-
třeby také vlhčení vzduchu pomocí elektrického parního 
generátoru, který je součástí jednotky, a odvlhčování po-
mocí chladiče a dohřívače vzduchu, zabudovaných v jednot-

Progresivní řešení vzduchotechniky 
v čistých prostorách
Ing. Stanislav Němeček

Obr. 1 Obr. 2
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(i pro reverzibilní chod TOPENÍ/CHLAZENÍ) a směšovací 
nebo cirkulační klapkou. Ventilátory jsou osazeny EC moto-
ry. Rozsah vzduchových výkonů: 250–8000 m3/h. Montážní 
varianty: vertikální provedení s připojovacími hrdly v horní 
části jednotky.

DUOVENT®COMPACT RV
Kompaktní rekuperační jednotka (obr. 3) je vybavená 

regulačním systémem DigiReg® nebo MiniReg®. Jednotka 
může být na přání zákazníka vybavena regeneračním výmě-
níkem, ohřívačem vodním nebo elektrickým, filtry s vysokou 
účinností, chladičem vodním nebo přímým (i pro reverzibilní 
chod TOPENÍ/CHLAZENÍ), směšovací nebo cirkulační klap-
kou a vstupními klapkami na sání čerstvého a odpadního 
vzduchu. Ventilátory jsou osazeny EC motory. Rozsah vzdu-
chových výkonů: 400–8000 m3/h. Montážní varianty: podla-
hové provedení.

V souvislosti s novými předpisy, které se týkají evropského 
nařízení o ekodesignu větracích jednotek, přichází společ-
nost ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o. (kontakt na titulní 
straně časopisu) s novou řadou kompaktních rekuperačních 
jednotek (BVU) a přívodních jednotek (UVU), které plně vy-
hovují těmto novým, přísným požadavkům.  

Celá řada jednotek Duovent® Compact DV, RV a přívodních 
jednotek RME/RMW je založena na zcela nové ekonomické 
platformě opláštění (tl. 45 mm) s rámovou hliníkovou kon-
strukcí, která propůjčuje celé konstrukci jednotek výjimečnou 
mechanickou stabilitu, robustnost a dlouhou životnost.
V současné době nabízí zmíněná společnost následující ty-
pové řady rekuperačních a přívodně / odvodních jednotek.

DUOVENT®COMPACT DV
Kompaktní rekuperační jednotka (obr. 1) vybavená regu-

lačním systémem DigiReg® nebo MiniReg®. Jednotka může 
být na přání zákazníka vybavena rekuperačním výměníkem 
s bypassem, ohřívačem vodním nebo elektrickým, filtrem 
s vysokou účinností, chladičem vodním nebo přímým (i pro 
reverzibilní chod TOPENÍ/CHLAZENÍ), směšovací nebo cir-
kulační klapkou a vstupními klapkami na sání čerstvého 
a odpadního vzduchu. Ventilátory jsou osazeny EC moto-
ry. Rozsah vzduchových výkonů: 250–8000 m3/h. Montážní 
varianty: podlahové provedení, vertikální provedení, pod-
stropní provedení.

Větrací jednotky s rekuperací tepla 
a přívodní jednotky splňující požadavky 
ErP nařízení č. 1253/2014   
Ing. Jan Kontra       

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

DUOVENT®COMPACT DV TOP
Kompaktní rekuperační jednotka (obr. 2) je vybavená 

regulačním systémem DigiReg® nebo MiniReg®. Jednotka 
může být na přání zákazníka vybavena rekuperačním výmě-
níkem s bypassem, ohřívačem vodním nebo elektrickým, 
filtry s vysokou účinností, chladičem vodním nebo přímým 
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vodních výměníků mrazem v případě poruchy oběhového 
čerpadla vody).
Ke všem jednotkám je v balíčku nabízena služba START-

PACK nebo SETPACK s možností nastavení parametrů jed-
notky přímo na stavbě, nebo ve výrobním závodě.

Integrovaný systém měření a regulace vlastní výroby Di-
giReg® a MiniReg® propůjčuje jednotkám mnoho způsobů 
řízení s možností individuálního nastavení dle požadavků 
každého projektu. Standardně jsou jednotky dodávány s va-
riantou řízení VAV (variable air volume), na přání je možnost 
řízení COP (constant operating presure) nebo CAV (constant 
air volume). Jednotka dodávaná z výrobního závodu s na-
montovaným systémem MaR DigiReg® nebo MiniReg® po-
skytuje komfort ovládání všech dostupných funkcí jednotky 
přes dotykový displej. Pro servisní účely lze systém plně na-
stavit v servisním menu nebo pomocí servisního software. 
Jednotka je z výroby osazena teplotními a tlakovými čidly, 
je propojena s regulačním systémem dle technologických 
schémat systému měření a regulace, má rozvodnici umístě-
nou na boku jednotky a obsahuje samotný regulátor a veš-
keré jisticí prvky, včetně servisního vypínače. Rozvodnice se 
standardně pro vnitřní provedení dodává v krytí IP20, pro 
venkovní provedení v krytí IP65.

Pro snadnou selekci jednotky a přiřazení regulačního sys-
tému slouží návrhový software VentiCAD®, (obr. 6  a 7), kte-
rý byl vyvinut a naprogramován v České republice a převáž-
ně slouží účelům snadného návrhu kompaktních větracích 
jednotek ze standardního portfolia společnosti ELEKTRODE-
SIGN ventilátory, s.r.o. Jako každý selekční program má tak 
za cíl usnadnit práci projektantům a technickým pracovní-
kům při zpracovávání projektové a technické dokumentace 
VZT systémů komerčních objektů. Prostředí se čtyřmi nezá-
vislými okny, které jsou však vzájemně propojeny, podávají 
kompletní informace o navrženém zařízení a uvádí uživatele 
do dalších zákoutí programu samotného. VentiCAD® je scho-
pen poskytnout základní technické informace o zařízeních, 
přiřadí vhodný systém měření a regulace, zobrazí pracovní 
bod včetně hlukových parametrů. Velmi snadno lze přidat 
VZT příslušenství, zobrazit jednotlivé okótované průměty 
a servisní prostor nebo vložit poznámky k jednotlivým po-

RMW / RME Ekonovent® – přívodní jednotky
Přívodní jednotka (obr. 4) je vybavená řídicím systémem 

MiniReg® nebo DigiReg®. Jednotka je standardně vyba-
vena ventilátorem s EC motorem, filtrem třídy filtrace F7, 
elektrickým ohřívačem s nerezovými topnými tyčemi (pro-
vedení jednotky RME) nebo vodním ohřívačem s měděný-
mi trubkami a hliníkovými lamelami (provedení jednotky 
RMW). Rozsah vzduchových výkonů: 100–6200 m3/h. 
Montážní varianty: podstropní / podlahové nebo stěnové 
provedení.

ROOFPACK
Nástřešní venkovní provedení (obr. 5) rekuperačních jed-

notek Duovent® je standardně vybaveno příslušenstvím RO-
OFPACK:
 střechy z pozinkovaného nebo práškově lakovaného ple-

chu;
 rám o výšce 100 mm v kombinaci s podstavnými nohami 

(provedení ROOFPACK-A) nebo výšky 350 mm k zabudo-
vání do konstrukce střechy (provedení ROOFPACK-B);

 úchytné lišty pro snadnou přepravu jednotky na střechu 
budovy jeřábem nebo vrtulníkem;

 izolované rohové profily rámu skříně;
 vodotěsné provedení vnějšího pláště jednotky;
 do přívodní části jednotky lze jako příslušenství dodat 

elektrické ohřívače IBET o výkonu 250 W nebo 1000 W. 
(ohřívač udržuje ve vnitřním prostoru jednotky min. tep-
lotu +4°C při odstavení jednotky a zamezuje tím poškození 

Obr. 4

Obr. 5
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na případné podněty či zdokonalení je velice rychlá. Jelikož 
sami řídíme možnosti a schopnosti tohoto jednoduchého 
programu, můžeme velice rychle většinu požadavků zpraco-
vat a v následné aktualizaci ihned zprovoznit.                       

zicím v projektu. Na závěr lze tisknout technický list s orien-
tační cenovou nabídkou a uložit projekt do souboru. Jednou 
z největších výhod tohoto programu je však fakt, že byl vy-
vinut a stále je zdokonalován naší společností a tudíž reakce 

Obr. 6

Obr. 7
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ti, různé možnosti ovládání a také jednoduché dimenzování 
pomocí komfortního softwaru DesignAIRS, to jsou základní 
přednosti VRF produktů Toshiba.  

Systém MiNi-SMMS-e nevyžaduje masivní základy, takže 
instalace je pro uživatele ještě snadnější. Díky těmto před-
nostem šetří systém MiNi SMMS-e nejen čas, ale i peníze 
a svým designem dosahuje optimální výkonnost ve všech 
oblastech použití.

TOSHIBA VRF jednotky mají certifikát EUROVENT
TOSHIBA neusnula na vavřínech – mnoho pilných rukou 

a schopných týmů pracovalo na dalším zvýšení celkové vý-
konnosti a tržní atraktivity těchto systémů.

K certifikátům, které mají zásadní význam pro přítomnost 
na trhu a prodej a které dosvědčují spotřebiteli kontrolova-
nou a ověřitelnou technickou kvalitu systému, přibyl další: 
kompletní VRF produktová řada získala uznávaný certifikát 
EUROVENT. 

Důvěra ve značku TOSHIBA
S osvědčenými produkty a inovacemi společnosti TOSHI-

BA jsou především projektanti skvěle připraveni na plnění 
nejnáročnějších úkolů: technická spolehlivost, solidní part-
nerské a prodejní struktury v kombinaci s řešeními, která 
výrazně přesahují pouhou nabídku jednotlivých komponent 
zařízení (kontakt na 2. straně obálky časopisu).                  

Rodina produktů VRF společnosti Toshiba se rozrůstá. 
Po velmi zdařilé klimatizační sezóně 2015 a mezinárodním 
úspěchu inovativního systému SMMS-e představuje TOSHI-
BA zcela novou VRF venkovní jednotku MiNi Super Modular 
Multi System-e (MiNi-SMMS-e).

Nový 3-fázový MiNi SMMS-e 
Zastánci přísných technických faktů a nejlepších hodnot 

účinnosti si u nového 3-fázového MiNi SMMS-e přijdou 
na své (obr. 1 a 2). K systému, který je na trhu známý svou 
všestranností a spolehlivostí, přibude přírůstek v podobě 
zcela nových jednotek pro 3-fázové elektrické připojení ve 
třech velikostech výkonu.

Vynikající účinnost
Kompaktní venkovní jednotky s osvědčenou VRF 2-trub-

kovou technologií mají úspěch všude tam, kde jsou rozho-
dujícími kritérii instalační plocha, hmotnost a cenová vý-
hodnost – ideální pro obchody, restaurace, kanceláře a další 
objekty. Tato venkovní jednotka je díky malým rozměrům 
a energeticky úsporné invertorové technologii ideálním ře-
šením pro všechny. Exkluzivní technologie TOSHIBA a dvoji-
tý rotační kompresor zajišťují špičkovou účinnost a přinášejí 
tak nejlepší řešení z hlediska energetické úspornosti. Tomu 
je také přizpůsoben rozsah výkonu tří Mini s chladicím vý-
konem 12,1, 14,0 a 15,5 kW. Ovšem příslovečnou třešnič-
kou na dortu jsou, jako obvykle, technické hodnoty: až 13 
připojitelných vnitřních jednotek, špičkové hodnoty přes 7 
u SCOP a přes 10 u ESEER vzbuzují zasloužený respekt. 

