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Nařízení evropské komise č. 1253/2014 
- přísné podmínky pro výrobce 
vzduchotechnických jednotek
Ing. Otakar Pump,  Ing. Ivan Cifrinec, Ph.D., MBA 

Do roku 2020 se státy Evropské unie (EU) zavázaly snížit své 
emise skleníkových plynů nejméně o  20 %, zvýšit podíl obno-
vitelných zdrojů energie na nejméně 20 % celkové spotřeby EU 
a dosáhnout úspor vydané energie ve výši 20 % a více. Dosažením 
toho EU pomůže v boji proti změně klimatu a znečištění ovzduší. 
Dále se stane více nezávislou na zahraničních zdrojích fosilních 
paliv a udrží si cenově dostupnou cenu energie pro koncové spo-
třebitele a podniky. K tomu mají vést kroky, které výrazně omezí 
spotřebu energie. Jedním z nejvíce patrných kroků je i podpora 
výstavby energeticky účinných budov a podpora produktů s nižší 
energetickou náročností, tzv. požadavek na ekodesign produktu.

Ekodesign výrobku – směrnice 2009/125
Směrnice o ekodesignu výrobků stanovuje evropská pravidla 

pro zlepšení environmentální výkonnosti výrobků spojených se 
spotřebou energie (ERP – energy related product). Tato směrni-
ce brání rozdílnému výkladu jednotlivých států EU v pohledu na 
energetickou účinnost různých ErP produktů. 

Mezi významné spotřebitele elektrické energie patří tzv. ener-
getické spotřebiče, které pro svůj chod a  práci přímo potřebují 
připojení k  energetické soustavě (elektřina, plyn, fosilní paliva). 
To jsou např. počítače, televizory, transformátory, HVAC zařízení 
apod. Ostatní výrobky spojené se spotřebou energie sice přímo 
energii nevyužívají, nicméně jejich výroba je se spotřebou ener-
gie významně spojena (např.: okna, izolační materiály, vodovodní 
materiály).

V  rámci výše uvedené směrnice je také počítáno s  novými 
požadavky na energetickou účinnost vzduchotechnických jed-
notek.  Nařízení evropské komise č. 1253/2014 vstoupilo v plat-
nost dne 26. listopadu 2014 s účinností od 1. ledna 2016 a dále 1. 
ledna 2018. Nařízení se vztahuje na větrací jednotky a stanovuje 
požadavky pro jejich uvádění na trh nebo do provozu. Dle toho-
to nařízení se následně rozdělují vzduchotechnické jednotky na 
tyto základní typy: 

RVU (residential ventilation unit)  - větrací jednotka pro 
obytné budovy 

Větrací jednotkou pro obytné budovy se rozumí zařízení pro 
větrání rezidenčních objektů (domy, byty apod.), kde maximální 
průtok vzduchu jednotkou je do 250 m3/h, nebo maximální prů-
tok vzduchu jednotkou je v rozmezí 250 a 1 000 m3/h a kde vý-
robce zároveň deklaruje její použití výhradně pro potřeby větrání 
v obytných budovách. 

NRVU (non residential ventilation unit) - větrací jednotka pro 
jiné než obytné budovy

Větrací jednotkou pro jiné než obytné budovy se naopak rozu-
mí zařízení, jehož maximální průtok přesahuje výše zmiňovaných 
250 m3/h, horní hranice průtoku není limitována. V  případech 
průtoků vzduchu mezi 250 a 1000 m3/h výrobce nedeklaruje její 
zamýšlené použití pouze pro rezidenční větrání.

UVU (unidirectional ventilation unit)  - jednosměrná větrací 
jednotka (přívod nebo odvod)

Jednosměrnou větrací jednotkou je větrací jednotka, která vy-
tváří proud vzduchu pouze v jednom směru, a to buď z vnitřního 
do vnějšího prostoru (odvádění) nebo z  vnějšího do vnitřního 
prostoru (přivádění), kde je mechanicky vytvářený proud vzdu-
chu vyrovnáván opatřeními pro přirozené přivádění nebo odvá-
dění vzduchu.

BVU  (bidirectional ventilation unit) - obousměrná větrací 
jednotka (přívod a odvod)

Obousměrnou větrací jednotkou je větrací jednotka, která vy-
tváří proud vzduchu mezi vnitřním a vnějším prostorem a je vy-
bavena ventilátory odvádějícími i přivádějícími vzduch.

Směrnice, nebo chcete-li nařízení, zahrnuje širokou škálu 
výrobků týkajících se výměny a úpravy vzduchu v rezidenčních 
a komerčních aplikacích. Pojďme se nyní věnovat zejména jedné 
z  nejvýznamnějších částí, a  to komerčním vzduchotechnickým 
jednotkám. Dle tohoto nařízení musejí mít všechny obousměrné 
větrací jednotky systém zpětného získávání tepla, který umožňu-
je tepelný obtok vzduchu (výjimkou je rotační regenerační výmě-
ník, kde se za obtok považuje zastavení kola regenerátoru).

Účinnost ηt
Výše uvedená směrnice stanovuje minimální pracovní účin-

nost při nominálním průtoku vzduchu jednotkou. Uvádí se v ní:  
Tepelnou účinností  systému  zpětného  získávání  tepla  pro  jiné  
než  obytné  budovy  (ηt_nrvu ) se  rozumí  poměr  mezi tepelným  
ziskem  přiváděného  vzduchu  a  tepelnou  ztrátou  odváděného  
vzduchu,  obojí  v  porovnání  s  venkovní teplotou,  měřeno  za  
referenčních  podmínek  za  sucha,  s  vyváženým  hmotnostním  
průtokem,  při  rozdílu  mezi vnitřní a venkovní teplotou 20K, bez 
úpravy o tepelný zisk z motorů ventilátoru a vnitřních netěsností.

Jedním z  důležitých faktorů je deklarovaná teplotní účinnost 
bez kondenzace. Většina současných údajů výrobců udává tuto 
hodnotu právě s kondenzací, resp. hodnotu korespondující s ob-
vyklou hodnotou respektující výpočtové tepelně vlhkostní pod-
mínky v dané lokalitě. Tato hodnota je pak samozřejmě vyšší vli-
vem latentní složky.  

Minimální požadavky pro jednotky NRVU jsou pro všechny 
systémy ZZT s výjimkou oběhových systémů zpětného získávání 
tepla (glykolový okruh, tepelné trubice apod.) a u obousměrných 
větracích jednotek tyto: od 1. 1. 2016 musí být minimální teplot-
ní účinnost ZZT 67% a  u  uzavřených systémů pak 63% a  od 1. 
1. 2018 je stanovena minimální teplotní účinnost ZZT 73% a pro 
uzavřené systémy 68%. Zde připomínáme, že se jedná o účinnost 
bez kondenzace, hodnoty s kondenzací budou samozřejmě vyšší. 

Měrný příkon ventilátoru větracích součástí SFPint
Požadavky na ekodesign jednotek jsou mimo jiné založeny na 

nově zavedeném parametru SFPint.
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vána při referenční konfiguraci (F7+M5). Hodnota qnom je nomi-
nální průtok vzduchu deklarovaný výrobcem. 

Referenční konfigurace pro výpočet měrného příkonu větra-
cích součástí je ukázán na obr. 1.

Výpočet měrného příkonu větracích součástí je možné vypočíst 
ze vztahu:

SFPint = (∆psint
SUP / ηfan

SUP) + (∆psint
EHA / ηfan

EHA)

Jedná se tedy o součet měrného příkonu ventilátoru přívodní 
a odvodní větve jednotky, přičemž: 

∆psint = ∆pfan
inlet + ∆pfan

outlet

∆psint je interní tlaková ztráta jednotlivých komponent. Máme-
li referenční jednotku, tak poté je to filtr F7 na přívodu (M5 na 
odvodu), výměník ZZT a samotná tlaková ztráta skříně jednotky. 
Nelze tedy použít rozdíl statického tlaku před a za ventilátorem 
∆pfan

 . Toho lze použít v případě výpočtu zahrnující i dodatečné 
ztráty, které jsou ale nutné pro deklaraci nominálního pracovního 
rozsahu jednotky. 

Účinnost ventilátoru vzhledem k  požadavku nominálního 
pracovního bodu, zahrnujícího i nutný dispoziční tlak pro pokrytí 
externích tlakových ztrát, bude vyjádřena vzorcem:

ηfan  = qnom∙∆pfan/P(W), kde se ∆pfan  =  Δpsext +  Δps int + Δpsadd

Co tento parametr znamená, jak ho měřit nebo vypočítat? 
Definice z  nařízení 1253/2014 zní: „Vnitřním měrným příkonem 
ventilátoru větracích součástí (SFPint [W/(m3/s)])“ se rozumí po-
měr mezi vnitřní tlakovou ztrátou větracích součástí a účinností 
ventilátoru stanovenou pro referenční konfiguraci“. Referenční 
konfigurací jednotky je pak sestava filtr, ventilátor, výměník ZZT. 
Vypočítaný měrný příkon musí být roven nebo nižší, nežli limitní 
hodnota SFPint_limit  měrného příkonu daného výpočtem dle přílo-
hy této směrnice. 

Zaměřme se tedy na sestavné a  kompaktní jednotky. Jelikož 
tento nový parametr neodpovídá některým obvyklým způso-
bům měření na jednotkách a není tedy prozatím relevantní pro 
projektanty, může být jeho interpretace zavádějící. 

Platí tedy, že maximální vnitřní měrný příkon ventilátoru větra-
cích součástí (SFPint_limit ) je:

od 1. 1. 2016 
pro obousměrnou větrací jednotku s oběhovým systémem zpět-
ného získávání tepla: 
SFPint_limit  = 1 700 + E – 300 • qnom /2 – F, jestliže qnom < 7200 m3/h, a 
SFPint_limit  = 1 400 + E – F, jestliže qnom  ≥ 7200 m3/h; 

pro obousměrnou větrací jednotku s jiným systémem zpětného 
získávání tepla: 
SFPint_limit  = 1 200 + E – 300 • qnom /2 – F, jestliže qnom < 7200 m3/h, a 
SFPint_limit  = 900 + E – F, jestliže qnom ≥ 7200 m3/h;

od 1. 1. 2018 
pro obousměrnou větrací jednotku s oběhovým systémem zpět-
ného získávání tepla: 
1 600 + E – 300 • qnom /2 – F, jestliže qnom < 7200 m3/h, a 
1 300 + E – F, jestliže qnom  ≥ 7200 m3/h;
pro obousměrnou větrací jednotku s jiným systémem zpětného 
získávání tepla: 
1 100 + E – 300 • qnom /2 – F, jestliže qnom < 7200 m3/h, a 
800 + E – F, jestliže qnom ≥ 7200 m3/h.

Přičemž E je bonusový koeficient za vyšší dosaženou účinnost 
a F je korekční koeficient za menší filtrační třídu, nežli je požado-

Obr. 1

Obr. 2
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s  vysokými odpory a  celkové technické zpracování zapříčiní 
celkovou vysokou netěsnost systému. 

Projekce a návrh
Složitě se jeví situace v oblasti úplného počátku, tedy zhotove-

ní projektové dokumentace. 
Projektant musí umístit do projektu právě a pouze jednotku 

splňující výše uvedená kritéria, která musí být volně dostupná 
na trhu. 

Důležitým aspektem při návrhu jednotky je její rozměr. Situace 
je jednoduchá u jednotky, kde je dostatek místa, kde je možnost 
umístit jednotku do technické místnosti či na střechu. Bohužel ře-
šení je složitější, když bude nutné umístit tzv. vzduchotechnikou 
sestavu z důvodu omezeného prostoru či jiné překážky přímo do 
vzduchotechnické potrubní sítě tak, že jednotlivé komponenty 
netvoří jednotku jako celek, ale jsou rozmístěny v celé potrubní 
síti. Další přidanou komplikací je bezpochyby situace, kdy jednot-
livé komponenty nebudou mít společného výrobce. Typickým 
příkladem jsou specializovaní dodavatelé, kteří uvádějí na trh 
komponenty různých výrobců, nebo jestliže projekt bude vyža-
dovat kombinaci různých výrobců či dodavatelů. Za celý systém 
pak dle výkladu této směrnice není zodpovědný výrobce, ten 
musí samozřejmě splňovat jiné legislativní nároky, ale ten, kdo 
uvádí systém do provozu. 

Rekonstrukce 
Bohužel z původního návrhu z roku 11/2012 nebyla přenesena 

do konečné verze velmi důležitá pasáž, kde je zmiňovaná možnost 
náhrady původní nefunkční jednotky za novou, či instalace jednot-
ky nové, která nemusí splňovat požadavky nařízení 1253/2014. Pře-
klad původního návrhu zní: Osvobozeny od nařízení jsou jednotky 
NRVU, na něž se vztahují požadavky nařízení a které nemohou spl-
nit tyto požadavky převážně z důvodu nedostatečného fyzického 
prostoru pro instalaci. Výrobce pak může umístit větrací jednotky 
na trh s vyšší rychlostí v průřezu (až 2,2 m/s od roku 2015 a 2 m/s od 
2017), a to za podmínky, že výrobce může přesvědčivě a prostřed-
nictvím dokumentace prokázat, že skutečný fyzický prostor je ne-
dostatečný. Výrobce je povinen podpořit tento požadavek popi-
sem situace, například specifikací výkonnosti jednotky pro novou 
instalaci (maximální průtok vzduchu a požadovaný tlak). 