Základem je flexibilita
Dokonalá flexibilita potrubí a kabeláže, široký sortiment 

vnitřních jednotek s praktickým odstupňováním výkonnos-

Dokonalá rovnováha – nový systém 
TOSHIBA MiNi-SMMS-e
Bianca Jeller, Claus Wackerbauer

Obr. 1 - Rozšířená oblast použití: kombinace kompresorového de-
signu a kontroly systému umožňuje rozšířený teplotní rozsah pro 
3-fázový MiNi SMMS-e 

Obr. 2 - Jeden kontaktní partner pro JEDNO komplexní řešení: 
chlazení, vytápění, teplá voda, ventilace & ovládání



Vzduchotechnika 
• Dodávky kompletních celků pro odsávání průmyslových budov
• Ventilátory, cyklony, potrubí vč. příslušenství, el. i pneum. šíbry
• El. a pneum. dávkování, el. váhy 

Technologie na úpravu obilí  
• Sila a kontejnery, sušičky a čističky 

Dopravní technika
• Pásové a řetězové dopravníky a dopravní linky 
• Válečkové dráhy

Elektroinstalace – řízení linek prog. automatem

Dopravní ventilátor - typ JK-D

Pozinkované 
a nerezové potrubí

Dopravní ventilátor - typ JK-K

Ventilátor určený pro dopravu 
čistého vzduchu - typ JK-MT

Dopravní ventilátor - typ T-K

Škrticí klapky, armatury, 
ohyby, rozbočky

Ventilátor určený pro dopravu 
čistého vzduchu - typ JK-MTD

Upínací spony, rychloupínáky, 
příruby

GLENOWELL CZ s. r. o.
Na Truhlářce 2000/33
CZ – 180 00 Praha 8

Tel: 565 442 151
e-mail: info@glenowell.cz 
web: www.glenowell.cz
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Společnost Vaillant Group neustále rozšiřuje sortiment te-
pelných čerpadel, v letošním roce pak zejména o příslušen-
ství k těmto čerpadlům. Reaguje tím na zvyšující se nároky 
zákazníků, a to nejen montážních firem, ale i koncových zá-
kazníků. V květnu byla uvedena na trh speciální hydraulická 
jednotka uniTOWER VIH QW 190/1E. 

Tato sestava (obr. 1) je určena pro tepelná čerpadla v pro-
vedení vzduch/voda Vaillant aroTHERM VWL (obr. 2). Na 
obr. 3 je pak zřejmé zapojení obou výrobků v topném sys-
tému. Co tato sestava obsahuje a k čemu vlastně slouží? 
Jedná se o kompaktní konstrukci obsahující všechny nutné 
hydraulické prvky pro topný systém. Skládá se z následují-
cích komponentů:
 integrovaný zásobník TV o objemu 190 l;
 vysoce účinné čerpadlo;
 oddělovací deskový výměník (jako varianta);
 trojcestný přepínací ventil pro režim vytápění/příprava TV;
 přídavný elektrický zdroj o výkonu 6 kW;
 expanzní nádoba o objemu 15 l;
 pojistný ventil a manometr primárního okruhu;
 ovládací jednotka tepelného čerpadla.

Toto komplexní řešení se všemi nutnými hydraulickými 
prvky urychluje a usnadňuje vlastní montáž a uživatel toho-

Rozšíření sortimentu tepelných 
čerpadel Vaillant aroTHERM
Ing. Libor Hrabačka

Obr. 1 - Hydraulická jednotka uniTOWER

Obr. 2 - Tepelné čerpadlo aroTHERM a hydraulická jednotka uniTOWER

(pokračování na str. 22)
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dělit na dvě části, které jsou následně lépe dopravitelné do 
prostoru instalace. 

Toto příslušenství je důkazem, že firma Vaillant Group 
(kontakt na str. 21) věnuje vývoji tepelných čerpadel neu-
stálou pozornost a rozšiřování sortimentu; zejména pak pří-
slušenství  přináší užitek a výhody jak projektantům a mon-
tážním firmám, tak i koncovým zákazníkům.                         

to zařízení získá lepší a designové využití prostoru pro insta-
laci než při montáži jednotlivých komponentů. Funkční sché-
ma zapojení hydraulické jednotky je znázorněno na obr. 4. 

Tato hydraulická jednotka se dodává v několika varian-
tách, např. s nebo bez vestavěného oddělovacího deskového 
výměníku. Rovněž transport na místo určení je snadný – díky 
tzv. koncepci „SplitMountingConcept“ lze celou sestavu roz-

Obr. 3 - Schéma zapojení v topném systému

Obr. 4 - Funkční schéma hydraulické jednotky uniTOWER

(pokračování ze str. 20)
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tepelného čerpadla je napojena přes směšovací třícestný 
ventil na akumulační nádrž (350 m3) chladné vody. Tepelný 
výkon z tepelného čerpadla je možné po stránce chladicího 
okruhu dodávat jak do vodního výměníku, tak do vzducho-
vých suchých chladičů, čímž může být výkon přerozdělen 
podle požadavků. Je tedy možné provozovat tepelné čer-
padlo na 100 % chladicím výkonu (priorita pro zajištění 
výroby) a např. 60 % topného výkonu odvést pro zpětné 
využití a zbylých 40 % dochladit ve vzduchových suchých 
chladičích umístěných na střeše.

 
Základní parametry dodané technologie:
 topný výkon 400 až 660 kW; 
 chladicí výkon 350 až 540 kW; 
 maximální teplota nasávaného vzduchu 40°;
 možnost přemístění tepla v různých procentech; 
 spočítaná návratnost investic 2,3 roků ve skutečnosti byla 

pod 2 roky.                                                                                

Tepelná čerpadla značky MACH mají  již více než 20letou 
tradici. Za tuto dobu bylo instalováno mnoho tepelných čer-
padel i v průmyslu.  Jak známo, v průmyslové a strojírenské 
výrobě vzniká mnoho tepla, zvlášť pak v prostředí sléváren, 
ale i v mnoha jiných provozovnách zpracovatelského průmy-
slu. Teplo v místě vzniku je nepotřebné, dokonce může va-
dit přesnosti výrobního procesu - některé společnosti teplo 
pouze vypouštějí, jiné je umí zpětně využívat. Podívejme se 
nyní na aplikaci tepelných čerpadel v průmyslu, která jsou 
v provozu více než 9 let a svým majitelům uspořila nemalé 
finanční prostředky.

Jedná se o využití odpadního tepla vznikajícího při snižo-
vání teploty chladicí vody licích a kovacích strojů ve firmě, 
která se zabývá litím hliníkových odlitků a kováním výkovků 
z mědi, bronzu, mosazi a slitin na bázi hliníku. Tepelná čerpa-
dla (obr. 1 a 2) mají zde topný výkon v rozmezí 400 až 660 kW 
a tomu odpovídající chladicí výkon v rozmezí 350 až 540 kW. 
Cílem bylo, aby návrh řešení, vypracování projektové doku-
mentace, dodání a zprovoznění díla provedla jedna firma, 
která by také garantovala předem uvedené provozní para-
metry. Práce na celém projektu byly zahájené dvouměsíční 
analýzou. Při analýze bylo nutné dodavatelem díla zjistit, 
co nejpřesnější provozní data zákazníka, a to především:

 průtok chladicí vody; 
 teplotní spád chlazení vody; 
 chladicí výkon stávajících věž; 
 stanovení průměrné vytíženosti výrobní linky s vazbou na 

zajištění požadované produkce výrobků; 
 stanovení optimální teploty chladné vody pro využití v ce-

lém komplexu výroby; 
 posouzení současného stavu otopné soustavy; 
 spotřeba teplé užitkové vody pro 650 zaměstnanců na 

směnu; 
 využití vyprodukovaného tepla v co nejširší míře;  

řešení dodatečného dochlazení výrobního procesu.

Na základě změřených parametrů a několika schůzek 
s techniky firmy byly zahájeny práce na projektové doku-
mentaci. Po tříměsíční přípravě začaly práce na výrobě spe-
ciálního tepelného čerpadla MACH, ve kterém byla použita 
dvojice kompresorů Scroll nejvyšší výkonové řady ZR760. 
Doposud, výkon Scroll kompresorů končil na výkonové řadě 
cca 100 kW a požadavek pro vyšší výkon byl zajištěn písto-
vými kompresory. Typová řada Scroll kompresorů ZR760 je, 
na rozdíl od pístových kompresorů, velmi tichá, nenáročná 
na provoz a především výkonové parametry udávané vý-
robcem jsou uvedeny s mírnou rezervou. Primární strana 

Využití tepelných čerpadel 
v průmyslu
Stanislav Mach

Obr. 1

Obr. 2
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šich obtíží. Některé klimatizace však přinášejí i řešení tohoto 
problému. Mezi ně patří i nové řady Panasonic Etherea 
Z a ZX (obr. 1)  s technologií čištění vzduchu nanoe.

Technologie nanoe, uvolňující iontové částice pro rychlé čiš-
tění vzduchu, dokáže odbourat až 99,9 % bakterií, pylů, plísní 
a virů ve vzduchu přímo ve filtru vnitřní jednotky. Rovněž je 
velmi účinná v neutralizaci pachů – po 30 minutách je napří-
klad schopna odstranit až 90 % odéru z tabákového kouře.

Jak technologie nanoe funguje?
Klimatizační jednotka generuje elektrostatické atomizo-

vané vodní částice, které působí ve vnitřním filtru jednotky 
a jsou rovněž vypouštěny do místnosti z generátoru klimati-
zační jednotky. Částice nanoe pocházejí z kondenzované vlh-
kosti ve vzduchu, takže pro jejich generování není zapotřebí 
zdroj v podobě zásobníku vody nebo její přívod (obr. 2).

Tyto atomizované vodní částice s velkým množstvím OH 
radikálů (které zajišťují antibakteriální účinek) se navážou 
na alergen (např. pyl nebo vir) a využijí chemickou reakci, 
při níž se ze škodlivého tělesa odstraní vodík. Dochází tak 
k reakci OH (radikály v nanoe částici) a H (vodík z alerge-
nu), ze které vzejde neškodná H2O. Ta se odpaří a dojde 
k eliminaci původní struktury škodlivého prvku ve vzdu-
chu.

Nanoe částice přitom měří pouze jednu miliardtinu čás-
tečky vodní páry, takže proniknou hluboko do její struktury 
a dokáží tak odstranit i pach.                                                    

Alergie a astma řadíme v dnešní době spíše mezi civilizač-
ní choroby. Náš organismus je ve stále rostoucí míře ohrožo-
ván především nepříznivými vlivy okolí, mezi něž patří také 
zhoršení životního prostředí a kvality ovzduší.

A mezi ty hůře zvladatelné patří reakce na pyl nebo prach. 
Zvláště v probíhajícím období pylových alergií jsme postave-
ni často před problém kombinace vzdušných alergenů a vy-
sokých venkovních teplot, které přirozeně vedou k otevření 
oken a větrání, abychom ochladili místnost.

Snížení teplot lze samozřejmě docílit využitím klimatizací, 
ale to zároveň ještě neznamená, že jsme se zbavili zdroje na-

Klimatizace likvidující bezmála 
stoprocentně nežádoucí částice 
ve vzduchu
Jakub Šachl

Obr. 1

Obr. 2
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Z a XZ mají neuvěřitelně tichý rozsah hlučnosti na úrovní 
19 dB (A), což odpovídá šumu noční krajiny. Díky této vlast-
nosti nemohou nové jednotky narušovat spánkový režim 
v domácnosti nebo znepříjemňovat práci v kancelářském 
prostředí.

Zatímco jiné systémy používají jako standardní chladivo 
R410A, nové modely Panasonic Etherea používají ekologic-
ky šetrnější alternativu R32. Toto chladivo je jednosložkové, 
což znamená, že jde snadno recyklovat, a má také o 67 % 
nižší vliv na globální oteplování. 