Domníváme se, jestliže tato pasáž nebude do budoucna zohled-
něna a doplněna do současné směrnice, budeme muset najít jinou 
alternativu náhrady současných jednotek, které z velké části nespl-
ní současné požadavky na ekodesign. Jednotky s vyššími průtoky 
vzduchu a velkými rychlostmi v průřezu se budou muset nahradit 
několika menšími, které budou vhodně umístěny do stávající kon-
strukce objektu. Druhou alternativou bude použití stejné velikosti 
jednotky s integrovaným tepelným čerpadlem, této konfiguraci se 
směrnice zatím nedotýká.  

Závěr
Nová směrnice se víceméně dotýká převážně výrobců. Jakkoliv 

se směrnice týká prostého uvedení na trh a  tedy konečná fáze 
nemusí mít na výrobce vliv, nebude možné v zemích EU jiné pro-
dukty prodávat a věc je opět u výrobce zařízení. Jestliže si v zá-
věru dovolíme ještě zhodnocení z pohledu nákladů, budou jistě 
nové či upravené „větší“ jednotky také dražší. První předpoklady 
hovoří i o 50 a více % nárůstu ceny zařízení. To může znamenat 
zvýšení ceny celého VZT systému o 10 až 20 % u větších staveb. 
U menších staveb, kde cena zařízení je primární částí systému, to 
může být i více.  

Z pohledu projekce je zřejmé, že projekty, které jsou dnes již ho-
tovy a jejich realizace se plánuje v následných letech, bude nutné 
upravit k obrazu této nové legislativy (kontakt na str. 5).               

Přičemž Δpsadd je součet tlakových ztrát na externích zařízení 
a Δpsext je požadovaný externí dispoziční tlak.

Referenční jednotky včetně externích komponent jsou znázor-
něny na obr. 2.

Postupujeme-li formou měření a  prostého výpočtu, je věc 
jednodušší. Samozřejmě to nelze u všech typů a konstrukcí jed-
noduše zaručit. Pro tzv. sestavné, nebo chcete-li modulární VZT 
jednotky, které obsahují desítky možných kombinací je pravdě-
podobně jediná možná a  jednoduchá alternativa spolehnutí se 
na výpočtové programy jednotlivých výrobců a interpolaci tlako-
vé ztráty opláštění. Nebude možné a ani efektivní měřit veškeré 
možné varianty. 

Výjimky
Samozřejmě je v nařízení uveden také seznam výjimek, na kte-

ré se toto nařízení nevztahuje. Jedná se převážně o jednotky pro 
prostředí s nebezpečím výbuchu, jednotky pro dopravu vzduchu 
s  teplotou vyšší než 100°C, jednotky pro nouzové „požární“ vě-
trání, apod. Jedna z nejzajímavějších výjimek je však úleva jed-
notkám, které zahrnují výměník tepla a zároveň tepelné čerpadlo 
pro zpětné získávání tepla, nebo umožňují, aby přenos nebo od-
vádění tepla doplňoval systém zpětného získávání tepla, s výjim-
kou přenosu tepla pro ochranu před mrazem nebo odmrazování.

Z  textu je také patrné, že přidáním systému integrovaného 
přímého chlazení či topení, použitého jako součást ZZT systému 
(dohřev či dochlazení), se vyhneme předepsaným požadavkům 
na účinnost a výkon daného zařízení. 

Jednu z možných konfigurací integrovaného systému znázor-
ňuje schéma na obr. 3.

Praktické dopady
Rádi bychom se zde zmínili o praktických dopadech této směr-

nice. Pro dosažení výše uvedených parametrů je nezbytné snížit 
rychlost protékajícího vzduchu v  průřezu VZT jednotky pod 2 
m/s, optimální hodnotou se jeví 1,5–1,8 m/s. Původní dokumenty 
a  komentáře k  této regulaci sahající do roku 2010 se tomuto 
tématu věnují. Jedině při těchto hodnotách a současném stavu 
techniky je možné docílit výkonnostních požadavků jednotek dle 
této směrnice. Snížení průřezové rychlosti samozřejmě povede 
ke zvětšení volného průřezu jednotek a celkové velikosti a pře-
vážně i ke zvýšení hmotnosti zařízení. Jednotky pro větší objemy 
vzduchu se stanou neumístitelné a budou přinejmenším neúnos-
ně zatěžovat stavební konstrukce. Jako lepší řešení se v  tomto 
ohledu jeví přenesení větší pozornosti  k návrhu potrubní trati, 
jejím tlakovým ztrátám a  těsnosti. I  zde lze dosáhnout výrazné 
energetické úspory celého systému. Ani vysoce výkoná jednotka 
nebude dostatečně účinná, jestliže potrubní síť bude navržena 

Obr. 3
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První EC ventilátory 
do potenciálně výbušného prostředí
Ing. Aleš Jakubec

Firma ebm-papst (kontakt na str. 7), světový výrobce vysoce 
účinných ventilátorů a motorů, představuje unikátní řešení kom-
paktních ventilátorů s  EC motorem a  plně integrovanou řídicí 
elektronikou, vhodné pro použití do potenciálně výbušného pro-
středí (viz obr. 1 a 2). Konečně také ATEX aplikace mohou naplno 
využít výhod moderních EC technologií. 

Vysoce účinné GreenTech EC ventilátory použitelné v prosto-
rách s nebezpečím výbuchu vyvinula firma ebm-papst jako prv-
ní na světě. K dispozici jsou jak axiální, tak i  radiální ventilátory 
s dozadu zahnutými lopatkami. Design výrobků vychází z velmi 
úspěšných výrobních řad HyBlade® a RadiPac. Tyto řady byly ně-
kolikanásobně oceněny prestižními cenami a staly se symbolem 
nových standardů účinnosti, hlučnosti a kompaktnosti ventiláto-
rů v technické praxi.

Nejkompaktnější EX ventilátory na trhu
EX-certifikované ventilátory firmy ebm-papst tvoří osvěd-

čený a  v  praxi často používaný GreenTech EC motor s  exter-
ním rotorem s max. výkonem 3 kW. Ventilátory jsou testovány 
a certifikovány v souladu s evropskou normou ATEX 94/9/EC. 
Splňují tak veškeré požadavky průmyslových zařízení, insta-
lovaných v  prostředí s  nebezpečím exploze. Díky konceptu 
externího rotoru jsou oběžná kola nebo lopatky připevněny 
přímo na těle rotoru, čímž je dosaženo bezkonkurenčního 
kompaktního a spolehlivého řešení. Dosahuje se tak minimál-
ní výšky ventilátoru, přesnějšího vyvážení celku, mnohem niž-
ších vibrací a zlepšení termodynamiky motoru a tím i vyšších 
provozních teplot. 

Axiální ventilátory jsou k  dispozici ve velikostech DN630-990 
mm s výkonem do 33 000 m3/h v provedení s montážní přírubou. 
Radiální ventilátory jsou dostupné ve velikostech DN400-630 
mm, s výkony do 15,000 m3/h a v provedení kompaktní jednotky 
s praktickou nosnou kubickou konstrukcí. 

Tak, jak je u GreeTech EC ventilátorů firmy ebm-papst běžné, 
mají i  nové EX ventilátory s  EC motorem integrovanou elektro-
niku. Toto řešení je v aplikacích s nebezpečím výbuchu naprosto 
inovativní a  jedinečné, protože doposud nebylo běžnou praxí, 
že by na trhu standardně dostupné EX-ventilátory s případným 
frekvenčním měničem, jako nadřazenou regulací, byly umístěny 
v nebezpečné zóně dohromady. 

Díky integrované elektronice není k  plynulé regulaci otáček 
ebm-papst EC ventilátoru, nebo jeho dalšího nastavení, potřebná 
žádná externí kontrolní jednotka. 

Tento koncept tak výrazně šetří místo a náklady spojené např. 
s propojením VSD a motoru stíněnými kabely mnohdy několika-
metrových délek. Instalace a uvedení do provozu je proto velmi 
jednoduché. 

Ventilátory je samozřejmě možné díky jejich inteligentní in-
tegrované elektronice velmi jednoduše instalovat a řídit v para-
lelním řazení stejně jako ostatní běžně dostupné EC ventilátory. 
Výkon v zařízení tak není limitován jejich základním pracovním 
rozsahem a velikostí.

Certifikované zabezpečení
Axiální a radiální EX-ventilátory s GreenTech EC motorem firmy 

ebm-papst jsou vhodné pro zařízení spadající do skupiny II (pro-

Obr. 1

(Pokračování na str. 8)

Saving energy safely.

Ex-protected fans with EC technology.

První ventilátory s EC motorem do nevýbušného prostředí.
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Pár slov o výrobci
Skupina ebm-papst je předním světovým výrobcem ventilátorů 

a motorů. Od svého založení tato technologická společnost neu-
stále nastavuje standardy na celosvětovém trhu. Vývoj pokrývá 
oblast od elektronicky řízených EC ventilátorů přes aerodynamická 
vylepšení lopatek ventilátorů až k výběru materiálů pro zachování 
zdrojů, přičemž jednou z možností jsou biomateriály. Ve fiskálním 
roce 2014/2015 společnost dosáhla obratu ve výši 1,573 miliardy 
eur. Společnost zaměstnává na celém světě v 18 výrobních závo-
dech (včetně Německa, Číny a USA) a v 57 prodejních kancelářích 
přibližně 11 500 osob. Ventilátory a motory od lídra celosvětového 
trhu lze nalézt v mnoha odvětvích včetně vzduchotechniky, klima-
tizace a chlazení, domácích spotřebičů, topení, IT a telekomunika-
cí, a rovněž v automobilech i užitkových vozidlech.                           

story s  nebezpečím výbuchu kromě dolů). Jsou použitelné pro 
plyny a páry ze skupiny výbušnosti IIB a mohou být provozovány 
v nebezpečných zónách kategorie 1 a 2. Spadají tak do kategorie 
2G (ATEX) a mají úroveň ochrany zařízení  Gb (EN 60079-0) – viz 
tab. 1.

Hlavní výhody nových EX-ventilátorů s EC motorem
	Vysoce efektivní systémové řešení ventilátoru.
	Minimální hlučnost.
	Kompaktní design.
	Vysoká životnost.
	Snadná výměna za stávající ventilátor.
	Jednoduché uvedení do provozu.
	Běžně dostupné.

Obr. 2

Tab. 1

(Pokračování ze str. 6)
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Destratifikátory Eliturbo ELC
Ing. Radek Kotyza

Eliturbo je vzduchový stropní destratifikátor (obr. 1), který je 
schopen vyrovnávat horizontálně a vertikálně teplotu vzduchu, 
vyrovnávat vlhkost uvnitř velkých prostor a redukovat náklady na 
vytápění. Eliturbo používá  speciální odstředivý rotor, který vyvo-
lává  promíchávání vzduchu (obr. 2), neprodukuje proudy, které 
by obtěžovaly pracovníky a  je vyráběn podle bezpečnostních 
a hygienických norem.     

Na rozdíl od klasických stropních ventilátorů nesměřuje prou-
dění vzduchu přímo dolů v soustředných plochách, ale rozděluje 

vzduch paprskovitě, přičemž ovlivňuje velké plochy nepostřeh-
nutelnou ventilací.

Jev, kdy se vzduch vrství a  teplo shromažďuje blízko stropu, 
obzvláště ve velkoplošných vytápěných prostorách, je velmi běž-
ný a je příčinou velkého rozptylu tepla a vysokých energetických 
nákladů. Systém destratifikátoru Eliturbo zabraňuje vrstvení hor-
kého vzduchu u stropu, redukuje spotřebu energie a zajišťuje po-
hodu prostředí (obr. 3). Jeho parametry a modely jsou zobrazeny 
v tab. 1.

Obr. 1 – Destratifikátor Eliturbo Obr. 2 – Princip promíchání

Obr. 3 – Rovnoměrné vrstvení

MODEL ELC 2000 ELC 2002

El. příkon W 200 300

El. napětí V 230 / 400 230 / 400

Proud A 1,7 / 0,9 1,7 / 0,9

Průměr vířičky ø mm 680 680

Výška vířičky mm 570 570

Počet lopatek ks 2 4

Stupeň krytí IP44 IP44

Objem cirk. vzduchu m3/h 7 500 10 000

Rychlost otáček ot/min 700 700

Akční radius                    m 7 9

Pokrytá plocha                m2 200 300

Max. instalační výška   m 6 13

Max. výška stropu        m 8 18

Váha kg 16 18

 Tab. 1 - Technické parametry a modely destratifikátoru
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větracích ztrát vzduchu může dosáhnout hodnoty 5 % na každý 
stupeň rozdílu teploty u podlahy a stropu.

Příklad z haly
Uvedeme příklad projektu použití destratifikátorů Eliturbo 

k  promísení vzduchu v  prostoru průmyslové haly, jejíž rozměry 
jsou zobrazeny v tab. 2

Obr. 4 – Šachovnicový systém

Obr.  5 – Logistická centra 

Vynikající parametry při směšování vzduchu systému Eliturbo 
zlepšují podmínky prostředí i během letního období, kdy vysoké 
teploty a vysoké procento relativní vlhkosti vzduchu vytvářejí mi-
kroklima, které personál a konstrukce těžce snášejí.