Řada Z je vybavena ECONAVI senzorem a systémem čiš-
tění vzduchu Nanoe i. ECONAVI má vestavěný senzor lidské 
přítomnosti a novou technologii detekce slunečního světla 
pro nastavení intenzity výstupu vzduchu. Zajišťuje tak nej-
lepší podmínky ve všech režimech a zároveň šetří energii. 
ECONAVI tedy nejen optimalizuje směr proudění vzduchu 
a jeho objem v závislosti na lidské přítomnosti, ale také sni-
žuje automaticky chladicí výkon při žádném či méně inten-
zivním slunečním světle; tak ECONAVI dokáže dosáhnout až 
38% úspory energie.                                                                   

Portfolio klimatizací Etherea se rozšířilo o novou výkono-
vou řadu Z a XZ (obr. 1). Tyto klimatizace mají nový elegant-
ní a moderní design, který je vhodný do každého interiéru. 
Jedná se také o klimatizace, které byly plně optimalizová-
ny pro chladivo R32. Díky tomu nabízejí efektivnější výkon 
a jsou šetrnější k životnímu prostředí než jejich předchůdci. 
Charakteristické pro ně je:

 chladivo R32 s nízkým GWP (Global Warming Potential);
 vynikající účinnost A+++ / A++;
 velmi tichý provoz;
 elegantní a kompaktní design;
 systém čištění vzduchu Nanoe i a ECONAVI senzory v řadě Z.

Výkonná řada Z a XZ nabízí bílé modely (Z7SKE, Z9SKE, 
Z12SKE, Z15SKE a Z18SKE), matně bílé modely (Z7SKE-M, 
Z9SKE-M, Z12SKE-M, Z15SKE-M a Z18SKE-M) a stříbrné jed-
notky (XZ7SKE, XZ9SKE, XZ12SKE a XZ18SKE). 

Kromě decentního a elegantního designu má tato řada 
i velmi nízkou úroveň produkovaného hluku. Řady Etherea 

ETHEREA optimalizovaná
pro chladivo R32
Radek Vanduch

Obr. 1
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předpoklad velmi vyváženého chodu bez vibrací a s nízkým 
hlukem i ve velmi nízkých otáčkách. To je dále předpokla-
dem k velmi širokému provoznímu rozsahu a dlouhodobé 
spolehlivosti a životnosti. Dvojitý plášť kompresoru funguje 
jako akustická izolace a snižuje tak emitovaný hluk. Všechny 
tyto kompresory jsou vybaveny systémem pro předcháze-
ní problémů s olejem a mazáním při nízkých okolních tep-
lotách. Když jsme u nízkých okolních teplot, tak provozní 
limit tepelných čerpadel řady 30RQV je od -20°C a výstupní 
topná voda je až do 60°C. Režim chlazení je omezen nejvyšší 
okolní teplotou +46°C  a nejnižší okolní teplotou -10°C. Co 
se týče chladiva – je použito R410 A označované firmou Ca-
rrier jako Puron. 

Celý systém je vždy tak silný, jak je silný jeho nejslabší člá-
nek. Tak i zde by pouze kompresor nemohl pracovat opti-
málně bez dalších kvalitních komponentů okruhu. Expanzní 
ventil je tudíž v elektronickém provedení, bi-flow konstrukce 
u tepelných čerpadel, odvod tepla v režimu chlazení, even-
tuálně o přívod tepla v režimu vytápění se pak stará venti-
látor s plynule měnitelnými otáčkami. Je usazen na pevné 
konstrukci pro snížení hluku při rozběhu a geometrie venti-
látoru snižuje hluk hlavně v nízkofrekvenčním pásmu.

O chod celého systému se stará kompletně nově vyvinutý 
řídicí systém (obr. 2). Nové ovládání má ve standartu komu-

Na jaře letošního roku představila firma Carrier (kontakt 
na str. 27) nejnovější generaci AquaSnap (obr. 1) – kom-
paktní  chladiče se vzduchem chlazeným kondensátorem 
a tepelná čerpadla typu vzduch/voda pro obytné budovy 
a malé komerční aplikace s frekvenčně řízeným kompreso-
rem. Nové jednotky nabízejí vysokou energetickou účinnost, 
propracovaný řídicí systém a široké možnosti uplatnění. Jsou 
vyráběny ve dvou řadách – 30RBV (pouze chlazení) a 30RQV  
(chlazení a tepelné čerpadlo) - tab. 1. V současné době jsou 
k dispozici dvě výkonové varianty – 17 nebo 21 kW nominál-
ního výkonu.

Zde invertorová technologie přináší výhodu jak ve zvýše-
ní účinnosti provozu, tak výrazně přispívá k přesnému udr-
žení požadovaných parametrů chlazené či ohřívané vody 
a tím ke zvýšení komfortu či přesnosti při technologických 
procesech. V neposlední řadě zcela omezuje proudovou 
špičku při startu klasického kompresoru. Přesnost řízení 
kompresoru je zajištěna IPDU (Inteligent Power Drive Unit) 
hybridní invertorovou technologií. Regulace využívá tzv 
PWM – šířkovou pulzní modulaci, kdy je při fixním napětí 
regulována frekvence napájení kompresoru. Vlastní pro-
vedení kompresoru je dvojité rotační  s přesazením křídel 
o 180° a s DC bezkartáčovým motorem. Toto řešení tak dává 

Invertorové vzduchem chlazené 
chladiče kapaliny a tepelná čerpadla 
vzduch/voda Carrier 30RVB/30RQV
Ing. Ivan Škop 

Obr. 1

Obr. 2

(pokračování na str. 28)
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 zvolit ze tří provozních režimů (provoz je ovládán dálkový-
mi kontakty nebo z uživatelského rozhraní či je řízen po-
mocí MOD Bus protokolu);

Tak jako kdysi, kdy firma Carrier přišla s prvními jednot-
kami s integrovaným hydraulickým modulem, tak i u těchto 
jednotek (obr. 3) je možnost volby mezi třemi provedeními:
 bez hydromodulu – pro speciální aplikace či rekonstrukce, 

kde je strojovna oběhové vody  stávající;
 s integrovaným hydraulickým modulem a čerpadlem s fix-

ními otáčkami;
 nebo dle nejnovějšího trendu s čerpadlem s proměnlivým 

průtokem; vzhledem k sílícím tlakům na úspory energií 
jsou některé prvky topných či chladicích okruhů osazová-
ny dvoucestnými regulačními ventily; v tomto případě je 
možné dosáhnout výrazných úspor při běhu oběhového 
čerpadla  (až o 2/3 příkonu čerpadla při částečné zátěži); 
v neposlední řadě je zvýšen i komfort provozu, protože je 
eliminován hydraulický hluk, který může vznikat při uza-
vření části odběrů a ve zbylé části okruhu pak dojde ke 
zvýšení rychlosti proudění.

Výsledkem těchto inovačních kroků je splnění Euroven tří-
dy A pro obě chladicí jednotky a na základě  celosezónního 
topného faktoru tak obě jednotky splňují energetickou třídu 
A+.                                                                                                 

nikační protokol MOD Bus – BAC Net či LON Talk jsou možné 
jako  příslušenství. Řídicí systém umožňuje:
 řízení celého systému chlazení či vytápění a  po doplnění 

čidla teploty v bojleru „natápět“ zásobník teplé vody;
 ovládat přídavný kotel či přídavné oběhové čerpadlo 

a provoz solárního ohřevu;
 pracovat v režimu Master/slave, kdy je možné spojit do 

kaskády až 4 jednotky;
 aby uživatelské rozhraní mohlo pracovat jako prostorový 

termostat a tak dávat zpětnou vazbu o teplotě v referenč-
ní místnosti, či pouze jako uživatelské rozhraní (toto roz-
hraní může být vzdáleno až 50 m od jednotky);

Obr. 3

Tab. 1

(pokračování ze str. 26)
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Možnost volby výkonu samotného tepelného čerpadla je 
od 6 do 20 kW a umožňuje ideálně pokrýt tepelnou ztrátu 
řešeného objektu. Technologie tepelného čerpadla Convert 
AW je založena na osvědčených kvalitních zařízeních Toshi-
ba. Venkovní jednotky jsou vyráběné v Japonsku, tepelné 
čerpadlo je vybaveno invertorem a umí plynule měnit svůj 
výkon v rozsahu 30-100  %. 

Česko-dánský produkt Anaconda AW (obr. 1) je nekom-
promisním řešením pro nejnáročnější požadavky moderní-
ho bydlení v oblasti pasivního/nízkoenergetického standar-
du. Inovativním je zejména komplexní řešení požadavků na 
dosažení maximální energetické efektivnosti. Spojuje část 
větrání, rekuperace tepla, ohřevu teplé užitkové vody z od-
padního tepla, chlazení  a výkonová tepelná čerpadla (6-20 
kW) vzduch-voda, vše integrované do jediné kompaktní 
funkční jednotky.

Klíčové vlastnosti
Vzduchotechnická část obsahuje aktivní i pasivní rekupe-

raci. Výhodou jednotky s aktivní rekuperací je bezproblémo-
vý provoz, v zimních měsících není třeba realizovat přede-
hřev a následně dohřev vzduchu. Pasivní část má by-pass 
pro nízké teploty.

Maximální efektivnosti je dosahováno díky schopnosti 
jednotky v režimu chlazení využít odpadní teplo pro ohřev 
teplé užitkové vody. K zásobníku teplé užitkové vody je dále 
možno připojit pomocí integrovaného výměníku  například 
solární panely. Jednotka je samozřejmě již v základu vybave-
na potřebnými prvky pro regulaci tj. teplotní čidla, vlhkostní 
čidlo. 

V horní části jednotky se nachází vzduchotechnická část, 
vlevo dole vnitřní jednotka výkonového tepelného čerpadla 
a vpravo dole zásobník teplé užitkové vody (obr. 2). 

Regulace xCC Anaconda umožňuje ovládat z jednotné-
ho webového uživatelského prostředí celý systém. Jak část 
vzduchotechnickou, tak i výkonové tepelné čerpadlo. Vše je 
optimalizováno i pro mobilní telefony a tablety (obr. 3).

Anaconda AW 
– účinná kompaktní jednotka
Ing. Václav Ježek, Ph.D. 

Obr. 1 - Anaconda AW - rekuperační jednotka Nilan s tepelným 
čerpadlem Convert Obr. 3 - Vizualizace  RD

Obr. 2 - Řez jednotkou 
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spustí regulace xCC za přesně stanovených podmínek biva-
lentní/záložní zdroj. Ten bude pracovat současně s tepelným 
čerpadlem a dodá do systému zbývající energii potřebnou 
k dosažení požadované teploty ve vytápěném objektu.

Podmínky spínání bivalentního/záložního zdroje lze nasta-
vit v regulaci xCC, bude tak zcela bezobslužné.

Požadavek na spuštění je generován opět na základě roz-
dílu mezi požadovanou teplotou topné vody a její aktuální 
hodnotou a dobou, kdy tento požadavek není splněn. Dále 
je regulací možné spuštění bivalentního/záložního zdroje 
zcela potlačit.

Instalace RD Pyšely
V roce 2014 byla zde (obr. 5) instalována kompaktní jed-

notka Anaconda AW9-WT. Venkovní jednotka tepelného 
čerpadla je umístěna za domem a namontována zády k ob-
vodové stěně domu, větrací jednotka Anaconda je umístěna 
na podlaze v technické místnosti.

Systém tvoří větrací jednotka Anaconda, tepelné čerpadlo 
Convert AW9-WT, zásobník pro přípravu TUV (bojler) o ob-
jemu 180 l s integrovaným topným tělesem 1,5 kW a biva-
lentní/záložní zdroj o výkonu 6 kW. Větrací jednotka zajišťuje 
aktivní a pasivní rekuperaci, která umožňuje ventilaci, ohřev/ 
chlazení přiváděného vzduchu a ohřev TUV. Tepelné čerpadlo 
Convert AW9 zajišťuje ohřev vody pro topný okruh.               