Vzduch ve vyšších částech budovy je teplejší než u  podlahy 
a  za jistých podmínek může být rozdíl teplot 10÷15°C. Tepelné 
ztráty způsobené konstrukcí budovy a  spotřeba energie na vy-
tápění jsou velmi ovlivněny nesprávnou izolací, zejména starší 
průmyslové budovy jsou v  tomto ohledu velmi špatné. Teplo-
ta u  podlahy je velmi často regulována termostaty, ale teplota 
u stropu je závislá na mnoha faktorech jako jsou:
	kapacita, výkonnost a distribuce ve vztahu k velikosti budovy;
	sezónní změny venkovních podmínek, např. vertikální vzrůst 

teploty je nulový za nepřítomnosti topení a max.  během stu-
dené zimy, kdy se topí.
Testovací údaje a  obecná literatura indikují teplotní gradienty 

1°C nebo více na každý metr výšky, což je způsobeno stratifikací 
vzduchu. Stratifikace také zvyšuje větrací ztráty, protože zvýšení 
teploty vede k většímu úniku vzduchu skrz otvory v budově. Nárůst 

Rozměry haly:
•	 Délka: 100 m

•	 Šířka: 30 m

•	 Max. výška: 10 m

•	 Instalační výška: 7,5 m

•	 Plocha haly: 3.000 m2

Tab. 2 – Rozměry haly, v níž se použijí destratifikátory

Obr. 6 – Výrobní haly
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Někdy v budově, která je 9 metrů vysoká, lze mít u stropu tep-
lotu až 28÷30°C, v tomto případě je snížení rozdílu teploty o cca 
7°C, což znamená cca 42% úsporu energie.

Výsledky velkého počtu instalací v  různých podmínkách vy-
kazují průměrnou úsporu nákladů na energii a vytápění ve výši 
30 %.

Použití 
Destratifikátory Eliturbo můžou být  instalovány v  jakémkoliv 

prostředí, kde je potřeba promíchat vzduch, např. v:
	logistických centrech (obr. 5);
	výrobních a obchodních provozovnách, skladištích (obr. 6);
	sportovních halách;
	zootechnických farmách;
	plaveckých bazénech, tenisových kurtech a jiných sportovních 

prostorách;
	sklenících a zahradnických stavbách;
	kostelích, knihovnách, muzeích, výstavních pavilonech apod.

Výška zavěšení
Doporučuje se zavěsit destratifikátory Eliturbo od stropu 

nebo od nosníku v minimální vzdálenosti rovnající se alespoň 
15 % z  celkové výšky místnosti, v  každém případě ne níže jak 
jeden metr od stropu (tab. 3). Možnosti zavěšení jsou zobra-
zeny na obr. 7. Destratifikátory jsou rovněž dodávány i ve verzi 
se stupněm el. krytí IP55 pro prostředí stříkající vody. Destrati-
fikátory Eliturbo ELC jsou bezsilikonová zařízení (kontakt na 3. 
str. obálky časopisu).                                                                              

Vzhledem k  instalační výšce doporučujeme použít model 
ELC 2002 s plochou pokrytí 250 m2. Poznamenejme, že celková 
plocha haly ku ploše pokrytí destratifikátorem se rovná počtu 
destratifikátorů, ten v našem případě bude činit: 3.000 m2 : 250 
m2 = 12 ks destratifikátorů typ ELC 2002.

Z rovnoměrného rozmístění v prostoru (obr. 4) vyplývá, že roz-
teč os zařízení činí při účinném poloměru 7,5 m přesně 15 m. Tzn., 
že byly zohledněny výkonové parametry zařízení.

Vynásobí-li se mimoto množství vzduchu přemístěné destra-
tifikátory počtem zařízení (10 000 m3/h x 12 = 120 000 m3/h) je 
zřejmé, že cirkulující množství vzduchu za hodinu odpovídá asi 
pětinásobku objemu prostoru:
120 000 m3 : 25 000 m3 = 4,8.

Přínos destratifikátoru
Celkové promíchání vzduchu ve velké budově je přínosné jak 

v zimním, tak i v letním období.

Zimní období
Eliminace teplotního gradientu.
Redukce tepelných ztrát.
Zvýšená teplota u podlahy.
Stejnoměrná teplota v budově.
Zlepšení podmínek životního prostředí.
Využití tepla produkovaného stroji.
Úspora energie.

Letní  období
Univerzální a stejnoměrné větrání celé budovy.
Redukce koroze konstrukce budovy.
Redukce a odvádění plynů a zápachů.
Redukce vlhkosti v budově.

Energetická úspora - příklad
	Teplota v hale ve výšce 1,5 m od podlahy: 16°C
	Teplota v hale ve výšce 9 m u stropu: 24°C

Při instalaci destratifikátorů Eliturbo je možné snížit rozdíl tep-
loty až o  50 %, to znamená na teplotu cca 20°C. To je cca 25% 
úspora energie, protože lze uspořit cca 6 % nákladů na každý stu-
peň, o který je možné zredukovat teplotu u stropu (střechy). 

Obr. 7 – Způsoby zavěšení řetězy nebo lankem

Výška stropu
m

Výška zavěšení
m

6 5

8 6,5 ÷ 7

10 8 ÷ 8,5

14 11 ÷ 12

Tab. 3 – Výška zavěšení podle výšky stropu 
(příklad)
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Poruchové stavy technických 
zařízení a jejich včasná detekce
Ing. Tereza Syrotiuková

Každému přístroji nebo technologii hrozí v průběhu životnosti 
porucha nebo nežádoucí stav. V  dnešní době není jednoduché 
myslet na všechny nutné kontroly přístrojů a  hledají se způso-
by a výrobky, které za nás budou technologii střežit a v případě 
poruchy včas informovat obsluhu o  nutnosti zásahu. V  případě 
plynových kotelen či vzduchotechnických jednotek je takový 
způsob kontroly žádoucí.

AJK6 – řešení pro plynové kotelny a vzduchotechnické 
jednotky

Pro jednoduchý a velmi efektní monitoring funkce plynových 
kotelen a  vzduchotechnických zařízení poslouží inovovaný sys-
tém AJK6 (Automatické Jištění Kotelny - obr. 1) od firmy Addat 
s.r.o. (kontakt na str. 17), který nahrazuje současný model AJK5. 
Uživateli nabízí možnost připojení různých čidel pro snímání 
hlavních funkcí a  případných poruch, které mohou na zařízení 
nastat. 

Systém je navržen pro čidla s kontaktním výstupem, kterých se 
dá připojit až osm. Případný poplach je signalizován interní siré-
nou, druhou možností je připojení i externí sirény (obr. 2 – externí 
siréna SE 105 společnosti Jablotron s.r.o.). Pokud nastane výpa-
dek napájení, jsou do paměti EEPROM uloženy původní stavy 
z  jednotlivých čidel a  po opětovném spuštění se AJK6 vrátí do 
stavu před výpadkem.

AJK6 reaguje na rozpojení jednoho až osmi bezpečnostních 
okruhů. Rozpojení vyvolá alarm, rozsvítí se oranžová LED dioda 
na panelu pro daný okruh, ve kterém k rozpojení došlo, a spustí 

se zvuková signalizace. Zařízení je možné připojit k vzdálenému 
pracovišti, odkud lze sledovat stavy poruch. Po odstranění poru-
chy a opětovném spojení okruhu začne LED dioda pouze blikat, 
což značí poruchu v minulosti. 

Záleží zcela na uživateli, jak využije všech osm možných připo-
jení. Přístroj může střežit kotelnu (obr. 3 – schéma, příklad) nebo 
vzduchotechnickou jednotku (obr. 4 - schéma, příklad), případ-
ně obě zařízení najednou. Co všechno mohou čidla monitorovat 
a co způsobí hlášení poruchy v systému:
únik plynu – čidlo měří hodnotu hořlavého plynu ve vzduchu 

a v případě překročení mezních hodnot hlásí poplach (obr. 5 – 
GS120, výrobek firmy Addat s.r.o.);

koncentrace CO2 – čidlo měří hodnoty oxidu uhelnatého ve 
vzduchu a v případě překročení mezních hodnot hlásí poplach;

zaplavení vodou LD12 – čidlo se umisťuje k  podlaze tak, aby 
v  případě havárie vody zaznamenalo zvýšenou hladinu vody 
v kotelně, v tomto případě je pro toto čidlo připraveno napá-
jení 12V a speciální vstup (napájení +12V, zem a výstup LD12);

maximální teplota v prostoru – měřeno termostatem; 
minimální tlak v potrubí – měřeno tlakovým čidlem;
hlídání kouře v prostoru – měřeno kouřovým čidlem s kontakt-

ním výstupem;
zanesení vzduchových filtrů – měřeno kontaktním manosta-

tem;
přehřátí motoru – měřeno termostatem;
nízká teplota ve vzduchotechnické jednotce – čidlo hlídá tep-

lotu tak, aby nedošlo k zamrznutí jednotky, měřeno kapilárou;

Obr. 1 Obr. 2
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je napájena elektronickým zdrojem, kontakty pro čidla běžným 
transformátorem s  napětím 12V/50Hz. Střídavé napájení je zvo-
leno z důvodu zabránění elektrokoroze na kontaktech čidel. Oba 
zdroje jsou vyvedeny na svorky a z každého z nich je možné napá-
jet další přístroj s odběrem do 100 mA. Typickým představitelem 
je pro 12V/DC externí siréna a pro 12V/AC 50Hz např. čidlo plynu 
GS120.  

Uživatel má možnost rozhodnout, která porucha je pro něj tvr-
dá a která měkká. Základní rozdělení je dáno výrobcem, ale dle 
osobních preferencí je možné např. všechny signalizované po-
ruchy zatřídit jako tvrdé. Nastavení provádí uživatel sám nebo je 
možné svěřit ho do rukou výrobce.

Zapojení do nadřazeného systému je možné přes doplňkový 
zásuvný modul, k dispozici jsou tyto sběrnice – RS485 a CAN. Uži-
vatel má možnost vybrat si, zda chce sběrnici galvanicky oddě-

další v závislosti na požadavcích uživatele (vlhkoměr, čidla ply-
nů atd.).
Na základě nastavení systému je každá porucha vyhodnocena 

a přiřazena do jedné ze dvou skupin, porucha měkká a porucha 
tvrdá. Měkká porucha je taková, která v danou chvíli neohrožuje 
chod systému a  nevzniká při ní nebezpečí např. zanesení filtru 
u vzduchotechnické jednotky. Na takovou poruchu systém rea-
guje sepnutím sirény a oznámením poruchy. Tvrdá porucha je na 
rozdíl od měkké závažná, a pokud by nedošlo k jejímu odstranění, 
znamenalo by to závažné poruchy na technologii nebo i ohrožení 
života osob např. únik plynu v kotelně. Při takové poruše dojde 
k  signalizaci a  automatickému vypnutí technologie. Teprve po 
odstranění závady je možné technologii znovu uvést do provozu.

AJK6 má výstup na 2 relé s přepínacími kontakty, jejichž funkce si 
může uživatel sám zvolit. Napájení je 230V/50Hz. Elektronika AJK6 

Svorkovnice AJK 6 - plynová kotelna

Legenda - Vstupy: T1 - Maximální teplota topné vody. T2 - Maximální teplota TUV. Tmax - Maximální teplota v kotelně (součástí GS120). CH3 - Čidlo plynu 
(součástí GS120). Pmin - Minimální tlak v topném systému. LD12 - Čidlo zaplavení LD12. SSM - Porucha oběhového čerpadla. HO - Havarijní odstavení. 
PV1,2 - Diferenciální tlak na ventilátoru. PF1,2 - Diferenciální tlak na filtru. KO - Termostatická kapilární ochrana. PS - Požární senzor.
Výstupy: BZ - Externí siréna (12V). BK - Blokování kotle. PK - Požární klapky.

Obr. 3
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movat jednotlivé parametry přes počítač nebo přes mobilní 
terminál s displejem. Parametry je možné nastavit i přímo v za-
řízení.

V  současné době se na českém trhu nachází pouze několik 
podobných výrobků od konkurenčních firem. Inovovaný model 
AJK6 vychází ze zkušeností a  připomínek uživatelů s  dřívějšími 
modely a odpovídá tak rozmanitosti požadavků zákazníka.         

lit či nikoliv. Počítá se s implementací komunikačních protokolů 
Modbus pro RS485 a VSCP pro CAN.

Montáž a údržba
AJK6 je přizpůsobeno k upevnění na DIN lištu 35 mm v 

elektrickém rozvaděči. Od přístroje pak vedou kabely k jednotlivým 
čidlům, která se instalují v závislosti na jejich funkci. Čidlo je nutné 
umístit tak, aby poskytovalo věrohodné a nezkreslené výsledky, je 
proto vhodné konzultovat umístění čidel s výrobcem. 

Jeden ze vstupů přístroje je přizpůsoben čidlu zaplavení LD12 
(doporučeno výrobcem). Pokud uživatel použije čidlo jiné, není 
to překážkou.
Při zapojení lze nastavit několik parametrů pro každý z okruhů:
doba citlivosti na poruchu – v rozmezí 0,1s–10s;
polarita signálu – 1) porucha = rozpojení kontaktů nebo 2) po-

rucha = spojení;
měkká nebo tvrdá porucha;
zpoždění náběhu funkce relé AMS82 – v rozmezí 1s–60 s;
adresa pro komunikaci – v rozmezí 0 až 255;
můžeme definovat funkce RELE1;
můžeme definovat funkce RELE2.

Nastavení parametrů je možné provést několika způsoby. 
Nejjednodušší pro uživatele je objednat si nastavení přímo vý-
robcem dle vlastních preferencí. Další možností je naprogra-

∆P

∆P

∆P

∆P

Svorkovnice AJK 6 - vzduchotechnická jednotka

Legenda - Vstupy: T1 - Maximální teplota topné vody. T2 - Maximální teplota TUV. Tmax - Maximální teplota v kotelně (součástí GS120). CH3 - Čidlo plynu 
(součástí GS120). Pmin - Minimální tlak v topném systému. LD12 - Čidlo zaplavení LD12. SSM - Porucha oběhového čerpadla. HO - Havarijní odstavení. PV1,2 - 
Diferenciální tlak na ventilátoru. PF1,2 - Diferenciální tlak na filtru. KO - Termostatická kapilární ochrana. PS - Požární senzor.
Výstupy: BZ - Externí siréna (12V). BK - Blokování kotle. PK - Požární klapky.

Obr. 4

Obr. 5
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Fancoily trochu jinak
Ing. Robert Turek

Konvektory s ventilátory (fancoily) jako lokální distribuční prv-
ky pro chlazení nebo ohřev vzduchu, nachází široké uplatnění 
v  mnoha aplikacích z  rezidenční, komerční nebo průmyslové 
sféry. Tyto jednotky se vyrábějí s  ohledem na jejich umístění 
v prostoru v různých provedeních. Dle dostupných statistik jsou 
nejčastěji používané  modely s možností montáže do podhledu 
nebo pod strop (kazetové, mezistropní, potrubní).  Společnost 
JANKA ENGINEERING s.r.o. dodává podobná zařízení již řadu let 
a v současné době představuje dvě novinky, které mohou přinést 
osvěžení do zaběhaných konceptů.

Obě novinky využívají Coandův efekt k  prodloužení dosahu 
vyfukovaného vzduchového proudu použitím speciálních dis-
tribučních prvků (difuzéry). Tento jev způsobuje, že vzduch vy-
tékající z difuzoru se „drží“ u stropu a tím se proud vzduchu při 
stejné výtokové rychlosti dostává do větší vzdálenosti, v porov-
nání s  tím, kdyby byl difuzor umístěn ve volném prostoru bez 
přítomnosti stropu. Přínosem tohoto řešení jsou zejména menší 
turbulence vzduchu v  prostoru (rovnoměrnější teplotní profil) 
a  s  ohledem na potřebu nižší rychlosti proudu vzduchu i  nižší 
hlučnost zařízení a jeho vyšší účinnost.

Kazetové fancoily, které díky speciálně tvarovanému difuzéru 
využívají Coandův efekt se používají již mnoho let. V  převážné 
většině se jedná o zařízení s výdechem vzduchu do jednoho smě-
ru. S ohledem na požadovanou distribuci vzduchu v prostoru je 
pak důležité jejich správné umístění v dané místnosti, zpravidla 
na jejím okraji.

Nová řada fancoilů BREZZA, které přináší společnost JANKA, 
mají difuzéry s použitím Coanda efektu s výfukem do čtyř směrů. 
(obr. 1 a 2). 

Profilované lamely výdechových otvorů těchto difuzéru za-
bezpečují dokonalé přilnutí proudu vzduchu ke stropu místnosti 
a tím jeho delší dosah než u difuzérů klasických kazetových fan-
coilů (obr. 3 a 4). Chladný vzduch pak pozvolna padá k podlaze 
místnosti a vytváří tak rovnoměrný teplotní profil v prostoru.

Jiný případ nastává v  režimu topení, kdy teplý vzduch má 
tendenci držet se pod stropem místnosti. To může být zřetelné 
zejména u místnosti s výškou nad 3 metry; v takovém případě  
je lepší směrovat proud teplého vzduchu k  podlaze. Výrobce 
pro tyto případy nabízí difuzér s  ručně stavitelnými lamelami, 
které při horizontální poloze pracují s využitím Coanda efektu 
a ve vertikální poloze směřují proud vzduchu směrem dolu (obr. 
5 a 6). 

Kazetové fancoily BREZZA se vyrábějí ve 2-trubkovém nebo 
4-trubkovém provedení s chladicím výkonem v rozmezí 2,5 až 10 
kW. U zařízení je možné zvolit buď AC motory, nebo EC motory 
s menší energetickou náročností. Součástí jednotky je filtr vzdu-
chu na sání s polypropylenovou síťkou, který je možné jednoduše 
demontovat. Jak je u kazetových fancoilů dobrým zvykem, čer-
padlo kondenzátu je ve standardní výbavě. Přístup k  ostatním 
komponentům jednotky (přípojky výměníků, ventily, elektrická 
svorkovnice) je pouze z  jedné strany, což usnadňuje instalační 
nebo servisní zásahy na jednotce. 

U značné části projektů s vodními systémy se používají mezi-
stropní fancoily bez opláštění, které je možné napojit na krátké 
rozvody vzduchu a  distribuční element. Další novinkou společ-
nosti JANKA je model FCB (obr. 7), který se odlišuje od klasických 
mezistropních fancoilů tím, že k jejim funkčním vlastnostem při-
dává některé výhody chladicího trámce. 

Tyto jednotky jsou v kompaktním provedení a skládají se ze 
základného šasi s filtrem a motorem a zahnutým distributorem 
vzduchu s výdechovou mřížkou.  Zařízení FCB jsou vybavené EC 
motory již ve standardu, čímž je zabezpečená jejich vyšší účin-
nost, nižší hlučnost a dobrá regulovatelnost. Důležitým prvkem 
zařízení je i výdechová mřížka, která pro distribuci vzduchu opět 
využívá Coanda efekt, jehož výhody jsme již popsali u předcho-
zího zařízení. Jak je patrné z obrázků č. 8 a 9, distribuce vzduchu 
může být do jednoho nebo dvou směrů. V případě světlé výš-
ky místnosti nad 3 metry, v  režimu topení, je možné přestavit 
výdechové lamely a  vytvořit tak svislý proud vydechovaného 
vzduchu. 

Základní črtou jednotek FCB je, že hlučností a způsobem dis-
tribuce vzduchu v prostoru se podobají chladicím trámcům, sou-
časně jsou ale vybavené ventilátorem, což je základní prvek fan-
coilů. Díky tomu jsou tedy schopné při podobných rozměrech na-
bídnout vyšší chladicí výkon, nebo výměnu vzduchu než chladicí 
trámce. Toto se hodí zejména v prostorách, které vyžadují vysoké 
hodnoty chladicího výkonu na jednotku plochy. Podobné míst-
nosti se v moderních komerčních budovách vyskytují poměrně 
často.  Pro projektanty, ale i koncového uživatele je důležité, že 
jednotka FCB je kompaktní zařízení s garantovanými parametry 
dle katalogu (chladicí výkon, průtok vzduchu a  dosah proudu 
vzduchu, hladina hluku). U chladicích trámců jsou tyto parametry 
hodně závislé od fungování přívodu primárního vzduchu (VZT 
zařízení, rozvody) a  jejich návrh, rozložení v  prostoru vyžaduje 
více projekční práce a dostatek zkušeností s  těmito systémy. To 
samé platí i o jejich instalaci.

Obr. 1 - Kazetový fancoil BREZZA

Obr. 2 - Coanda 
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Na obrázcích 8 až 11 uvádíme možné osazení jednotky FCB 
v  mezistropním prostoru a  distribuci upraveného vzduchu. Při 
standardní aplikaci se počítá s  nasáváním vzduchu z  klimatizo-
vaného prostoru přes mřížku do meziprostoru v podhledu, jeho 
úpravě v jednotce a následné distribuci do klimatizovaného pro-
storu jedním nebo dvěmi směry. 

Pomocí jednotek FCB je možné vyřešit i  přísun hygienického 
množství čerstvého vzduchu do prostoru s pomocí přídavného 
nátrubku, který je umístěný za jejím výměníkem (obr. 12). Přivá-
děný čerstvý vzduchu by měl být upravený na požadované para-
metry v centrální vzduchotechnické jednotce.

Další možností je použití přídavného sacího pléna s nátrubkem 
pro čerstvý vzduch a klapkou s pohonem pro cirkulační vzduch 
(obr. 13). V tomto případě je čerstvý vzduch přiváděný před vý-
měník jednotky, ve kterém ještě může být teplotně upravený. 
I  v  případě, že je vypnutý ventilátor jednotky FCB a  klapka cir-
kulačního vzduchu je uzavřená, může jednotkou proudit čerstvý 
vzduch z centrálního rozvodu. 

Jednotky FCB se vyrábějí ve 3 velikostních modulech v základ-
ním provedení s jedním výměníkem pro chlazení. V případě pou-
žití pro 4-trubkové systémy (chlazení/topení), je možné jednotku 
doplnit o přídavný výměník pro topení. Výrobce k jednotkám na-

Podobně jako chladicí trámce, můžou jednotky FCB pracovat 
s chladicím médiem s vyšší střední teplotou, aby nedošlo k tvorbě 
kondenzátu a jeho potřebě ho odvádět. Současně je ale možné vy-
užít jejich konstrukce (vana pro odvod kondenzátu) a provozovat je 
při teplotních spádech charakteristických pro aplikace se standard-
ními fancoily (např. 7/12°C). Samozřejmě, že vzniklý kondenzát se 
pak z těchto zařízení musí odvést do rozvodů zdravotechniky. 

Obr. 3 - Tradiční kazetový fancoil

Obr. 8 - Když bude jednotka distribuovat vzduch pouze jedním směrem, může být osazená na okraji klimatizova-
né místnosti 

Obr. 5 - Klapky v horizontální poloze (Coanda)

Obr. 4 - Coanda kazetový fancoil

Obr. 6 - Klapky ve vertikální poloze

Obr. 7 - Jednotka FCB – fancoilový chladicí trámec
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být nastavení ovladače s ohledem na úroveň hluku nebo chladicí 
výkon. Jak je zřejmé z obrázku 14, předefinované provozní pásma 
(SILENT / STANDARD / BOOSTER) mají nastavená různá rozmezí 
otáček ventilátoru (napětí). 

Jednotky FCB dávají díky své flexibilitě a  sloučeným funkcím 
nové možnosti při řešení tepelné pohody ve vnitřních prostorách 
budov, zejména tam, kde chladicí trámce nebo fancoily naráží na 
svoje funkční limity.                                                                                     

bízí i dvoucestné nebo třícestné ventily s pohony na 230 nebo 
24 V řízenými ON/OFF, nebo 24 V řízenými plynule. 

Nezbytnou výbavou podobných zařízení je řídicí panel. K jed-
notkám FCB jsou k dispozici multifunkční ovladače (SATH nebo 
TOP2), které dokážou společně řídit i  několik jednotek v  plné 
výbavě v různých provozních stavech včetně možnosti nastave-
ní týdenního rozvrhu, případně komunikace se systémem BMS 
přes protokol Modus. Zajímavou funkcí pro uživatele pak může 

Obr. 9 - Když bude jednotka dis-
tribuovat vzduch dvěmi směry, 
může být osazená ve středu míst-
nosti. V  této konfiguraci je po-
třeba dbát na to, aby mřížka pro 
vratný vzduch z prostoru umístě-
ná v  podhledu, nebyla v  proudu 
vydechovaného vzduchu z  jed-
notky

Obr. 10 - V režimu topení, pokud je světlá výška místnosti větší než 3 m, 
je doporučené s ohledem na dostatečnou distribuci ohřátého vzduchu 
v prostoru nastavit výdechové lamely do vertikální polohy

Obr. 12 - Jednotka FCB s nástavcem za výměníkem

Obr. 14 – Možnosti nastavení ovladače s ohledem na úroveň hluku nebo chladicí výkon

Obr. 13 - Jednotka FCB se sacím plénem

Obr. č. 11 - Při rozlehlých klimatizovaných prostorách nabízí jednotky 
FCB několik možností umístění v prostoru, které jsou na uvážení pro-
jektanta, s ohledem na dosažení požadované tepelné pohody v klima-
tizovaném prostoru

Tlakově nezávislý zónový ventil PIQCV
Kompaktní, flexibilní a efektivní
Tlakově nezávislý PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) zásobuje permanentně topné/chladicí 
prvky právě potřebným množstvím vody. Výhody:

•	optimální komfort místnosti, neboť nedochází k nedostatečnému nebo nadměrnému přísunu do koncového 
zařízení

•	vysoká energetická účinnost díky nízkému potřebnému diferenčnímu tlaku

•	menší požadavky na projektování díky rychlému a přesnému návrhu ventilu

•	časová úspora díky automatickému a permanentnímu hydraulickému vyrovnání

•	flexibilní, monohostranné možnosti použití díky kompaktním tvarům

My udáváme standardy. www.belimo.eu

Tam, kde jsou těsné prostory, nabízejí těsně uzavírající ventily z řady produktů Belimo ZoneTight™  
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šení problému v osazování technologickým nábytkem (vč. diges-
toří, laminárních boxů atd.) má projektant technologie k dispozici 
tradiční výrobce nábytku, jehož design, konstrukce a zpracování 
je dáno letitou výrobou bez vývoje, který by respektoval právě 
požadavky zejména zpracovatelů vzt systémů. Tradiční výrob-
ci používají standardní nábytkářský materiál, tzn. dřevotřísku 
s různou povrchovou úpravou (lamino, postforming), a většinou 
i standardní závěsy a další příslušenství. Vždy jsem se ale setkal 
(jako výrobce i odborný konzultant) s poškozenou konstrukcí ná-
bytku, a  to již i po pouhém roku provozu: zkorodované závěsy, 
zkorodované napojení armatur ve vnitřním prostoru nábytku, 
zkorodované jezdce šuplat atd. (velmi nepříjemné pro provozo-
vatele laboratoře bylo např. omdlení uklízečky při sehnutí se pod 
pracovní desku laboratorního stolu, ve kterém byly skladovány 
„bezpečně uzavřené pracovní látky“). 