Z hlediska stavební připravenosti se jedná o maximálně 
prostorově úsporné řešení. Výkonové čerpadlo má umístěn 
kompresor a výparník ve venkovní jednotce.  Při montáži 
není třeba realizovat velké prostupy s mřížkami do fasády. 
Nedochází tak k omezení průtoku vzduchu přes výparník, 
který by tak mohl mít sníženou účinnost. Regulace xCC je 
připravena na řešení náročných představ ze strany obyvatel 
domu. Ať se jedná o požadavky na regulaci topného systé-
mu, vytápění bazénu a bazénové haly či komfortní progra-
movatelné moduly dálkové správy domu (venkovní žaluzie, 
dálkové ovládání elektrických spotřebičů, osvětlení,…).

Tento komplexní produkt je samozřejmě dodáván s plnou 
projekční podporou před spuštěním a následnou technickou 
podporou při provozu s ohledem na nejvhodnější nastavení 
provozních parametrů.

Jedinečnost tohoto zařízení je možno dokladovat např. 
Certifikátem PHI Darmstadt pro pasivní domy dle PHPP.
 
Instalace RD Dýšina – Nová Huť u Plzně

V roce 2015 byla na domě v Dýšině u Plzně (obr. 4) na-
instalována kompaktní jednotka ANACONDA AW19-3P. Ven-
kovní jednotka tepelného čerpadla je umístěna vedle domu 
u opěrné zdi, větrací jednotka Anaconda je umístěna v příze-
mí v technické místnosti.

Systém se skládá z větrací jednotky Anaconda, tepelné-
ho čerpadla Convert AW19-3P, zásobníku pro přípravu TUV 
(bojler) o objemu 180 l s integrovaným topným tělesem 1,5 
kW a bivalentního/záložního zdroje o výkonu 6 kW. Větrací 
jednotka zajišťuje aktivní a pasivní rekuperaci, která umož-
ňuje ventilaci, ohřev / chlazení přiváděného vzduchu a ohřev 
TUV. Tepelné čerpadlo AW19-3P zajišťuje ohřev vody pro 
topný okruh.

Zařízení  bylo instalováno do systému s 1 přímým topným 
okruhem s radiátory osazenými ventily s termohlavicemi.

Pro zvýšení komfortu a zajištění maximální efektivity vy-
tápění objektu, bude celý otopný systém řízen výkonnou 
regulací xCC. 

Za předpokladu, že otopné soustavě postačuje teplota top-
né vody do 55°C bude jako hlavní zdroj tepla v systému za-
řazeno tepelné čerpadlo, které do bodu bivalence (hodnota 
venkovní teploty, kdy se tepelná ztráta objektu vyrovná vý-
konu tepelného čerpadla) bude dodávat potřebnou energii 
samostatně. Při venkovních teplotách pod bodem bivalence 

Obr. 4 - RD Dýšina – Nová Huť 

Obr. 5  - RD Pyšely 
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Právě tyto dvě veličiny a s nimi spojené problémy nás vedou 
k tomu, abychom dodatečně přívod vzduchu do svých oby-
dlí zajistili. Bohužel až s příchodem plísní, orosených oken 
a subjektivně nepříjemného pocitu v interiéru jsme ote-
vřeli oči a upnuli k tomuto tématu dostatečnou pozornost. 
Na obr. 1 můžeme vidět, jak rychle stoupá relativní vlhkost 
a koncentrace oxidu uhličitého v případě, že ve vzducho-
těsně a parotěsně uzavřené místnosti o objemu 70 m3 
bude dýchat jeden člověk. Hygienicky předepsaná hrani-
ce 1500 ppm bude překročena již po 4 hodinách. Naproti 
tomu můžeme vidět vývoj těchto veličin v případě, že spl-
níme Pettenkoferovo kritérium a do místnosti přivedeme  
25 m3/h čerstvého vzduchu (při koncentraci CO2 ve vnějším 
prostředí 360 ppm a relativní vlhkosti 35 %). Přesně podle 
výpočtů tohoto německého lékaře můžeme pozorovat, že se 
koncentrace CO2 ustaluje okolo 1000 ppm.

Stejně tak relativní vlhkost roste poměrně rychlým tem-
pem a při dlouhodobém působení vytváří ideální podmín-
ky pro růst plísní v chladnějších částech konstrukcí, typicky 
v rozích a koutech, kde vzdušná vlhkost kondenzuje. 

Na obr. 2 je graficky znázorněno procento přežití různých 
mikroorganismů v závislosti na relativní vlhkosti. Vyplývá 
z něj, že nejhůře se daří plísním v rozmezí od 40 do 60 % 

Obr. 1

Neustále sílící tlak společnosti na úspory energií ve všech 
oblastech se razantně podepsal i na vývoji v oblasti staveb-
nictví. Abychom v České republice v tomto trendu nezůstali 
pozadu a investory dostatečně motivovali, dostalo se nám 
nepřeberné množství dotačních programů, ze kterých jsme 
mohli, nebo stále můžeme, čerpat velké množství finančních 
prostředků. Ať už se jedná o zateplování, výměnu oken či 
zdrojů tepla za jiné, ekologické. Díky tomu máme v současné 
chvíli velké množství bytových a rodinných domů v novém 
kabátě, s novými těsnými okny a místo kotlů na tuhá paliva 
tepelná čerpadla. Jenže jsme ve vší té honbě za čísly a úspo-
rami zapomněli na to nejdůležitější – čerstvý vzduch. 

Snižování energetické náročnosti budov je bezesporu lo-
gickým krokem, ke kterému nás vede mnoho projevů naší 
planety, avšak nesmíme zapomínat, že hygienické požadav-
ky jsou nadřazené hledisku úspory energie a musí být ve 
vnitřním prostředí budov dodrženy i po zateplení obvodové-
ho pláště a výměně výplní okenních otvorů.

Nedostatečné větrání a jeho důsledky
Opomnění nutnosti stálé distribuce čerstvého vzduchu 

nyní přináší mnohé problémy. Nejvýznamnější z nich jsou vy-
soká relativní vlhkost a velká koncentrace oxidu uhličitého. 

Zdravé interní mikroklima 
– větrací jednotky s možností 
rekuperace
Ing. Michal Faltys



32
KLIMATIZACE

ních rozvodů. Významnou roli zde mohou sehrát i lokální 
větrací jednotky nevyžadující potrubní rozvody, jako jsou 
například: 

KORASMART 1400 – větrací jednotka s rekuperací
Nejdůmyslnější zařízení (obr. 3), určené především pro vě-

trání obytných místností, poskytuje svým výkonem až 70 m3 
čerstvého vzduchu za hodinu. Umožňuje plně automatický 
provoz na základě individuálně nastavitelné relativní vlhkos-
ti vzduchu a svůj výkon řídí v 10 stupních otáček. Účinnost 
rekuperace dosahuje až 73 %. Komfort ovládání pak zajišťu-
je podsvícený LCD displej a dálkové ovládání. 

KORASMART 1200 – koupelna v suchu
Větrací jednotka s rekuperací (obr. 4), určená především 

pro koupelny, technické místnosti a jiné prostory s vysokou 
relativní vlhkostí. Díky bezpečnému napájení na 12 V nehro-
zí riziko úrazu elektrickým proudem. Proto je lze bez obav 
umístit i do velmi vlhkých prostor. Automatický režim spíná 
jednotku při překročení 55 % relativní vlhkosti, po vyvětrání 
prostoru ji opět vypíná. Samozřejmostí je i manuální režim 
s nastavením uživatele. Na rozdíl od běžných koupelnových 
ventilátorů disponuje rekuperací a teplo tak zůstává uvnitř. 

KORAVENT 100W – čerstvý vzduch bez prachu, pylů a obtě-
žujícího hluku

Jednosměrná větrací jednotka (obr. 5) slouží pro přívod 
čerstvého vzduchu do interiéru, přičemž odstraňuje všechny 
nevýhody otevřeného okna. Filtr zajišťuje odstranění nečis-
tot a vynikající hlukový útlum 50 dB předčí i zavřené okno. 
Vlastní hluk jednotky činí při průtoku vzduchu 60 m3/h pou-
hých 24 dB(A). Tyto vlastnosti zaručují stálý přísun čerstvého 
venkovního vzduchu, aniž by uživatel pociťoval jakýkoliv dis-
komfort. Zajímavým bonusem je pak možnost bezdrátového 
propojení s čidlem kvality vzduchu SENSOBOX wave.

Tato zařízení se vyznačují snadnou montáží bez nutnosti 
zřizování vzduchových rozvodů, přičemž průměr vrtaného 
otvoru pro přívod vzduchu činí max. 120 mm. Mezi další 
přednosti patří nízký vlastní hluk, velmi malá spotřeba elek-
trické energie a kompaktní rozměry.                                       

relativní vlhkosti, což je zároveň optimální rozpětí pro pobyt 
člověka. 

Řešení = nucené větrání
Ani ten nejzodpovědnější uživatel bytu není schopen okny 

větrat dostatečně tak, aby udržel interní mikroklima v opti-
málních mezích. Otevírání oken kromě úspory energií navíc 
často brání i další vlivy, jako např. vnější hluk, vnikání prachu 
a pylů do interiéru, obavy o majetek atd. 

Jako vhodné řešení problému se tak nabízí větrací jed-
notky, které zajistí dostatečnou výměnu vzduchu v interiéru 
bez zatěžování vnějšími vlivy a dokonce i bez zásahu uživa-
tele obytného prostoru. Avšak problémem tohoto řešení je 
v mnohých případech nemožnost zásahu do rekonstruova-
ných částí objektu či snížení podhledu pro umístění potrub-

Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4

Obr. 5
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ních hodin jednotky s ohledem na servisní intervaly. Zařízení 
vybavená EC ventilátory umožňují také ovládání v režimu 
proměnného vzduchového množství pro přívodní nebo od-
tahovou větev.

Zajímavostí této řady je široká paleta rotačních výměníků 
zpětného zisku tepla. Díky jejich vysoké účinnosti jsou jed-
notky této řady zařazeny i do programu Zelená úsporám, 
a to jako jediné jednotky s rotačním výměníkem. Za zmínku 
také stojí, že dvě jednotky z této řady se vzduchovým vý-
konem 400 m3/h (s protirpoudým výměníkem) a 450 m3/h 
(s rotačním výměníkem), jsou certifikované německým ústa-
vem Passive House Institute.

Novinkou v této řadě je také kombinace rotačního výmě-
níku s plně integrovaným tepelným čerpadlem, které rozši-
řuje funkční možnosti jednotek o topení a chlazení.

Všechny jednotky jsou doplněny bohatou nabídkou pří-
slušenství, které zahrnuje klapky, tlumiče, externí ohřívače, 

Jednotky (obr. 1 až 3) jsou členěny do několika výrobních 
řad podle použití. Každá z výrobních řad je vybavena des-
kovými, rotačními anebo protiproudými rekuperačními vý-
měníky a jejich společným znakem je robustní konstrukce 
vyráběná vždy zásadně s pozinkovaného nebo na přání z ne-
rezového plechu na rámové konstrukci.

Řada DOMEKT reprezentuje jednotky určené především 
pro ventilaci obytných a rezidenčních prostor. Pokrývají 
vzduchový výkon od 50 do 1000 m3/h a jsou vybaveny EC 
ventilátory a integrovaným systémem dotykového ovládání 
s ovladačem C5.1, který umožňuje ovládání jednotek pro-
střednictvím chytrého telefonu nebo díky integrovanému 
web serveru i pomocí domácí automatizace. U některých 
typů jednotek je možnost připojení digestoře na odtahovou 
část systému jednotky, spínání jednotek na základě čidla 
vlhkosti nebo čidla kvality vzduchu (CO2).  Samozřejmostí je 
automatická ochrana proti zámrazu nebo indikace provoz-

Rezidenční a komerční 
VZT jednotky KOMFOVENT 
Ing. František Fišer

Obr. 1
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činnosti s regulací jednotky nadřazeným systémem. Ačkoli 
jsou zařízení standardně dodávána s ovladači, je možnost 
tuto opci vynechat a jednotku regulovat přímo přes proto-
koly ModBus nebo BacNet. 

Flexibilitu řešení s jednotkami Komfovent lze prezentovat 
na případu konkrétní instalace.

Do objektu výrobní společnosti, respektive do prostoru 
šaten a sprch jsme byli osloveni s dodávkou vzduchotechnic-
kých jednotek. Vzhledem k technickým požadavkům investo-
ra jsme společně s projektantem zvolili VZT jednotku s proti-
proudým výměníkem o nominálním výkonu 2 300 m3/h a in-
tegrovaným vodním ohřívačem, který ovládá VZT jednotka 
přes směšovací uzel s třícestným ventilem řízeným signálem 
0-10 V a EC oběhovým čerpadlem. Samozřejmostí je inte-
grovaná protimrazová ochrana vodního ohřívače. VZT jed-
notka je zaregulována na vzduchové množství odpovídající 
hygienickým normám. Využitím nadřazené funkce OVR, kte-
rá je ovládána bezpotenciálovým výstupem z pohybového 
čidla, dokážeme v průběhu střídání směr navýšit vzduchové 
množství pro udržení komfortního prostředí. Součástí systé-
mu regulace jsou i čidla vlhkosti s výstupem 0-10 V, která 
umožňují udržování požadovaných parametrů díky plynulé-
mu řízení otáček ventilátorů.

Samozřejmostí u systému regulace Komvent C5 a velkým 
plusem pro uživatele je vestavěný webserver a možnost při-
pojení VZT jednotek k nadřazenému systému budovy přes 
protokoly Modbus a Bacnet. Tohoto jsme u výše uvedené 
instalace využili a připojením VZT jednotky do vnitropod-
nikové sítě jsme umožnili vzdálenou zprávu VZT jednotky 
oprávněným osobám. V případě připojení na veřejnou IP 
adresu je možné ovládat VZT jednotku přes aplikaci pro 
chytré telefony. Přitom uvedené možnosti jsou standardním 
vybavením.                                                                                   

čidla kvality vzduchu, čidla proměnného množství vzduchu, 
externí modul pro webové rozhraní jednodušších ovladačů, 
zákryty pro venkovní instalace jednotek a mnoho dalších.

Dotykový ovladač, který je součástí dodávky každé jednot-
ky nabízí uživateli možnost regulace jednotky podle teploty 
v místnosti anebo dle teploty odtahovaného vzduchu. Uži-
vatel nastavuje pouze teplotu v požadovaném místě a jed-
notka si na jejím základě automaticky kombinuje vzduchové 
množství s výkonem integrovaného nebo potrubního ohře-
vu. Jednotku lze také regulovat na základě týdenního pro-
gramu, do kterého zasahují pouze nadřazené povely z  čidel 
kvality vzduchu či vlhkosti, anebo z externího kontaktu, kte-
rý logikou nadřazené funkce spíná ventilátory i v případě, že 
je jednotka ve standardním režimu vypnutá.

Řada VERSO nabízí jak standardizované jednotky se vzdu-
chovým výkonem od 1000 do 7000 m3/h, tak i projektově 
vyráběné jednotky do vzduchového výkonu 34 000 m3/h. 
Oproti řadě Domekt jsou tyto izolovány silnější vrstvou mi-
nerální vaty, protože jsou určeny primárně do komerčních 
nebo průmyslových prostor a často také pro venkovní in-
stalaci. Ta však není podmínkou u rozměrnějších jednotek 
s velkými vzduchovými výkony, protože každá jednotka je 
navržena a dodávána tak, aby každá její sekce, pokud je do 
nich rozdělena, rozměrově prošla standardními, 90 cm širo-
kými, dveřmi. 

Ventilátory od Ebm Papst, které jsou v jednotkách umís-
těny, jsou staticky i dynamicky vyvážené, což přispívá nejen 
k jejich životnosti, ale zejména k eliminaci nežádoucích vib-
rací a hluku. 

Integrovaný systém regulace, který opět umožňuje ovlá-
dání jednotky prostřednictvím chytrého telefonu a nabízí 
uživateli integrovaný web server, je rozšířen o možnosti pa-
ralelního ovládání jednotky na základě více typů čidel v sou-

Obr. 2 Obr. 3



35
KLIMATIZACE

kem dvou rozdílných nositelů energie. Poprvé byly instalová-
ny v administrativní budově stavebnin DEKTRADE.

Zvolen byl systém země-voda, který je ideálním způso-
bem, jak ve velkém objektu vyhovět všem požadavkům na 
topení a chlazení. Nezanedbatelným činitelem je samozřej-
mě ekologičnost celého řešení. 

A jak samotný modul vypadá? Do rámu velikosti tepelné-
ho čerpadla jsou vloženy všechny potřebné komponenty, 
které by se jinak na místě instalace musely montovat indi-
viduálně. Následně celý sestavený modul se pouze napojí 
na přípravné rozdělovače a sběrače topného a chladicího 
systému a příslušné akumulační nádoby. Při řešení bez chla-
dicích modulů by bylo nutné vše zavěsit na stěnu strojovny 
a může nastat problém, kam velké množství rozvodů, arma-
tur a ostatních zařízení umísit.

Jednotlivé okruhy jsou samostatně svedeny do dvou venkov-
ních šachet a páteřním potrubím následně do strojovny tepel-
ných čerpadel, která je ve druhém nadzemním podlaží budovy.

Na regulaci zdroje tepla a chladu se podílí jak ekviterm-
ní regulace samotných tepelných čerpadel, tak inteligentní 
relé umístěné v chladicích modulech. Jak pro vytápění, tak 
i pro chlazení je v tomto případě využito možnosti kaskády.

Odebrané teplo z budovy je pak pomocí chladicích mo-
dulů uloženo do primárného okruhu a pomáhá tak rychlejší 
regeneraci hlubinných vrtů a zvýšení topného faktoru tepel-
ných čerpadel.                                                                             

Loňská i letošní neobvyklá vedra u nás vyvolala v mnohých 
výrobních provozech novou technologickou potřebu, prů-
myslové chlazení. Trvalé horko, se kterým stavitelé techno-
logií dříve nepočítali, zastavilo řadu výrobních linek, mnoh-
dy celé provozy. Jak známo, průmyslové chlazení je jednou 
z nejčastěji instalovanou nevýrobní technologií podporující 
sofistikovanou, vysoce přesnou výrobu a plně automati-
zované výrobní haly. Speciálně vyvinuté vysoce spolehlivé 
chladiče musí odpovídat potřebám dneška, přesně řízeným 
teplotám 24 hodin denně, 365 dní v roce. 

Průmyslovým chlazením se zabývá i firma Veskom. Chla-
dicí jednotky dodává na míru ve variantách přesně při-
způsobených požadavkům zákazníka. Jejich volba je po-
suzována v kontextu všech technologií v daném provoze 
a navrhované komplexní řešení přináší nemalé energetické 
úspory, zvýšení spolehlivosti i celkovou životnost instalova-
ných zařízení. Tím dochází i ke zvýšení bezpečnosti a celko-
vého komfortu práce.

Také tato firma má vlastní projektové oddělení. Zde navr-
huje systémy, které ve výsledku mohou být nejen technic-
ky inovativní, ale mají i některá technická řešení patentově 
chráněná. Například kompaktní řešení chladicího modulu 
VESKOM CM (obr. 1), které spoří prostor, urychlují instala-
ci celého systému. Strojovna s tepelným čerpadlem a tímto 
modulem je schopna vyrábět chlad i teplo současně. Toto 
řešení umožňuje efektivně využít jednoho zdroje s výsled-

Průmyslové chladicí jednotky na míru
Ing. Jiří Freund

Obr. 1
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perace vlhkosti - potom není rozdíl v tom, zda je používán 
větrací systém s entalpickým výměníkem či jen běžným vý-
měníkem tepla.

Koncept monitorování
V rodinném domě (obr. 2) v Rotterdamu je instalován sys-

tém řízeného větrání s rekuperací. Rozvody vzduchu tvoří 

pružné potrubí kruhového průřezu, které vede paprskovitě 
z centrálních rozdělovačů do jednotlivých místností v domě. 
Provoz rekuperační větrací jednotky Zehnder ComfoAir 350 
je regulován především pomocí čidla CO2, které je osazeno 
v obývacím pokoji. Standartní množství větracího vzduchu je 
nastaveno na 210 m3/h a je automaticky zvyšováno, pokud 
stoupne koncentrace CO2 v obývacím pokoji či relativní vlh-
kost v koupelně, v které je instalováno vlhkostní čidlo.

V zimě 2012 byla rekuperační větrací jednotka střídavě 
vybavena běžným křížovým protiproudým výměníkem tepla 
a výměníkem entalpickým. Bohužel zima byla velmi krátká 
a teploty poklesly pouze jednou za dvoutýdenní období pod 
0o C. Během této chladné fáze byl použit běžný výměník tep-
la, ale po instalaci entalpického výměníku již nenastaly žád-
né velmi nízké venkovní teploty. 

Aby se porovnalo interiérové mikroklima při podobných 
venkovních podmínkách, byla porovnána dvě období v dél-
ce osmi dní.  V těchto dnech panovaly podobné venkovní 
podmínky s teplotami mezi 5 a 10 °C a s absolutní vlhkostí 
vzduchu mezi 4 a 6 g/kg. Během těchto období byly teplo-
ta vzduchu a jeho vlhkost monitorovány pro každý ze čtyř 
proudů vzduchu: venkovní vzduch, do interiéru přiváděný 

Interiérové mikroklima v obytných budovách je ovlivňo-
váno lidmi, kteří v nich žijí. V důsledku přítomnosti a aktivit 
osob (jako je např. vaření a sprchování) a přítomnosti rostlin 
zde narůstá vzdušná vlhkost.  Úkolem větracího systému je 
také snižovat vysokou vlhkost vzduchu v interiéru. Vnitřní 
vzduch je v zimě nahrazován studeným venkovním vzdu-
chem, který zpravidla obsahuje méně vlhkosti než interié-
rový vzduch. 

V zimě se ale může vlhkostní mikroklima dostat do nerov-
nováhy (např. silným větráním při velmi nízké relativní vlh-
kosti venkovního vzduchu) tím, že vlhkost vzduchu v obyt-
ných místnostech silně poklesne. Relativní vlhkost vzduchu 
v interiéru nižší než 30 % může vést k vysušování dýchacího 
ústrojí a tím může negativně ovlivňovat zdravotní stav oby-
vatel. Může také nepříznivě ovlivňovat stavební konstrukce 
(např. sesychání dřevěných podlah), nábytek i koberce.

Použitím entalpického výměníku (obr. 1), jako součásti re-
kuperační větrací jednotky, lze snížit riziko velmi nízké vlhkosti 
vzduchu v interiéru během zimních měsíců. Zatímco běžné 
větrací systémy s rekuperací tepla získávají energii zpět jen ve 
formě tepla, rekuperační větrací jednotky s entalpickým vý-
měníkem získávají zpět nejen teplo, ale i vlhkost.

Účinek větracích jednotek s entalpickými výměníky je zřej-
mý především v domech s velmi nízkou vzdušnou infiltra-
cí a s vnitřními zdroji vlhkosti (vaření, sprchování, zalévání 
rostlin). Bez těchto zdrojů vlhkosti není možná žádná reku-

Vliv větracího systému s entalpickým 
výměníkem na interiérové mikroklima 
Ing. Roman Šubrt

Obr.  1 - Pomocí entalpického výměníku, který je volitelně dodá-
ván například u větracích jednotek výrobců Zehnder a Paul (kon-
tak na str. 39), je v budově optimalizována relativní vlhkost vzdu-
chu, což je ideální ochrana proti příliš suchému vzduchu v zimě. 
Získaná vlhkost je z odváděného vzduchu přes speciální polyme-
rické membrány předávána přiváděnému čerstvému vzduchu, a 
to bez přenosu pachů a mikrobů. Rovněž v „parném“ létě vytváří 
entalpický výměník příjemnější klima, kdy naopak zabraňuje pří-
vodu příliš vlhkého a teplého vzduchu zvnějšku

Obr. 2 - Monitorovaný dům v Rotterdamu
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Entalpický výměník (poznámka: neexistuje žádný tepelný 
entalpický výměník) přenáší teplo a současně vlhkost mezi 
dvěma proudy vzduchu. Díky tomu stoupá v zimě nejen tep-
lota, nýbrž také vlhkost do interiéru přiváděného vzduchu.