Tento poznatek tedy ukazuje na nefunkčnost vzt systému v ob-
lasti konstrukce nábytku. Digestoře jsou řešeny též profesionální-
mi konstruktéry nábytku bez zohlednění specifik dané techno-
logie a z ní vyplývající požadavky na odsávaný výkon, specifiku 
proudění vzduchu atd. Až zarážející je u některých výrobců diges-
toří právě neznalost požadovaných odsávacích výkonů ve vazbě 
na předmětnou technologii, resp. začlenění jimi vyrobeného 
koncového prvku do vzt systému. Bohužel v  mnoha případech 

LABORATOŘE – větrání, klimatizace, 
technologický nábytek
Ing. Karel Polena

Každá laboratoř, výrobní, výzkumná, vývojová apod. se vy-
značuje specifickými požadavky a podmínkami. Jedno však mají 
společné: požadované klima a  základní technologické vybave-
ní nábytkem, který slouží k  realizaci technologických procesů, 
ukládání a skladování technologie a jejích složek. Požadavek na 
kvalitu klimatu v obecné laboratoři je ovlivněn a vytvářen dvěma 
základními faktory: 
s upřednostněním ochrany personálu, tj. obsluhy technologie, 
s  upřednostněním ochrany technologie a  technologického 

procesu.       
                                                                     

V případě speciální laboratoře mohou být uplatněny oba po-
žadavky současně.

Nikdy však nebyl vzduchotechnický systém řešen ve vazbě na 
konstrukci nábytku, s výjimkou speciální technologie (např. od-
sávané skříně).

Z této skutečnosti však vyplývá velmi závažný fakt, že byť vzdu-
chotechnický systém (vzt – zde zahrnuje větrání i klimatizaci) řeší 
klima komplexně, může garantovat podmínky žádaného klima 
pouze nad pracovní deskou nábytku. Proč?

Řešitelé problému realizace laboratoře (obecně), tj. projektan-
ti technologie a vzt, se nezávazně na sobě snaží vyřešit problém 
max. odpovědně s dodržením aktuální legislativy. Již v úvodu ře-

Obr. 1 – Digestoře firmy Polena a jejich napojení na odsávání laboratoře
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však ani investor nedokáže dát závazné podklady od technologie.
Základní požadavek na optimální prostorové klima je tedy hned 

v úvodu návrhu vzt systému eliminován konstrukcí nábytku. Prak-
ticky všichni výrobci vyrábí pouze nábytek uzavřený s  pevným 
soklem až k podlaze za použití standardních materiálů (dřevotříska 
s úpravou povrchu). Tato konstrukce nábytku vylučuje působení vzt 
systému v celém prostoru a umožňuje dodržení mikroklima pouze 
v prostoru nad pracovní deskou. Zejména u laboratoří s ostrovními 
pracovišti nelze dodržet vhodné podmínky v prostoru pod úrovní 
pracovní desky v obslužné zóně a u nábytku je rapidně snižována 
životnost a poškozována estetika a  funkčnost. Klasická konstruk-
ce nábytku snižuje kvalitu prostředí, přičemž sám nábytek je svojí 
konstrukcí poškozován, je snižována jeho životnost a  funkčnost. 
Samozřejmě druhý negativně velmi vlivný faktor je přerušovaný 
provoz vzt systému. Tento faktor však zejména provozovatel pod 
dojmem úspor ve většině případů aplikuje. Právě s  ohledem na 
tuto skutečnost by mělo být součástí každého projektu doporuče-
ní projektanta na reálný provoz vzt systému laboratoře, vč. cca 10% 
výkonu při stavu „vypnuto“, čímž je mimo pracovní režim zajištěn 
odvod zbytkové hygienické zátěže vznikající uložením technologie 
a souvisejících dílů (např. vzorky).

Laboratorní nábytek slouží v prostoru pod pracovní deskou ze-
jména pro ukládání technologie, vzorků a jiného materiálu. Tyto 
předměty vykazují vždy nějaké znečištění či netěsnost, počínaje 
čistou vodou, která se samozřejmě „pouze“ odpařuje. Nejsou-li 
použity pro tyto předměty speciální díly nábytku (odsávané skří-
ně atd.), je zřejmé, že vznikající zátěží (počínaje odpařovanou vo-
dou) je namáhán především nábytek a následně i pracovní zóna.

Běžná provozní laboratoř pro testování pitné vody potřebuje 
jistě jinou konstrukci a materiálové provedení, než třeba labora-
toř pracující s  biokulturami (mlékárenské, rostlinné, živočišné), 
nebo koncentráty kyselin či louhů apod. V praxi ale tyto laborato-
ře jsou vybaveny stejným nábytkem.

Obr. 2 – Digestoře firmy Polena umožňují větrání i v prostoru podlahy 
laboratoře

Obr. 3 – Digestoře firmy Polena a jejich speciální konstrukce s odkapo-
vou vanou podle potřeb příslušné laboratoře

Obr. 4 – Laboratorní pracovní stoly od firmy Polena

Řešení této vážné problematiky spojené s  větráním, klimati-
zací a  technologickým nábytkem laboratoří se ujala naše firma 
(kontakt na 2. str. obálky časopisu). Zpracovala a  realizovala 
již několik projektů, v  nichž řeší tuto problematiku komplexně, 
s přihlédnutím k technologickým potřebám laboratoří a jejich vzt 
systémů (viz obr. 1 až 4).

Někdy se však přitom setkává s  nepochopením. Jak známo, 
v praxi je vše, zejména pak v české kotlině, o ceně. Někteří inves-
toři požadují cenu investice co nejnižší, a to i na úkor životnosti 
a účinnosti laboratoří včetně jejich nábytku či vzt systému. Do-
dejme k tomu pouze se smutným úsměvem: „Ať to stojí, co to 
stojí“.                                                                                                            
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První je možnost provozu jednotky s proměnlivým průtokem. 
Vzhledem k použití dvoucestných regulačních ventilů na od-
běrných zařízeních dochází k uzavírání jednotlivých okruhů. 
Dle zásady, „kde nechladím či netopím, tak tam nepřivádím 
chladicí či topné medium“ dochází k  uzavírání jednotlivých 
větví a  tím k  proměnlivému průtoku. Čerpadlo s  proměnli-
vým průtokem na to reaguje snížením průtoku čerpadla a tím 
snížením jeho příkonu. U  jednotek 30RQM/30RQP je možná 
volba jak požadovaného konstantního průtoku, tak volba 
konstantního tlakového spádu či teplotního spádu.

Vzhledem ke snižování průtoku dochází ke snižování příkonu 
čerpadla. A jak známo ještě ze školních lavic, že příkon roste 
se čtvercem průtoku, tak i zde v reálu funguje, že úspora pří-
konu roste se čtvercem redukce průtoku. Při použití fixního 
čerpadla je nutné pro zaregulování část energie či tlakové 
diference „zmařit“ na regulačním ventilu, zatímco u čerpadla 
s proměnlivým průtokem již nastavení nominálního průtoku 
přináší úsporu na příkonu čerpadla. Při snížení průtoku na mi-
nimální hodnotu dochází až k úspoře na provozu čerpadla ve 
výši 78 % (obr. 2).

Nová řada tepelných čerpadel 
Carrier 30RQM/30RQP 
s patentovaným odtáváním
Ing. Ivan Škop

 V  letošním roce společnost Carrier (kontakt na str. 27) na-
hradila řadu jednotek 30RB/RQ jednotkami řady 30RBM/30RBP 
- pouze chlazení a řadou tepelných čerpadel 30RQM/30RQP. Co 
nového přinášejí jednotky řady 30RQM/30RQP (obr. 1)? Důraz 
při konstrukci jednotek byl hlavně vyvolán požadavky na snižo-
vání energetické náročnosti  provozu chlazení  i vytápění tepel-
ným čerpadlem. Jednotky 30RB/30RQ jsou kompaktní chladiče 
kapaliny se vzduchem chlazeným kondenzátorem s  výkonem 
od 160 do 520 kW, zatímco jednotky 30RQM/30RQP umožňují 
kromě režimu chlazení i provoz v režimu tepelného čerpadla.

Jednotky řady 30RQM/30RQP byly navrženy tak, aby splňova-
ly s rezervou současné legislativní požadavky na zdroje chladu 
či tepla  včetně v budoucnu zaváděných požadavků co se týče 
provozní účinnosti, typu chladiva a hluku jednotek. Hlavní zbra-
ní „v tomto boji” je použití frekvenčně řízených čerpadel u obou 
řad, frekvenčně řízené všechny ventilátory kondenzátoru u jed-
notek 30RQP, nový typ deskového výměníku, použití nových ří-
dicích systémů  a využití tzv. free defrostu u obou řad jednotek. 

Použití frekvenčně řízených čerpadel má oproti fixním oběho-
vým čerpadlům několik výhod.

Obr. 1 
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což jsou nově zavedené parametry pro hodnocení celosezón-
ní účinnosti jak v režimu chlazení (ESEER – European Seasonal 
Energy Efficient Ratio), tak v  režimu vytápění (SCOP – Seaso-
nal Coefficient Of Performance). Tyto hodnoty reálněji ukazují 
provozovateli celoroční spotřebu pro jednotlivé režimy a  jsou 
součástí  hodnocení Ecodesign a energetických štítků. Tato me-
todika používá tři klimatická pásma a  pro výpočet je použito 
střední klimatické pásmo – Strasbourg s minimální výpočtovou 
teplotou – 10°C, což jsou klimatické podmínky podobné naší 

Další výhodou použití systému  s proměnlivým průtokem je 
eliminace regulačního ventilu. V neposlední řadě, vzhledem 
k použití elektronického měření dispozičního tlaku a průtoku 
je výhodou i to, že servisní technik či uživatel vidí na displeji 
konkrétní hodnotu průtoku jednotkou.

Při vlastním návrhu jednotek byla samozřejmě věnována 
pozornost i účinnosti jednotek při plném výkonu, ale hlavním 
cílem bylo dosažení co nejlepších parametrů ESEER a  SCOP, 

Obr. 2 Obr. 3

Tab. 1



26 KLIMATIZACE

ky, zátěži, relativní vlhkosti vzduchu a mnoha dalších parame-
tech.  Při teplotách okolního vzduchu nad cca +2°C tak je možné 
provést odtávání bez chodu kompresru, pouze během ventilá-
torů. Dochází tak k výrazné úspoře příkonu jednotky a zároveň 
není topná voda ochlazována chodem kompresorů. Výsledky 
testů ukázaly až 12%  zvýšení   hodnoty SCOP při použití toho-
to způsobu odtávání (obr. 4). V levé části obrázku vidíme rozdíl 
v dosažené hodnotě SCOP a v pravé průběh teploty topné vody 
při odtávání.

Je toto číslo ale reálné nebo se jedná pouze o  laboratorně 
dosaženou hodnotu, která v reálném provozu není dosažitelná?  
Na základě  své praxe  jak topenářské, tak s  provozem tepel-
ných čerpadel  jsem si položil tuto otázku. Průměrné teploty 
v  topném období se v  České republice pohybují mezi +3 až 
+4°C  (České Budějovice: +3,4°C, Praha: +4,0°C, Brno: +3,6°C). Při 
možnosti aktivace free defrostu od cca + 2,5°C a výše se pak na 
základě tabulky dat pro výpočet hodnoty SCOP – viz výše tab. 1 
– dostáváme k možnosti použití tohoto způsobu odtávání v 1506 
hodinách z celkové doby pro odtávání 2872 hodin (provoz odtá-
vání jsem uvažoval pod +6°C okolního vzduchu). Z těchto čísel 
nám pak vychází, že free defrost je použitelný v 52,4 % tohoto 
režimu, což je poměrně vysoká hodnota, která mne samotného  
překvapila a přesvědčila o smysluplnosti tohoto řešení. Pokud 
si dále uvědomíme, že při okolních teplotách +2,5 až +6°C je 
jednotka výrazně pod bodem bivalence (v této metodice uva-
žováno -6°C), tak je zde výkonová a tím časová rezerva pro tento 
způsob odtávání.

Dalším benefitem nových jednotek je inovovaný řídicí systém 
s dotykovým displejem a možností napojení na web prohlížeč, 
možnost funkce tzv. černé skříňky, kdy jsou do paměti uložena 
data předcházející poruše jednotky, což výrazně pomůže servis-
ním technikům identifikovat příčinu poruchy. Dále u  jednotek 
30RQP je plynulé řízení všech ventilátorů, což hlavně v částeč-
ných zátěžích či v nočním provozu umožňuje velmi razantně (až 
10 i více za dB/A/) snižovat hlukovou zátěž do okolí , rozšíření 
provozních limitů atd.                                                                            

realitě (dále je zde teplejší klima – výpočtová teplota +2°C a stu-
denější  - 22°C). Výpočetní metodika je poměrně komplikovaná, 
ale dává reálný obraz spotřeby elektrické energie jak pro pro-
voz vlastního tepelného čerpadla, tak např. pro elektrický do-
top pod bodem bivalence.  Jednotlivě pro 26 hodnot okolního 
vzduchu je pak stanovena ztráta objektu, příkon tepelného čer-
padla a příkon pomocného dotopu pro teploty pod -6°C – bod 
bivalence. Vážený průměrem (tj. s vyšší váhou parametrů s větší 
dobou výskytu) je pak spočtena hodnota SCOP – celosezónní 
topný faktor (tab. 1).