Na obr. 3 je zobrazen vliv výměníku tepla a výměníku en-
talpie na vlhkost přiváděného vzduchu na základě hodino-
vých průměrných hodnot za období osmi dní. Horizontální 
osa ukazuje absolutní vlhkost venkovního vzduchu a na 
vertikální ose je znázorněna absolutní vlhkost přiváděného 
vzduchu. Zatímco rekuperace tepla (obr. 3a) nemá vliv na 
vlhkost přiváděného vzduchu, vyplývá z rekuperace entalpie 
výrazný nárůst u vlhkosti přiváděného vzduchu. Tato vlhkost 
se získává z odváděného vzduchu - to znamená z vlhkosti 
v domě. 

vzduch, z interiéru odváděný vzduch a z objektu odvětráva-
ný vzduch. 

Rekuperace s entalpií
Entalpie je komplexní pojem. Entalpie vlhkého vzduchu se 

skládá ze součtu takzvané senzibilní energie a latentní ener-
gie. Senzibilní energie se vztahuje k teplotě vzduchu a la-
tentní energie k (absolutní) vlhkosti vzduchu - to znamená 
k množství vody v 1 kg vzduchu. Laicky se senzibilní energie 
označuje jako „teplo“, takže entalpie je součtem tepla a vlh-
kosti.

Výměník tepla přenáší teplo mezi dvěma proudy vzduchu 
- zimní venkovní studený vzduch je ohříván odváděným in-
teriérovým vzduchem.

Obr. 3 -  Vliv rekuperace tepla (a) a rekuperace entalpie (b) na vlhkost přiváděného vzduchu

Obr. 4 -  Vliv rekuperace tepla (a) a rekuperace vlhkosti (b) na přiváděný vzduch a na vzduch v interiéru
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Pro výměník tepla činí průměrná tepelná účinnost při mír-
ných venkovních teplotách 89 %. 

Při studeném venkovním vzduchu může ve výměníku 
tepla v zpětném proudu vzduchu dojít ke kondenzaci, která 
bude zpětný proud vzduchu částečně blokovat. V důsledku 
toho poklesne při kondenzaci tepelná účinnost na 70 %. Pro-
tože výměník tepla nepřenáší žádnou vlhkost, je vlhkostní 
účinnost rovna nule.

Pro výměník entalpie byla naměřena průměrná tepelná 
účinnost 88 %, zatímco vlhkostní účinnost činí průměrně 
65 %. Tyto hodnoty odpovídají laboratorním hodnotám, kte-
ré jsou udávány v technických listech.  

Shrnutí
 Větráním se vydýchaný vzduch a tím také vlhkost odvádí 

z vnitřních prostorů domu. 
 Pokud bude v zimě přiváděn do vnitřních prostor domu 

suchý venkovní vzduch, může se vlhkostní režim dostat do 
nerovnováhy - může vzniknout nepříjemně suché interié-
rové mikroklima.

 Pro vyrovnání vlhkostního režimu lze s pomocí výměníku 
entalpie (entalpického výměníku) část vlhkosti (ve formě 
čisté vodní páry) přenést z odváděného vzduchu do vzdu-
chu přiváděného. 

 V monitorovaném domě ležela rekuperovaná absolutní 
vlhkost u hodnoty přibližně 1 až 2 g/kg.

 Rekuperací entalpie bylo možné relativní vlhkost vnitřní-
ho vzduchu v monitorovaném domě zvýšit v porovnání 
s pouhou rekuperací tepla o 10 procent (např. z 35 % na 
45 %).

 Tepelná a vlhkostní účinnost v monitorovaném domě 
odpovídají laboratorním hodnotám, které jsou udávány 
v technických listech.                                                              

Průměrný nárůst absolutní vlhkosti v přiváděném vzduchu 
činí přibližně 1 až 2 g/kg. To činí pro typické větrané vzdu-
chové množství 150 m3/h rekuperaci 4 až 8 litrů vody za den. 

Interiérové mikroklima
Na obr. 4 jsou v Mollierových (h-x) diagramech znázor-

něny hodinové hodnoty pro teplotu a vlhkost vzduchu po 
období osmi dní s výměníkem tepla (obr. 4a) a s výměníkem 
entalpie (obr. 4b). 

Přitom je vzduchové množství přiváděného vzduchu zob-
razeno následovně: venkovní vzduch je zobrazen zelenými 
tečkami a do interiéru přiváděný vzduch přímo za výmě-
níkem je zobrazen červenými tečkami. Obr. 4 ukazuje, že 
teplota v důsledku rekuperace tepla stoupne na 20 °C, to 
znamená téměř na vnitřní teplotu.  Rekuperace entalpie má 
z pohledu teploty stejný vliv, zajistí ale také nárůst vlhkosti 
-  jak naznačuje černá šipka, která ukazuje šikmo doprava.

Na obrázku 4 je znázorněn z interiéru odváděný vzduch 
žlutými tečkami - je patrné, že vnitřní vlhkost je při stejných 
venkovních podmínkách vyšší, pokud se použije výměník 
entalpie (entalpický výměník). Při rekuperaci tepla kolísá re-
lativní vlhkost vnitřního vzduchu v tomto (relativně mírném) 
období mezi 35 a 45 %, zatímco u rekuperace entalpie leží 
mezi 45 a 50 %. Z toho lze vyvodit, že relativní vlhkost vnitř-
ního vzduchu v zimě v důsledku použití rekuperace entalpie 
stoupne až o 10 %.

Účinnost
Hodnoty účinnosti za období osmi dní jsou shrnuty v ta-

bulce 1. 
Tepelná účinnost htη  se vypočte z teplot T, vlhkostní účin-

nost (nebo latentní účinnost) hhuµ  se vypočte z hodnot abso-
lutní vlhkosti x pomocí následujících vzorců: 

Druh výměníku Tepelná účinnost Vlhkosti účinnost

Výměník tepla 89 % (bez kondenzace) 
70 % (s kondenzací) 0 %

Entalpický výměník 88 % 65 %

Tab. 1 - Tepelná a vlhkostní účinnost dvou druhů výměníků
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Stupeň elektrického krytí je IP X5D, což umožní kotle bez 
problémů instalovat do vlhčích prostor, jako jsou koupelny, 
kuchyňské linky, nebo do prostor s větší vlhkostí, jako jsou 
sklepní prostory u starších domů. 

Elegantní regulace společně s jednoduchým ovládáním kotle 
Velmi důležitým prvkem pro uživatele je ovládání spotře-

biče (obr. 2), které je velmi jednoduché a zcela srozumitelné. 
Zapnutí kotle, přepnutí topného režimu z letního na zimní 
a naopak, nastavení teploty topné vody, nastavení teploty 
teplé vody (TUV) nebo nastavení teploty na požadovanou 
hodnotu lze provést pomocí tlačítek umístěných na hlavním 
panelu ovládání. Tlačítka jsou graficky označena a všechny 
provedené změny se okamžitě objeví na digitálním krystalic-
kém grafickém displeji s modrým podsvícením a uživatel je 
okamžitě zaznamená.

V případě poruchy zařízení se na displeji zobrazí kód záva-
dy, podle kterého je možné jednoduše závadu identifikovat 
a odstranit, popřípadě kontaktovat servisního technika. Po-
ruchová hlášení se ukládají do paměti přístroje, což umožní 
lepší orientaci servisního technika při případné opravě spo-
třebiče. Řídicí elektronická deska je vybavena elektronickou 
regulací, která kontroluje bezpečnostní funkce pro bezpečný 
provoz a dále umožní uživateli využívat ekvitermní regulaci 
v případě připojení čidla venkovní teploty (nastavení teploty 
topné vody dle aktuální venkovní teploty) a v případě pou-
žití dálkového ovládání (dodáváno při nákupu kotle zdarma) 

Další z řady kondenzačních plynových nástěnných kotlů 
od společnosti HERMANN tepelná technika s.r.o. (kontakt 
na str. 41) s atraktivním designem se vyznačuje především 
automatickou kontrolou plamene, krystalickým modře pod-
svíceným digitálním displejem, zásobníkem o objemu 55 li-
trů na ohřev TUV, vestavěnou ekvitermní regulací a dalšími 
nadstandardními prvky. Kotle BRAVA SLIM HE 25/55 a 30/55 
ErP (obr. 1) jsou dodávány ve výkonové řadě 3,9 ÷ 24,0 kW 
a 5,9 ÷ 29,5 kW, tedy s modulací v poměru 1:6, s velmi kom-
paktními rozměry s ohledem na integrovaný zásobník TV 
(výška 900 mm; šířka 600 mm; hloubka 500 mm). Tyto kotle 
jsou ideální volbou k výměně standardních kotlů s integro-
vaným zásobníkem ve stávajících otopných systémech rodin-
ných domků, bytových jednotek, restaurací nebo firemních 
budov. Kotel se připojí na otopnou soustavu, plynové potru-
bí, vodovodní potrubí, elektrickou sítˇ, spustí se, provede se 
kalibrace spalování a může se bezpečně zařízení provozovat. 

BRAVA SLIM kondenzační kotel 
se zásobníkem teplé vody 55 litrů 
Michal Štarman

Obr.  1

Obr.  2

(pokračování na str. 42)
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Efektivní a úsporný provoz v každém okamžiku 
Kotel je vybaven automatickou elektronickou kontrolou 

plamene, kterou zajišťuje elektronická řídicí deska přes 
zapalovací a kontrolní elektrodu. Získané informace ihned 
vyhodnocuje a následně upravuje poměr spalovací směsi 
(vzduch, plyn) tak, aby bylo vždy zajištěno efektivní spalo-
vání s maximální účinností a to i v případě, že dojde k čás-
tečnému zanesení výměníku či snížení přívodu spalovacího 
vzduchu. Velkou výhodu má tato funkce při vzniku závady 
na přívodu spalovacího vzduchu nebo plynu (přiváděno vel-
mi malé množství). Elektroda zjistí nedokonalé spalování, 
kotel se snaží nastavit optimální spalování, a pokud nelze 
spalování elektronicky nijak korigovat, kotel je okamžitě 
uveden do poruchového stavu a na displeji se zobrazí zá-
vada s označením vadného přívodu vzduchu. Nastavování 
spalování je velmi jednoduché, neboť při instalaci kotle se 
provede automatická kalibrace spalování na stávající pod-
mínky provozu, což v praxi trvá cca 5 minut. Servisní technik 
následně provede pouze kontrolu emisních hodnot a nasta-
vení spalování pomocí analyzátoru. Automatická kalibrace 
se provádí při instalaci kotle, výměně elektronické řídicí 
desky, plynového ventilu a při čištění výměníku, v ostatních 
případech si kotel nastaví spalování bez nutnosti spuštění 
automatické kalibrace. 

Flexibilita instalace a kvalita použitých materiálů
Všechny typy kotlů mají nově nainstalovanou hydrau-

lickou skupinu z mosazi, která nahradila dříve používanou 
hydraulickou skupinu z kompozitního materiálu. Hydraulická 
skupina z mosazi zaručuje kvalitu, trvanlivost a spolehlivost 
bez zbytečných servisních zásahů. S novou hydraulickou 
skupinou došlo ke změně rozměrů a umístění připojovacích 
potrubí, které jsou nyní provedeny dle normy DIN a je tedy 
možné bez montážních problémů nahradit jakýkoliv kotel 
jiné značky.