Pro lepší představu je přiložen i grafický průběh okolních tep-
lot této metodiky (obr. 3). Je zde vidět, že průběh teplot v top-
ném období je našim podmínkám poměrně blízký a tudíž nám 
bude dávat reálnější hodnoty pro provoz tepelného čerpadla 
v našich aplikacích.

Free defrost – volné odtávání 
U zmíněné řady je také nově použit způsob odtávání. Jedná 

se o tzv. free defrost – volné odtávání.  V čem spočívá princip? 
Většina tepelných čerpadel pro odtávání využívá reverzaci cyk-
lu, kdy 4-cestným ventilem je zvolen režim chlazení a při deak-
tivovaných ventilátorech výměníku dojde k  odtátí námrazy.  
U jednotek 30RQM/30RQP je také  při  „ nadnulových“ teplotách 
využit patentovaný způsob odtávání vzduchem.  

Při klasickém způsobu odtávání dochází:
k přestavění 4-cestného ventilu s následným hlukem a vibra-

cemi jednotky;
ke snížení teploty topné vody a tím ke snížení komfortu 
 – obr. 4 vpravo
k běhu kompresoru/ů – a tím spotřebě elektrické energie; dal-

ším faktorem je zvýšení počtu startů kompresoru a tím jeho 
zátěž včetně hlukové zátěže okolí.

K  namrzání výměníku venkovního vzduchu dochází již při 
„nadnulových“ teplotách – od cca +5 až +7°C dle návrhu jednot-

Obr. 4
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Horský dům Nové Hamry
Jakub Šachl

Dům se nachází v horské lokalitě v Karlovarském kraji v nad-
mořské výšce 750 metrů. Obývaný je 4člennou rodinou - rodiče 
a  dvě školou povinné děti. Do denního režimu se promítá čás-
tečná práce z domova. Obsazenost domu je minimálně 12 hodin 
denně, spíše však celodenní.

Dům je řešen jako bungalov s  pultovou a  zelenou vegetační 
střechou (obr. 1 a 2). Zastavěná plocha je 240 m2, obytná 200 m2. 
Při stavbě byly mj. použity: 
	duté cihly 36,5;
	zateplení 16 cm (minerální vata); 
	plastová okna s aluklipem a izolační trojsklo;
	podlahové topení; 
	otopné žebříky v koupelnách; 
	rekuperace vzduchu;
	klimatizace a  krbová vložka (použití převážně mimo topnou 

sezónu) v obývacím pokoji.

Při plánování novostavby, (kolaudace v  roce 2012) bylo roz-
hodnuto na základě nízkých provozních nákladů, doporučení 
a referencí z již realizovaných staveb v okolí použít tepelné čerpa-
dlo Panasonic Aquarea s 300litrovým nerezovým bojlerem - vnitř-
ní jednotka WH-SDF12C9E8, venkovní jednotka WH-UD12CE8 
a 300l nádrž WH-TD30E3E5 (obr. 3 až 5). Jednotky jsou propojeny 
9m měděným potrubím. Cena realizace zvoleného řešení byla 
216 580 Kč (182 000 Kč bez DPH).

Po realizaci si provoz domu v  roce 2013 vyžádal náklady 37 
176 Kč s DPH (spotřeba NT 10,980 MWh a VT 1,123 MWh). Ná-
klady v roce 2014 byly 29 589 vč. DPH (spotřeba NT 10,166 MWh 
a  VT 1,066 MWh). Náklady zahrnují topení, ohřev teplé vody, 
veškeré elektrické spotřebiče v  domě - pračka, sušička, induk-
ce, elektrická trouba, osvícení, klimatizace a běžné další domácí 
spotřebiče (kontakt na str. 29).                                                           

Obr. 1

Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5

Obr. 2
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použití entalpického výměníku. Provoz je možný i  při menších 
venkovních teplotách, nutné je však osadit jednotku dodateč-
ným příslušenstvím, elektrickým předehřívacím registrem. Toto 
vybavení umožňuje provozovat jednotky při venkovních tep-
lotách do hodnoty -15 oC. Jednotky jsou vybaveny dvěma venti-
látory, kdy objemový průtok je regulován v  závislosti na tlaku, 
který je snímán dvěma integrovanými tlakovými senzory. Filtry 
F7 na přívodu vzduchu a G4 na odváděném vzduchu zajišťují vy-
nikající kvalitu vzduchu v obytném prostoru. Samozřejmostí jsou 
další tyto funkce a vybavení:

letní bypass;
osvětlený ovládací panel s jednoduchým ovládáním;
dálkové ovládání (příslušenství);
automatická identifikace znečištění filtru;
čidlo vlhkosti umožňující větrání podle potřeby.

Rekuperační jednotky 
Vaillant recoVAIR
Ing. Libor Hrabačka

Společnost Vaillant Group (kontakt na str. 31) neustále rozšiřuje 
své portfolio výrobků o další technologie. V uplynulých letech byl 
standardní sortiment úspěšně rozšířen o solární systémy, tepel-
ná čerpadla a v letošním roce byl tento vývoj dovršen uvedením 
rekuperačních jednotek recoVAIR (obr. 1) na trh České republiky. 

Firma Vaillant nabízí ucelenou řadu rekuperací vyhovující růz-
ným účelům, jak ve stávajících objektech, tak zejména v  novo-
stavbách – pasivních domech. Nabízí tři varianty dle objemového 
průtoku. Další možnost provedení je dodání s normálním výmě-
níkem nebo entalpickým výměníkem. V tabulce 1 jsou uvedeny 
všechny varianty jednotek se základním určením.

Konstrukce rekuperačních jednotek
Jednotky (obr. 2) jsou vybaveny křížovým – protiproudým vý-

měníkem vyznačující se vysokou účinností - 87 %. Jsou schopny 
pracovat až do teploty venkovního vzduchu -4 oC, resp. -5 oC při 

recoVAIR
Objekt s plochou do cca 

90 m2

Objekt s plochou do 
cca 190 m2

Objekt s plochou do 
cca 290 m2

Rekuperační jednotka se
standardním výměníkem tepla
a funkcí Agua-Care

VAR 150/4 L/R* VAR 260/4 VAR 360/4

Rekuperační jednotka s entalpickým
výměníkem tepla a funkcí 
Agua-Care plus

- VAR 260/4 E VAR 360/4 E

Tab. 1 – Varianty jednotek recoVAIR

* označení pro levé/pravé napojení vzduchových kanálů   

Obr. 1 - recoVAIR 260/4 a 360/4 Obr. 2 - Funkční schéma rekuperační jednotky recoVAIR

(Pokračování na str. 32)
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systému, a využívat veškeré výhody tohoto ovládání pomocí tab-
letu nebo chytrého telefonu. Veškeré funkce a nastavení se pro-
vedou v rámci vizualizační aplikace nadřazeného systému a jsou 
přes komunikační rozhraní přeneseny do regulátoru multiMATIC.

Toto komunikační rozhraní umožňuje napojit regulaci Vaillant 
multiMATIC 700 na řídicí systém inteligentní budovy s protoko-
lem KNX.
Modul se skládá ze dvou částí:
převodník firemního Vaillant e-bus protokolu na protokol KNX;
KNX rozhraní.

Obě jednotky jsou navzájem propojeny USB kabelem pro vzá-
jemnou komunikaci. Pomocí tohoto modulu je možné začlenit 
kompletní topný systém Vaillant do inteligentního systému řízení 
budovy. Lze ovládat všechny komponenty Vaillant, jako je konden-
zační kotel, tepelné čerpadlo, solární systém a rekuperační jednot-
ka. A to vše v režimu vytápění, chlazení a přípravy teplé vody. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že společnost Vaillant 
Group dbá zejména o systémové řešení pro vytápění a ventilaci 
v budovách. Toto řešení je optimalizováno tak, že vlastní instala-
ce, uvedení do provozu a následné užívání zajistí všem zákazní-
kům, od instalační firmy přes servisního technika až po konco-
vého uživatele, ty nejlepší podmínky při jejich činnostech.        

Technologie Agua Care
Jako systém Agua Care se označuje regulace množství vzduchu 

v rekuperační jednotce recoVAIR s kontrolou obsahu vlhkosti v od-
váděném vzduchu. Agua Care neobsahuje senzor CO2. Ušetří se tak 
elektrická energie a je zajištěno příjemné klima v místnosti. Rekupe-
rační jednotka recoVAIR s  technologií Agua Care nebo Agua Care 
plus zajišťuje po celý rok příjemné klima a zásobuje obytné místnosti 
nejlepší možnou vzdušnou vlhkostí (obr. 3). Zvýší se pohoda a zdraví 
obyvatel, chrání se bytové zařízení a stavební konstrukce.

Základní charakteristika systému Agua Care
Senzor vlhkosti a  inteligentní regulace rekuperační jednotky 

recoVAIR přizpůsobí automaticky množství vzduchu, když za-
čne v místnostech klesat vzdušná vlhkost. Často k tomu dochá-
zí zejména v zimních měsících.

Vysoušení vzduchu v místnosti během velmi chladných klima-
tických období se sníží.

Zajištěna vyšší relativní vlhkost vzduchu v zimě.
Rekuperační jednotky reagují ve velmi krátké době na změny 

vzdušné vlhkosti.
Senzor vlhkosti je integrován v  rekuperační jednotce a  není 

nutné žádné další propojování.

Základní charakteristika systému Agua Care Plus
Má všechny funkce jako systém Agua Care.
Entalpický výměník tepla získává vzdušnou vlhkost z odvádě-

ného vzduchu, takže se vzduch udrží déle v optimálním rozsa-
hu vlhkosti.

Regulační systém a rekuperační jednotky
Firma Vaillant Group jako jedna z mála dodavatelů nabízí kom-

plexní řešení ovládání pro vytápění, přípravu TV a ventilaci. Pouze 
jedna centrální jednotka je schopna regulovat všechny kompo-
nenty topného a ventilačního systému – od případného zdroje 
tepla, např. tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM až po rekuperač-
ní jednotku recoVAIR. Samozřejmostí je možnost ovládání více 
zdrojů tepla s nastavením bodu bivalence, topných větví včetně 
oběhových čerpadel a  směšovacích ventilů až po rekuperační 
jednotku recoVAIR. To vše zajistí uživateli vysoký komfort s  jed-
noduchým ovládáním. Jedná se o  ekvitermní regulační systém 
multiMATIC 700, který je propojen se všemi prvky e-busovým 
protokolem a zajišťuje vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými 
komponenty topného systému a rekuperací. 

Současným trendem v novostavbách je instalace inteligentní-
ho řízení budovy. Společnost Vaillant Group nabízí rovněž nadča-
sové řešení propojení regulačního systému Vaillant multiMATIC 
700 s inteligentním systémem. Pomocí speciálního příslušenství 
– KNX modulu (obr. 4) lze „zakomponovat“ Vaillant produkty, 
včetně rekuperačních jednotek do nadřazeného inteligentního 

Obr. 3 - Porovnání průběhu vlhkosti během roku

Obr. 4 - Komunikační rozhraní ise smart connect 
KNX Vaillant 

(Pokračování ze str. 30)
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automatizace a  řízení budov, což umožňuje integraci systémů 
různých výrobců, a  dodávají se předprogramované pro řadu 
aplikací (chladicí věže, chladiče, klimatizační jednotky apod.). Mezi 
výbavou nechybí ani interaktivní asistent uvedení do provozu, 
dva vestavěné PID regulátory, kalendář a hodiny v reálném čase 
či vestavěné časové spínače. Použitá vstupní tlumivka (swinging 
choke) snižuje emise harmonických o 25 %.

Další možností, vhodnou mimo jiné pro čerpadla a ventiláto-
ry, jsou nízkonapěťové motory s  litinovou kostrou M2BAX (obr. 
2), nabízející vyšší třídu účinnosti (IE3) při kompaktnější velikos-
ti motoru. Poslední inovace elektrické i mechanické konstrukce 
s lepším využitím materiálu umožnila optimalizovat rozměry mo-
toru. Rozšířen byl jak rozsah osových výšek (132-355), tak mož-
nosti výběru volitelného příslušenství. 

Pro využití v oblasti HVAC jsou vhodné také menší asynchronní 
nízkonapěťové motory M1AA/M2AA s hliníkovou kostrou a s oso-
vou výškou 63–250 (obr. 3), které lze stále využívat i s třídou účin-
nosti IE1. V nabídce lze nalézt 2, 4 a 6-pólové motory do 0,75 kW 
a také pro vyšší výkony 8 a více pólové motory. 