V mosazné hydraulické skupině je instalováno elektro-
nické modulační oběhové čerpadlo s energetickou třídou 
„A“, u kterého lze nastavit v servisním menu dva druhy 
provozního výkonu (konstantní a proměnlivý). Oběhové 
čerpadlo je vybaveno automatickým odvzdušňovacím ven-
tilem, který v provozu odstraní všechen vzduch z topného 
systému. U oběhového čerpadla je nainstalován pojistný 
ventil a snímač tlaku topné vody, který zobrazuje aktuální 
stav tlaku vody na displeji, popřípadě na displeji dálkového 
ovládání.  

Kotle jsou konstruovány se širokou možností propojení 
s topnými systémy: možnost řídit moderní topný systém 
se výrazně zvyšuje s možností instalace mnoha speciali-
zovaných doplňků (sada pro instalaci solárního systému 
s termostatickým ventilem, sada směšovaného nízko-
teplotního okruhu, sada pro řízení čtyř vysokoteplotních 
okruhů, rozšiřující elektronická deska se dvěma relé). 
Elegantní design, jednoduché intuitivní ovládání a snadné 
používání pomáhají zákazníkům zlepšit uživatelský komfort, 
který ocení kvalitu a spolehlivosti, kterou společnosti Sime 
a HERMANN tepelná technika vložily do všech svých výrob-
ků. Také přijatelná cena, která činí 39 477 Kč bez DPH pro 
konečného spotřebitele, stojí rozhodně za povšimnutí.      

lze využít OpenTherm regulaci. V menu regulace lze nastavit 
tepelný spád topného systému, který je udržován v celém 
výkonovém rozsahu kotle (obr. 3).

Dálkové ovládání kotle není pouze ovladač, na kterém se 
volí a nastavují všechny parametry kotle, nýbrž slouží i jako 
programovatelný prostorový termostat s týdenním progra-
mem, přičemž lze zde nastavit týdenní program na ohřev 
teplé vody. Na displeji ovladače lze sledovat aktuální stav 
kotle, aktuální teplotu v místnosti, aktuální venkovní teplo-
tu, teplotu topné vody, teplotu užitkové vody a mnoho dal-
ších parametrů. V případě výpadku napájení se data uloží 
do paměti s výjimkou data a času, který je nutno po aktivaci 
napájení opět nastavit. Ovladač je napojen pomocí dvou vo-
dičů do elektronické desky kotle, ze které je rovněž napájen, 
není tedy nutné používat baterie. 

Teplá voda vždy v dostatečném množství 
a požadovaném čase.

Ve spotřebiči je integrovaný nerezový zásobník na ohřev 
teplé vody o objemu 55 litrů s dvojitým výměníkem. Kon-
strukce zásobníku zaručuje efektivní a rychlý ohřev teplé 
vody. Doba ohřevu teplé vody z 25°C na 55°C je 6,5 minuty 
u verze 25 kW a rovných 6 minut u verze 30 kW. Konstantní 
průtok teplé vody při Dt 35°C (10-45°C) při standardním 
používání je deklarován na 10 (12) litrů za minutu u verze 
25 kW (30 kW). K zásobníku je rovněž možné připojit cir-
kulační potrubí teplé vody, které se používá při delších roz-
vodech této vody. Ve spodní části zásobníku je instalována 
příruba, která umožní jednodušší čištění zásobníku při jeho 
zanesení. Izolace zásobníku je provedena z polyuretanové 
tepelné izolační pěny o tloušťce 40 mm, čímž jsou minima-
lizovány tepelné ztráty teplé vody. Aby nedocházelo k úniku 
vody z pojistného ventilu teplé vody je u zásobníku nain-
stalována expansní nádoba o objemu 2,5 litru. Při instalaci 
dálkového ovládání HOME PLUS (dodáváno se spotřebičem 
zdarma) je možné nastavit týdenní program ohřevu teplé 
vody a vodu mít k dispozici pouze v době, kdy je jí potřeba 
a o teplotě kterou si zvolíte.

Obr.  3

(pokračování ze str. 40)
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výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, a Podprogramu 
2 Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí, 
v rámci řešení projektu TA02020991 ´Optimalizace energe-
tických parametrů horizontálních zemních výměníků tepel-
ných čerpadel s ohledem na půdní a hydrologické podmínky 
lokality´. 

Tato specializovaná mapa sumarizuje tepelné charakteris-
tiky půd na území ČR formou 13 půdních kategorií. Tepelné 
půdní vlastnosti byly vyjádřeny jako funkce popisující vztah 
mezi tepelnou vodivostí a půdní vlhkostí a vztah mezi tepel-
nou kapacitou a půdní vlhkostí a parametry těchto funkcí 
uvedených v tabulkách. Pro každou kategorii byly určeny te-
pelné vlastnosti pro dva půdní horizonty (povrchový a pod-
povrchový). 

Většinu řešení si VESKOM verifikuje měřením na 
uskutečněných instalacích. A také ve své  laboratoři provoz-
ního ověřování energetického potenciálu zemního masivu 
pro tepelná čerpadla, kde již osm let měří  potřebné veličiny 
a prokazuje funkci a úspory těchto zdrojů. Ve spolupráci 
s ČVUT a ČSZ také  realizovala  několik výzkumných  projektů. 
Výsledkem je například Metodika pro využití půdy jako zdroje 
energie pro tepelná čerpadla a již zmíněná Mapa tepelných 
vlastností půd.

Na závěr uveďme, že teoretický potenciál hornin neboli 
suché zemské teplo vysoké temperatury, která přesahuje 
130 °C, pro výrobu elektrické energie je podle některých 
pramenů 2 385 900 MW. Na základě zahraničních zkušenos-
tí lze technicky dostupný potenciál odhadovat na pouhá dvě 
procenta, což je téměř 50 000 MW. Představuje to energii, 
která se rovná 25 jaderným elektrárnám jako je Temelín 
v současné podobě. K tomu je třeba ještě připočítat nízko-
potenciální energii, kterou využívají a v budoucnu budou 
stále více využívat tepelná čerpadla.                                       

Zemské teplo patří mezi nejatraktivnější zdroje obnovitel-
né energie. Jeho využívání nemá za následek nepříznivé dů-
sledky, jak je tomu v případě fosilních paliv, je to čistý a eko-
logický zdroj. Pochází z horkého zemského nitra a v menší 
míře je jejím původcem také teplo z rozpadu radioaktivních 
prvků v zemské kůře.

Geotermální potenciál České republiky se v různých mís-
tech liší, zejména z hlediska geotermálních, geologických 
a hydrogeologických podmínek. Důležité je, že prakticky na 
celém území republiky je dostatečná kapacita mělké geoter-
mální energie využitelné tepelnými čerpadly. Investice do 
tohoto zdroje využívajícího teplo půdy se odhadují na 5 až 
7 let, avšak s nárůstem cen za energii se doba návratnosti 
může zkrátit.

Pokud jde o tepelné toky, pak se ve zvýšené podobě vy-
skytují pouze v krušnohorském zlomu, v centrální a západ-
ní části české křídové pánve a na východním okraji v hor-
noslezské a vídeňské pánvi. Lokální anomálie jsou zpravidla 
spojeny s vyvěráním horkých pramenů. 

Vypovídající informace o tepelné charakteristice půd na na-
šem území poskytuje mapa tepelných toků (obr. 1). Jejím auto-
rem je kolektiv pod vedením prof. Ing. Radky Kodešové, CSc., 
z katedry pedologie a ochrany půd Fakulty agrobiologie ČZU, 
který při jejím zhotovení spolupracoval s firmou VESKOM.

Cílem bylo vytvořit mapové podklady pro návrh horizon-
tálních tepelných výměníků pro tepelná čerpadla systému 
země-voda, jejichž správné navržení dle stanovené meto-
diky a za využití právě této mapy pomůže zvýšit efektivitu 
zemních výměníků a zároveň snížit negativní vliv na půdní 
prostředí. Mapa shrnuje tepelné charakteristiky půd pro 
celé území ČR.

Mapa vznikla za finanční podpory Technologické agentu-
ry České republiky a programu TA – Podpora aplikovaného 

Teplo ze země má vysoký 
potenciál využití
Ing. Petr Bureš

Obr.  1
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je 372 m2 vodní plochy. Krytý bazén byl projektován firmou 
Ernst Karl Planungs GesmbH z Bad Vöslau. Technické zařízení 
budov převzalo Technische Büro Harald Pölzl z Unterpaschen-
brunn a topení, větrání a regulace bylo realizováno firmou 
Quasnitschka Haustechnik GmbH z Stockerau.

Požadavky na projekt
 Omezit energetické ztráty na vodních okruzích a tím snížit 

náklady.
 Snížit časovou náročnost rychlou, snadnou montáží a uve-

dením do provozu; díky bezúdržbové technice snížit pro-
vozní náklady.

Řešení firmy Belimo
Tlakově nezávislý regulační kulový kohout EPIV firmy Be-

limo spojuje čtyři funkce měření, regulace, vyvážení a uza-
vření do jednoho ventilu (obr. 3). Mnohokrát osvědčená 
regulační clona se stará o rovnoprocentní charakteristiku 
ventilu a tím také o prvotřídní vlastnosti regulace. Těsným 
uzavřením zamezuje EPIV energetickým ztrátám ve vodních 
okruzích. Integrovaná elektronická regulace průtoku přitom 

V říjnu 2014 byl po téměř půlroční celkové rekonstrukci 
opět otevřen krytý bazén DonauSplash v Tullnu (Rakousko – 
obr. 1 a 2) postavený již v roce 1974. V souvislosti s generální 
sanací byla rekonstruována veškerá technika TZB a převede-
na ze zemního plynu na dálkové vytápění na bázi biomasy. 
Efektivní využívání energie, tak znělo motto projektanta TZB, 
neboť výkon topení představuje cca 500 kW. Pro tempero-
vání jednotlivých zón koupání je zapotřebí oběh přibližně 30 
m3 vody. Elektronicky regulovaný, těsně uzavírající Electro-
nic Pressure-Independent Valve EPIV firmy Belimo (kontakt 
na 3. str. obálky časopisu) zamezuje energetickým ztrátám 
vodních okruhů a zvyšuje efektivitu projektování, realizace 
a provozu.

Výchozí situace
Modernizace staré budovy byla nezbytně nutná. Moder-

nizovat 40 let starou stavbu bylo bezpodmínečně zapotřebí. 
U zastaralého systému vytápění nebyly osazeny žádné regu-
lační ventily jednotlivých větví a hydraulické vyvážení nebylo 
možné. Do sanace bylo v době od června 2013 do října 2014 
investováno 6 MiO. Euro. Celková plocha je 1885 m2, z toho 

Měřit, regulovat, vyvážit a uzavřít 
s jediným ventilem
Ing. Filip Hajšo

Obr.  1
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kohoutu uvedl: „Rozhodli jsme se pro EPIV firmy Belimo, 
protože v sobě spojuje čtyři funkce v jeden celek připravený 
k montáži. Podle mého názoru se jedná o revoluci v technice 
vytápění.“ 

Při uvedení do provozu a nastavení zařízení se dle Ing. 
Alfreda Fischera (Quasnitschka Haustechnik GmbH) uspořily 
nejméně dva dny. Dle možností by rád v budoucnu všechna 
zařízení vybavil touto technologií. Výhody úspory času a pe-
něz dokáže ocenit Christian Holzschuh (obr. 4, třetí  zleva) 
jako vedoucí Zařízení pro sport a volný čas z Tullnu: „Naši 
plavčíci se mohou koncentrovat na svůj hlavní úkol a to je 
bezpečný průběh koupání.“                                                      

přesně zajišťuje potřebný průtok a tím i maximální komfort 
prostoru. Aktuální průtok může být kdykoliv hlášen jako 
hodnota m3/h nebo jako elektronický signál a umožňuje tak 
stálý monitoring. Při projektování spočítal inženýr Klaus Ku-
chler z firmy Quasnitschka Haustechnik GmbH roční energe-
tickou úsporu EPIV ve výši 5000 kWh – a to jen díky eliminaci 
tlakové ztráty vyrovnávacích ventilů jednotlivých větví. To 
odpovídá přibližně potřebám elektrické energie v jednom 
rodinném domě.