Legislativní rámec
Elektrické motory ABB splňují požadavky na minimální hodno-

ty účinnosti elektrických motorů uváděných na trh v Evropské unii 
tak, jak jsou stanoveny v EU směrnici EC 640/2009 a pozměňovací 
směrnici 4/2014 platné od 1. 1. 2015 (EU MEPS - Minimum Energy 
Performace Standard). Měniče frekvence splňují požadavky nor-
my IEC/EN 61000-3-12, která stanovuje přísné limity pro harmo-
nické proudy generované výrobky připojenými do elektrické sítě 
(viz ACH550). Harmonické proudy představují formu znečištění 
elektrické sítě a mohou způsobovat řadu nežádoucích efektů – 
poblikávání světel, poruchy počítačů nebo přehřátí elektrických 
zařízení.                                                                                                           

Pohony ABB 
- komfort, na který se lze spolehnout
Ing. Tomáš Kraus

Neustále rostoucí ceny energií nutí podniky přicházet se stále 
efektivnějšími způsoby úspor ve všech oblastech podnikání, tedy 
i v oblasti vytápění, větrání a klimatizace (HVAC). Svou pozornost 
často zaměřují na nové technologie či alternativní zdroje energie. 
Ty jsou samozřejmě řešením efektivním, ale nikoliv jediným. Mož-
nosti velkých úspor nabízejí také již existující řešení, konkrétně fre-
kvenční měniče, regulující pohony integrované do systémů HVAC. 

Pokud se využívají motory bez regulace otáček (připojené pří-
mo na síť) a průtok se ovládá pomocí ventilů, klapek či škrcení, 
běží motor kontinuálně, stále jmenovitými otáčkami. Protože 
HVAC systémy jen zřídka potřebují maximální průtočné množství, 
znamená pohon bez regulace otáček značné plýtvání energií. Na-
opak měniče frekvence, které umožňují regulaci otáček motoru 
v  závislosti na aktuální potřebě HVAC systému, umožňují dosa-
hovat až 70 % úspory energie. Např. jen snížením otáček motoru 
o 20 % lze snížit spotřebu energie až o 50 %. Díky dosahovaným 
úsporám energie je navíc i návratnost investic do regulovaných 
pohonů pro HVAC velmi krátká a pohybuje se v řádu měsíců.

Pohony ABB pro systémy vytápění, 
větrání a klimatizace

Ve snaze udržet si konkurenceschopné postavení na trhu a nabí-
zet výrobky, které reagují na aktuální trendy a splňují i platné legis-
lativní požadavky, nabízí ABB (kontakt na str. 35) ve svém portfoliu 
řadu inovovaných pohonů vhodných pro systémy HVAC. V současné 
době má na celém světě instalováno asi 600 000 pohonů pro HVAC.

Ideální volbu pro oblast HVAC představují měniče frekvence 
ACH550 (obr. 1), určené specificky pro vytápění, větrání a klima-
tizaci. Tyto inteligentní pohony s  frekvenčními měniči přinášejí 
úsporu energie, zaručují přísun kvalitního vzduchu a  snižují ne-
gativní dopady na životní prostředí. Měniče jsou vybaveny stan-
dardním komunikačním protokolem BACnet, určeným pro sítě 

Obr. 1 - ACH550 Obr. 2 - M2BAX Obr. 3 - M1AA/M2AA

Měniče frekvence ABB typu ACH550 (0,75 – 355 kW) určené pro regulaci otáček asyn-
chronních motorů pohánějících čerpadla, ventilátory a kompresory jsou instalovány ve 
více než 3000 budovách po celém světě včetně nemocnic a míst citlivých na EMC 
rušení. Pracují přesně a spolehlivě. Mají vestavěné všechny funkce, které jsou potřebné 
pro HVAC systémy budov, samozřejmostí je komunikace s nadřazenými řídicími sys-
témy v moderních budovách. Jejich instalace je snadná a rychlá díky ovládacímu panelu 
v českém jazyce. Návratnost investice na jejich pořízení se vrátí obvykle do 1-2 let. 
Pro zvýšení energetické účinnosti, bezpečnosti a inteligence budov navštivte webové 
stránky www.abb.cz

Příjemné prostředí a úspora nákladů  
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DX a čerpaný systém.
Návrhový tlak HFC DX 33 bar, čerpané NH3 27 bar, 
 CO2 33–60 bar, nemrznoucí směs 6 bar.
Trojúhelníková nebo čtvercová geometrie žebrovky.
Rozteč lamel 4 až 12 mm.
1 až 8 ventilátorů, průměr ventilátorů 450 až 1000 mm.
Odklopné límce ventilátorů pro snadnou údržbu a úsporu času 

i nákladů.
Provedení s tlačnými nebo tažnými ventilátory.
Teplota v místnosti od +10 °C až do -40 °C.
Výkon od 3 do 250 kW.
Průtok vzduchu 3000 až 120 000 m3/h.
Široká škála příslušenství.

Tažné nebo tlačné provedení ventilátorů
Jednotky s tažnými ventilátory poskytují lepší distribuci vzdu-

chu po celé žebrovce a zvýšení její účinnosti, delší dofuk, tvorba 
námrazy je viditelná na straně vstupu vzduchu.

Jednotky s tlačnými ventilátory nabízejí vyšší DTML, vyšší chla-
dicí výkon, větší plochu, vyšší relativní vlhkost (menší dehydrata-
ce produktu) a rovnoměrnější proud výstupního vzduchu.

AC a EC ventilátory
Pro jednotky Alfa Laval Arctigo jsou k  dispozici obě varianty. 

EC motory jsou motory na stejnosměrný proud, u nichž byly ko-
lektory a kartáče nahrazeny elektronikou. EC motory ventilátorů 
jsou vybaveny elektronicky řízenou regulací otáček. Výsledkem 
je vysoce účinný a velmi kompaktní ventilátor s plynulou regulací 
otáček.                                                                                                             

Technické řešení vhodné 
pro rozličné potřeby chlazení
Ing. Branislav Bednarič

Nová řada vzduchových chladičů Alfa Laval Arctigo (obr. 1 
až 3) přináší technické řešení vhodné pro jakékoliv potřeby 
průmyslového chlazení. Prostřednictvím modulární koncepce 
lze chladiče kombinovat se sedmi typy žebrovek, s  různými 
typy ventilátorů a volitelným příslušenstvím. Jsou přizpůsobené 
na míru specifických požadavkům dané aplikace, poskytují 
optimální funkci, vysokou energetickou účinnost a  maximální 
spolehlivost.

Odborné znalosti z různých odvětví
Díky desítkám let bohatým na znalosti a zkušenosti z přenosu 

tepla je dnes Alfa Laval (kontakt: www.alfalaval.cz) předním svě-
tovým dodavatelem výměníků tepla. Spojením svých kapacit se 
společností Helpman a Fincoil vytvořila Alfa Laval jedinečné tech-
nologické knot-how, které zúročila v  nové řadě průmyslových 
vzduchových chladičů Arctigo. 

Tyto chladiče přinášejí optimální výkon za použití menšího 
množství energie a podílejí se tak na snížení celkových nákladů 
při vytváření ideálního klima pro jakýkoliv druh produktu - od 
chlazení a mrazení v průmyslových prostorách, jatkách, při zpra-
cování ryb a masa až po přesnou regulaci teploty ve skladištích 
čerstvých potravin.

Lze je nakonfigurovat pro všechny typy chladiv v  systémech 
s přímou expanzní i v čerpaných systémech. Okruhy jsou optima-
lizovány v závislosti na aplikaci a použitém chladivu (viz tab. 1).

Technické parametry Arctigo
Vhodný pro všechny typy chladiv na bázi HFC, čpavku, CO2 

a nemrznoucí směsi.

Obr. 1

Obr. 3

Obr. 2

Tab. 1
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objekty (propojení objektů mezi sebou, s přívodními či odvodními 
prvky mimo objekty).

Vždy je však potřeba mít na zřeteli v  projektové přípravě, že 
tento potrubní systém pro vzduchotechniku bude nejníže polo-
ženým zařízením ve stavbě s vysokým rizikem kontaminace hygi-
enickou zátěží a že na něm bude realizovaná stavba s mnohoná-
sobně vyšší investicí. Na druhé straně však může vyřešit mnoho 
problémů.

Výhody vzt potrubí „v zemi“
Potrubní rozvody jsou skryté a chráněné.
Konstantní tepelné ztráty (nulová dilatace).
Životnost prakticky shodná s životností stavby.
Odolnost proti korozi, bludným proudům (vhodné zejména v prů-

myslových aglomeracích a lokalitách s kolejovou dopravou).

Nevýhody 
Spádování potrubí do servisních vstupů.
Dostatečný počet servisních/čistících vstupů.
Řešení prostupů potrubního systému do stavby z exteriérové 

trasy (tj. mimo vlastní stavbu).
Opatření proti vztlaku spodní vody.
Roznášecí konstrukce zásypu nad potrubím.

Doporučuje se 
Pokud projektant zvolí uložení vzt potrubí „do země“, pak jeho 

dokumentace musí zajistit po konzultaci s  výrobcem definovaný 
materiálu, jeho dimenzi, výbavu potrubního rozvodu a zpracovateli 
stavby poskytnout potřebné podklady pro realizaci charakteristické-
ho řezu uložení, který bude součástí stavební dokumentace. Součás-
tí dokumentace by měl být i návod k užívání a údržbě vzt systému.

Nedoporučuje se
Použít standardní lehké vzduchotechnické potrubí (toto pouze 

do stavebního kanálu s izolací, kanál musí být odvodněn a vy-
baven horní roznášecí deskou).

Použít kanalizační systémy (neschválené pro vzduchotechnické 
a klimatizační systémy - recyklovaný nestandardní materiál).

Sklolaminátové potrubí.                                                                        

Vzduchotechnické potrubí 
z polypropylenu ukládané „do země“
Ing. Karel Polena

Polypropylenové potrubí (PP) vzduchotechnických (vzt) systémů 
ukládaných z dispozičních důvodů řešené stavby „do země“ (obr. 1 
až 2), tj. pod stavbu, má svá specifika, která je nutno zohlednit při ná-
vrhu vzt systému a která bohužel kladou podstatně vyšší nároky na 
projektanty vzt i na jejich spolupráci s dodavatelem dokumentace 
stavby, jejím architektem a výrobcem (dodavatelem) PP potrubí. Pro 
tyto rozvody se specifickými požadavky je nutné použít konstrukci 
a materiály, které budou respektovat jak legislativu pro vzt systémy, 
tak např. ošetřovanou technologii či budoucí stavbu. 

Specifickým požadavkům uložení, zejména do chráněného, 
příp. nechráněného zásypu, je nutné podřídit konstrukci a vyba-
vení potrubního systému (spádování, čistící a revizní vstupy atd.). 
Touto problematikou jsem se prakticky (jako výrobce a konzultant 
v dané problematice)  zabýval již v mnoha případech. A každý byl 
svým požadavkem a realizací jiný. 

Nejnáročnější na řešení jsou stavby historické, kde je vzt sys-
tém nutné z prostorových důvodů umístit pod podlahu, která je 
například pod úrovní spodní vody a  lokalita je třeba v záplavové 
oblasti. Např. v r. 2002 během záplav bylo nad tímto vzt systémem 
v jednom případě 7 metrů vody. Po jejím opadnutí se však potrub-
ní rozvod propláchl, desinfikoval a  dále používal. Zde probíhala 
velmi dobrá spolupráce mezi projektantem a námi, tj. výrobcem 
s aplikačními a technologickými zkušenostmi (kontakt na 2. str. 
obálky časopisu).

Příjemnější na řešení jsou systémy, jež nejsou ohrožovány spod-
ní vodou a jsou realizovány v historických stavbách, nebo jsou sou-
částí budované nové stavby. Zde je nutné, aby si projektant a in-
vestor uvědomili, že takovýto systém se může stát při nevhodném 
řešení a realizaci tzv. Pandořinou skřínkou celé stavby a může ne-
nahraditelně znehodnotit i „klima stavbu“ v případě „opomenutí“ 
potřebné výstroje vzt systému. 

Při odborných konzultacích v projektové přípravě, které posky-
tujeme projektantům i investorům v případě poptávky řešení dané 
problematiky, lze problematiku použití vzt potrubí optimálně oše-
třit, jak z hlediska konstrukce, tak investice a následného provozu. 

Nejjednodušší aplikace jsou ty, které řeší pouze zemní korozi (ze-
jména eliminace účinků bludných proudů a běžná chemicko-bio-
logická koroze) bez vlivu spodní vody, zejména u rozvodů mimo 

Obr. 1 Obr. 2
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ven servopohonem Uni mod, který je určen pro spojitou regulaci 
(řízení analogovým napěťovým signálem 0 až 10 V). Písmeno B 
značí, že uzel je určen k řízení regulátorem. Je vybaven servopo-
honem Uni 3P s tříbodovým řízením na 24 V. Typ MC je určen k ří-
zení regulačním systémem a  je vybaven servopohonem Uni 3P 
s tříbodovým řízením na 230 V.

Maximální výkon je stanoven pro teplotní spád vody 80/60°C.