Požadavky zákazníka
 Časově úsporné a spolehlivé navrhování ventilů podle ma-

ximálního průtoku.
 Rychlá, snadná instalace a uvedení do provozu.
 Automatické, stálé hydraulické vyrovnání ventilem.
 Nastavení průtoku přímo z řídicího systému budovy.
 Zajištění správného množství vody při změnách diferenč-

ního tlaku a dílčím provozu.
 Informace o měřeném průtoku v reálném čase.

Spokojenost zákazníka
Jednatel Ing. Klaus Kuchler (obr. 4, druhý zleva) z Quas-

nitschka Haustechnik GmbH k použití regulačního kulového 

Obr.  3

Obr.  2

Obr.  4
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Obr.  1

Obr.  2

PLANET RO (rozměr profilu 19,8/36 x 20 mm) a PLANET RS 
(rozměr profilu 20,8/24 x 20 mm).

Uvedené typy těsnění je možno dodat ve standardních 
délkách na dveře šíře 80 a 90 cm, ale i v přesně zadaných 
zakázkových délkách až do 6 m. Útlum hluku je 50 dB při 
mezeře 7 mm. Dveřní padací lišty PLANET jsou testované na 
více než 4,2 mil. životních cyklů a jejich záruka je 7 let.

Těsnění - silikonové profily a samolepicí těsnění a pásky
Pro stavební a průmyslové aplikace včetně vzduchotech-

niky máme v naší nabídce široký výběr těsnění. Pro náročné 
aplikace s vysokou teplotní odolností jsou k dispozici osvěd-
čené silikonové profily SILLEN.

Velmi široké užití má několik druhů samolepících těsnících 
profilů Trelleborg: D-list, Kronstrip, Cellband a Cello-list. Tyto 
profily jsou vyráběny z mikroporézní EPDM pryže, nyní nabí-
zíme i dvě varianty v provedení EXTRA s teplotní odolností 
do 100°C. Tyto profily splňují požadavky směrnice VDI 6022 
(platné pro Německo) na mikrobiální inertnost a jsou tudíž 
vhodné pro použití v systémech topení a vzduchotechniky.

Těsnící profily jsou tvarově shodné s již dříve zavedenými 
profily Kronlist (15 x 4 mm) a D-list (21 x 17 mm), ale mají 
speciální lepící akrylovou pásku. Díky této pásce je možné 
jejich použití v náročných teplotních podmínkách od -40 až 
do 100 °C. Jejich minimální aplikační teplota je 15 °C. 

Standardní profily s kaučukovou páskou jsou určeny do 
běžných provozních podmínek od -40 do 70 °C. 

Mimo označení EXTRA na cívce či kartonu kvalitu lehce 
poznáme uvolněním krycího papíru: standardní profil má 
kaučukové lepidlo se skelnou mřížkou, EXTRA provedení pak 
akrylové lepidlo na hustém textilním nosiči. 

Pro nejnáročnější aplikace máme nyní nově v nabíd-
ce profil Kronstrip EXTRA N (9 x 3 mm). Pro vysoký rozsah 
provozních teplot a řadu aplikací je těsnění osazeno dvojitě 
potaženou lepící páskou NITTO. Páska je opatřena lepidlem 
citlivým na tlak s pružnou netkanou textilií, má velmi silnou 
přilnavost ke kovům a plastům a rovněž splňuje požadavky 
směrnice VDI 6022 (obr. 2).

V minulém čísle Klimatizace (str. 45) jsme přinesli informa-
ce o příslušenství tzv. čistých prostor. Nyní tyto informace 
rozšiřujeme o další novinky spojené s touto problematikou, 
které na trh uvádí naše firma Okentěs (kontakt na str. 47).
 
Automatické dveřní padací lišty PLANET pro bezbariérové 
vstupy

Jako jediný český distributor automatických padacích 
dveřních lišt PLANET jsme představili nově upravené typy 
těchto lišt pro bezpečnější, čistší a hygienické interiéry. Tyto 
speciální úpravy těsnění umožňují jejich instalaci ve specific-
kém prostředí, které má definované zvláštní nároky na po-
užití. Jedná se především o aplikace bezbariérových vstupů 
např. v nemocnicích, operačních sálech a speciálních průmy-
slových provozech.

Padací lišty s antibakteriální úpravou 
– např. pro nemocnice

Standardně používaná silikonová těsnící část padacího 
prahu je nahrazena speciálním silikonem, ve kterém jsou za-
pracovány ionty stříbra. Díky této úpravě dochází k zabráně-
ní růstu bakterií a mikroorganismů. Oficiální testovací zpráva 
odpovídá požadavkům ISO 22196:2007. 

Antibakteriální úprava je aplikovatelná na padací těsnící 
liště PLANET HS a PLANET FT (rozměr obou těsnících profilů 
je 13 x 30 mm), které se používají především pro dřevěné 
dveře jednokřídlové a dvoukřídlové, ale i pro hliníkové, plas-
tové a kovové, pro posuvné dveře a shrnovací stěny. PLANET 
HS a FT v antibakteriální úpravě je možno dodat nejen ve 
standardních délkách na dveře šíře 80 a 90 cm, ale i v přesně 
zadaných zakázkových délkách až do 6 m. Útlum hluku je 48 
dB při mezeře 7 mm (obr. 1).

Padací lišty pro „čisté prostory“
Těsnící část z TPE materiálu, který se skvěle uplatní v pro-

středí, kde není žádoucí používat výrobky obsahující silikon 
– čisté prostory, ale i jiné průmyslové provozy, např. lakov-
ny, kde se rovněž preferuje nepoužívat výrobky obsahující 
silikon. Těsnění s TPE těsnící částí je aplikovatelné u typu 
PLANET HS, FT, ale i u širších typů padacích lišt určených 
pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře z hliníku nebo PVC, 
např. PLANET MF, PLANET PU (rozměr profilů 19,8 x 20 mm), 

Příslušenství pro čisté prostory II
Václav Pernica, Ing. Pavla Horáčková

(pokračování na str. 48)
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syntetické pryže s teplotní odolností do 95°C. Je vhodné 
k lepení izolačních materiálů. Díky lepícím vlastnostem 
a citlivostí na tlak je ideálním řešením pro pěnové mate-
riály, tkaniny, izolace vzduchovodů, kovy a některé tvrdé 
plasty (obr. 5).

Opravné hliníkové a laminované samolepící pásky 
pro aplikace do -23 °C 

Pro podzimní a zimní práce ve stavebnictví, zejména v oblasti 
izolací rozvodů se velmi osvědčuje segment speciálních hliníko-
vých a laminovaných samolepících pásek značky Venture Tape, 
které je možno použít při opravách v zimě až do teploty -23°C. 
Pásky jsou pokryty kvalitním rozpouštědlovým akrylátovým le-
pidlem citlivým na tlak, které bylo speciálně vyvinuto pro apli-
kace v nízkých teplotách a v prostředí s vysokou vlhkostí. Tím se 
tyto pásky odlišují od standardních samolepících pásek, které 
je možno aplikovat při teplotě jen do +5°C. V nabídce je několik 
typů vícevrstvých pásek v různých rozměrech.

Standardně jsou tyto pásky nabízeny v šíři 50, 75 a 100 
mm. Vysoce pevnostní pásy v šíři 500 mm jsou určeny 
k ochraně izolací rozvodů klimatizačních a vzduchotechnic-
kých zařízení, jako alternativa hliníkových krytů (obr. 6).

Celou naši specializovanou nabídku těsnících prvků, kartá-
čů, automatických dveřních prahů, hliníkových pásek, kování, 
tmelů a lepidel včetně akcí a novinek máte k dispozici na www.
okentes.cz, kde si můžete vyžádat zaslání Katalogu včetně ak-
tuálního Dodatku pro vaše nákupčí i technické pracovníky.     

Této směrnici VDI 6022 vyhovuje i další novinka - samole-
pící PE páska bez krycí fólie s označením Pol J Spezial 15011. 
Tato jednostranná páska s kvalitním syntetickým kaučuko-
vým lepidlem je vhodná k těsnícím a izolačním účelům, ze-
jména pro automatizované provozy. 

Profi tmely a lepidla 
Pro tmelení a lepení příslušenství, které je následně umís-

těné v čistých prostorech, se stále častěji používají produkty 
ekologické, bez obsahu silikonu. Tyto nejnovější trendy spl-
ňují polyuretanové tmely, hybridní a MS polymery. V naší 
nabídce si můžete vybrat z několika známých značek od svě-
tových i tuzemských výrobců, jako je např. EMFI, TKK, Lučeb-
ní závody a Donauchem. Pro spárování a lepení se používají 
např. polyuretanové tmely Emfimastic 25 ShA, 40 ShA, 50 
ShA v kartuši či „salámu“, které vulkanizují vzdušnou vlhkostí 
a jsou přetíratelné. Výrazně se také prosazují tmely hybridní 
Emfimastic MS60, bez obsahu isokyanátů s vyšší přilnavostí 
k plastům a dobrou UV odolností (obr. 3).

Novinkou následujícího měsíce bude akrylátový tmel Te-
kaflex Duct Sealant, který splní rovněž požadavky směrnice 
VDI 6022. Jedná se o jednokomponentní elastickou hmotu 
vhodnou k těsnění vzduchotechnických rozvodů a klimatiza-
ce. Má excelentní přilnavost na vlhké porézní a neporézní 
materiály a je vhodný pro vnitřní i vnější aplikace (obr. 4).

Pro lepení plošných materiálů ve vzduchotechnice je 
v řadě případů výhodné používat lepidla, která jsou apli-
kovaná z tlakových kanystru pomocí stříkací pistole bez 
potřeby kompresoru a elektriky. Například nově zavedené 
lepidlo Tensorgrip H30 je extra silné víceúčelové lepidlo ze 

Obr.  3

Obr.  5

Obr.  6Obr.  4

(pokračování ze str. 46)



Tlakově nezávislý regulační kulový kohout EPIV 
Chytrý způsob regulace průtoku

BELIMO CZ, Severní 277, 25225 Jinočany
Tel. +420 271740523, Fax +420 271743057, info@belimo.cz, www.belimo.cz

• časově úsporné a spolehlivé navrhování ventilů podle maximálního průtoku

• rychlá, snadná instalace a uvedení do provozu

• automatické, stálé hydraulické vyvážení ventilem

• zajištění správného množství vody při změnách diferenčního tlaku a dílčím provozu

• žádné energetické ztráty díky vzduchotěsně uzavírajícímu ventilu

• informace o měřeném průtoku v reálném čase

Voda je náší součástí: www.belimo.eu

Měřit, regulovat, vyvážit a uzavřít jedním ventilem. 
To vše vám umožňuje zvýšit efektivitu při projektování, realizaci i provozu:
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Královská třída
by

            Zda v New Yorku, Praze, Berlíně, Shanghaji

    Vítáme ve světě těch nejlepších 
Ventilátory “hightech” pro       nejvyšší účinnost ,  

       trvale spolehlivý výkon s jistými úsporami energie každý den

Pohyb díky perfektnost i

Královská třída ve vzduchotechnice, regulační technice a technice pohonů 

Bewegung durch Perfekt ion 

AMblue 
Je výkonný a efektivní systém  
regulace ventilátorů pro větrací a 
klimatizační jednotky
S AMblue nabízí ZIEHL-ABEGG nový systém, 
sestávající se z Hightech ventilátoru a IEC 
asynchronního motoru s integrovaným inteli-
gentním měničem Icontrol Basic-M. AMblue je 
funkční ekvivalent k osvědčené technologii 
ECblue a nabízí další možnosti. Zákazníci 
získají přizpůsobený systém: Plug & Play = 
připravený k použití ihned. Icontrol Basic-M v 
zástavbě na motoru je flexibilní a umožňuje 
efektivní řízení motorů v kompaktních systémo-
vých jednotkách AMblue. www.ziehl-abegg.cz