Regulace 
     Směšovací uzel se instaluje před vodní ohřívač. Čerpadlo za-
jišťuje cirkulaci vody v  ohřívači. Směšovací ventil ovládaný ser-
vopohonem zabezpečuje regulaci výkonu směšováním vratné 
vody z ohřívače a topné vody. Je-li řídicí systém nastaven na plný 
tepelný výkon, proudí všechna voda ve velkém okruhu, tj. z kotle 
přes primární cirkulační čerpadlo do směšovacího uzle, jde přes 
filtr, ventil, čerpadlo SU, vodní ohřívač a  zpátečkou se vrací do 
sběrače topné vody ke kotli.  
     Při snižování výkonu ohřívače začne ventil propouštět jen část 
vody ze zdroje a  tím plynule snižuje teplotu vody, která proudí 
ohřívačem. V  případě, že není požadován žádný topný výkon, 
proudí voda pouze v  okruhu ohřívače, tzn. že ventil propouští 
celý tok vody ze zpátečky přes čerpadlo do výměníku. Aby při 
regulaci nedošlo k úplnému zastavení proudu vody v kotlovém 
okruhu je použitý čtyřcestný ventil. Čerpadlo ve směšovacím uzlu 
překonává pouze tlakové ztráty okruhu ohřívače (tj. ohřívače VO 
a všech prvků ve směšovacím uzlu). Čerpadlo kotlového okruhu 
musí být proto dimenzováno na pokrytí všech tlakových ztrát až 
po směšovací uzel (celého kotlového okruhu), a to při nominál-
ním průtoku vody, který byl stanoven při návrhu vodního ohříva-
če. U směšovacích uzlů s Kvs menším než 2,5 je použitý třícestný 
ventil. Pak je  vhodné před směšovací uzel instalovat obtok. Ten 
pak slouží k zajištění průtoku ke kotli i když je směšovací uzel uza-
vřen. Aby nedocházelo k  ovlivňování průtoku čerpadla na kotli 
a také zabraňuje vychladnutí vody v kotlovém okruhu.                 

Směšovací uzle 
k vodním ohřívačům - SMU
Adam Kratochvíl

Díky dlouholetým zkušenostem v  oboru MaR bylo vyvinuto 
a je vyráběno několik řad směšovacích uzlů k vodním ohřívačům. 
V tomto článku představíme jednu z řad. Na přání zákazníků se 
projektují různé typy dle jejich použití.

Směšovací uzel (obr. 1 a  2) slouží k  ovládání průtoku topné 
vody do vodních ohřívačů až do topného výkonu 120 kW. Ozna-
čení xx v typovém znaku udává typ čerpadla WILO nebo GRUN-
DFOS, yy udává hodnotu Kv směšovacího ventilu. Ovládání je 
zajištěno servomotorem Firšt Uni mod nebou Uni 3P. Provedení 
A je se servopohonem řízeným analogově 0–10 V a je určené pře-
devším pro řízení ze zákaznického řídicího systému. Provedení B 
je se servopohonem tříbodovým, určené pro řízení regulátorem. 
Řídicí systém zajišťuje mimo regulaci výkonu i ochranu vodního 
ohřívače proti zamrznutí. Regulace výkonu je zabezpečena smě-
šováním vstupní vody se zpátečkou při konstantním průtoku 
vody. Směšovací uzel zajišťuje ve spojení s dalšími komponenty 
systému ochranu ohřívače proti zamrznutí. Voda proudící uzlem 
nesmí obsahovat nečistoty, pevné příměsi a agresivní chemické 
látky, které narušují měď, mosaz, nerez, zinek, plasty, pryž. Nej-
vyšší povolené provozní parametry topné vody jsou následující:
maximální teplota vody +110°C;
maximální tlak vody 1 MPa;
minimální tlak vody 20 kPa.
     Teplota vody nesmí za provozu klesnout pod teplotu okolního 
vzduchu, neboť hrozí nebezpečí kondenzace vlhkosti v motoru 
čerpadla. Minimální provozní tlak vody zaručuje, aby nedocháze-
lo k nasávání vzduchu odvzdušňovacím ventilem, který musí být 
namontován na nejvyšším místě vodního okruhu.

Při návrhu umístění směšovacího uzlu doporučujeme dodržovat 
následující zásady:
dbát pokynů výrobce pro aplikaci VO;
směšovací uzel musí být upevněn vždy tak, aby hřídel motoru 

čerpadla byla v horizontální poloze;
směšovací uzel musí být v  takové poloze, aby bylo zajištěno 

jeho odvzdušnění;
při umístění v  podhledu nutno zachovat kontrolní a  servisní 

přístup k směšovacímu uzlu a odvzdušňovacímu ventilu.

Rozměry a materiály
     Směšovací uzly jsou vyráběny ve výkonové řadě o deseti veli-
kostech, které se liší typem čerpadla, velikostí třícestného ventilu, 
typem servopohonu a průměrem přípojného potrubí. Připojení 
topné vody je unifikováno na měděné potrubí o průměru 22 a 28 
mm. Průtok a  tlaková ztráta směšovacího uzlu je dána velikostí 
čerpadla a velikostí regulačního ventilu. (Kv v rozsahu 0,6 až 16).

Provedení 
     Směšovací uzel je opatřen na vstupu dvěma kulovými ventily 
pro zajištění možnosti odpojení topného nebo chladicího okruhu 
při opravách. Před směšovačem je zařazen filtr. Čtyřcestný směšo-
vač je ovládán servomotorem Firšt s plynulým řízením (Uni mod). 
Za směšovačem je umístěno čerpadlo. Typový znak směšovacího 
uzlu se rozlišuje posledním písmenem (A, B, MC), způsob regu-
lace servomotoru. Písmeno A určuje, že směšovací uzel je vyba-

Obr. 1 – Směšovací uzel bez servopohonu

Obr. 2 – Směšovací uzel se servopohonem
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Například Venture Tape 1577CW je 5-ti vrstvá laminovaná samo-
lepící páska, která je vhodná do náročných studených podmínek, 
pro opravy za studena, spoje na chladničkách a  mrazničkách 
(obr. 3). Standardně ji nabízíme v barvě stříbrné a stříbrné emboss. 

Bílá alternativa pásky (navíc 6 extra vrstva) se ideálně hodí pro po-
užití v potravinářském průmyslu a z tohoto důvodu je atestovaná 
i pro styk s potravinami. Teplotní odolnost je od -70°C do 120°C. 
Standardně jsou tyto pásky nabízeny v šíři 50, 75 a 100 mm. 

Nejvýznamnější pro oblast klimatizace jsou vysoce pevnostní 
pásy v šíři 500 mm VentureClad 1577CW s vícenásobnou laminací 
s tloušťkou 0,18 mm (5 vrstev) a 0,36 mm (13 vrstev), které jsou 
určeny k ochraně izolací rozvodů klimatizačních a vzduchotech-
nických zařízení, jako alternativa hliníkových krytů (obr. 4 - 6). 

Jak obr. 7 ukazuje, výraznou předností je možnost operativní 
a rychlé opravy poškozeného opláštění izolace i v zimě. 

Potřebné materiály 
pro vzduchotechniku a klimatizaci
Václav Pernica, Ing. Pavla Horáčková

Již 23 let na trhu pod logem Okentěs (kontakt na str. 43) ob-
sluhuje náš 50- členný tým z provozoven Val. Meziříčí, Brno a Pra-
ha více než 8 tisíc klientů. Naše dceřiná společnost na Slovensku 
se stará o další 2 tisíce zákazníků. Přední pozici na trhu v oblasti 
těsnících prvků, tmelů, PUR pěn a kování dokladuje i náš Katalog, 
který v počtu více jak 30 tis. kusů je určen pro výrobu, řemesla 
a  obchod. Z  pozice hlavního dodavatele silikonového těsnění 
Sillen a předního distributora 15 zahraničních partnerů / výrob-
ců tak zajišťujeme cenové a technické informace; k dispozici jsou 
také naše webové stránky (www.okentes.cz)  s možností objed-
nání v e-shopu. 

Z široké nabídky uvedené v Katalogu pro oblast vzduchotech-
niky a klimatizace uvádíme:
opravné samolepicí hliníkové a laminované pásky pro aplikace 

do -23 °C;
samolepící těsnění, silikonové profily;
těsnící kartáče a flexibilní kartáčky;
tmely, silikony a lepidla. 

Opravné samolepící hliníkové pásy a pásky
pro vzduchotechniku a klimatizaci

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 lepi-
dlem citlivým na tlak, které bylo speciálně vyvinuto pro aplikaci 
v nízkých teplotách a v prostředí s vysokou vlhkostí. Tím se tyto 
pásky odlišují od standardních samolepících pásek, které je mož-
no aplikovat při teplotě jen do +5°C.

Základ tohoto sortimentu jsou hliníkové pásky o  tloušťce 30 
mikronů / 1517CW a 35 mikronů / 1521 CW (obr. 1). Pásky jsou 
běžně dodávány v šířce 50, 75 a 100 mm a umožňují aplikace v ši-
rokém teplotním rozsahu od -23°C do +120 °C. Tyto těsnící lepicí 
pásky jsou určeny pro zpevnění spojů tepelných izolací, pro práci 
s izolacemi ze skelné nebo minerální vlny. Snadno se aplikují na 
nerovné, vláknité nebo kovové rozvody (obr. 2).

Druhou významnou skupinou jsou hliníkové pásky vícenásob-
ně laminované (5 až 13-vrstvé), které se v širokém rozsahu teplot 
(od -23°C do +120°C) vyznačují nulovou propustností vodních 
par a vysokou pevností i odolností proti roztržení. 

 Obr. 1

 Obr. 2

 Obr. 4

Obr. 3
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stranách a  je potažená rozpouštědlovým akrylátovým lepidlem, 
které umožňuje použití při velmi nízkých teplotách pod bodem 
mrazu (obr. 9). Minimální provozní teplota: -40°C. Maximální pro-
vozní teplota: 149°C. Tloušťka: 0,10 mm (uvedena bez krycí fólie).

VentureTape 3243CW je samolepicí páska s teplotní odolností 
do 200°C. Jedná se o vysoce odolnou 50 mikronovou hliníkovou 
lepicí pásku s  kontaktním rozpouštědlovým akrylátovým lepi-
dlem s vysokou tepelnou odolností do 200°C (obr. 10). Aplikace: 
speciálně navržena pro spojování, těsnění a opravy spalinových 
systémů pracujících při vysokých teplotách. Snadno se aplikuje 
na kovové potrubí a je vhodná i pro nerovné a nepravidelné povr-
chy. Minimální provozní teplota: -40°C. Maximální provozní teplo-
ta: 218°C. Tloušťka: 0,10 mm (uvedena bez krycí fólie).

VentureTape 1163 CW je silně lepící oboustranná páska pro ná-
ročné aplikace (obr. 11). Nosič PP folie, barva transparent, protaži-
telnost 200%, aplikace: -40 °C do 93° C; šíře 19 a 50 mm.

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

v naší nabídce široký výběr těsnění (obr. 12a, b, c). Pro náročné 
aplikace s vysokou teplotní odolností jsou k dispozici osvědčené 
silikonové profily SILLEN (obr. 12a). 

Velmi široké užití vykazuje několik druhů samolepících těsnících 
profilů Trelleborg: D-list, Kronstrip, Cellband a Cello-list (obr. 12b). 
Tyto profily jsou vyráběny z mikroporézní EPDM pryže; nyní nabízí-
me i tři varianty v provedení EXTRA s teplotní odolností do 100°C.

Řada klientů si již oblíbila barevné, bílé či hnědé samolepící 
profily ELLEN, zavedené dlouhá léta pod názvem Ellenflex K, P, D 
(obr. 12c). Pro spáry od 1,5 mm v oblasti zasklívacích, podložných 
a montážních aplikací vedeme širokou rozměrovou škálu samo-
lepících PE pásek (obr. 12d) z pěnového polyetylénu. Pro nároč-
nější aplikace je pak určená hutná samolepící kaučuková páska 
ZK2115 (100-120 kg/m3).

Tuto skupinu samolepících laminovaných pásek doplňuje 
dvousměrně vyztužená hliníková fólie Venture Tape 1524CW 
(obr. 8), která je vhodná pro utěsnění spojů izolačních desek 
KINGSPAN 15 a  také jako těsnění proti výparům na izolačních 
výrobcích s  hliníkovou výztuží. Je rovněž potažená speciálním 
akrylátovým lepidlem, které je vhodné do nízkých teplot a  do 
vlhkého prostředí (-40°C až +80°C).

Třetí skupinou jsou pásky speciální VentureTape 1555CW - 
ochranná páska proti kryogenním výparům – samolepící. Tato pás-
ka je zhotovena z hliníkové fólie a polyesterového potahu po obou 

 Obr. 5

 Obr. 6

 Obr. 7

 Obr. 11

 Obr. 8

Obr. 9 Obr. 10
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fóliemi. Pro exteriérové aplikace jsou dodávány kartáčky s  UV 
odolným nebo akrylátovým lepidlem.

Protipožární pásky
Nedílnou součástí široké nabídky těsnění dveří jsou protipožár-

ní zpěnitelné pásky Pyroplex (obr. 15). Tyto speciální pásky o ve-
likosti 10 x 2,5 mm, 15 x 2,5 mm, 20 x 2,5 mm a 25 x 2,5 mm jsou 
vhodné pro požární uzávěry – dřevěné dveře a  ocelové dveře 
v ocelové, v dřevěné nebo dřevěné obložkové zárubni s požární 
odolností EI2 30 / EW 30. Uvedené rozměry byly v  letošním roce 
úspěšně certifikovány v Pavusu.

Profi tmely a lepidla 
Historicky standardní akrylátové a  silikonové tmely jsou pro 

oblast lakoven či čistých prostor nevyhovující a tedy nahrazeny 
tmely polyuretanovými, hybridními a MS polymery. Jejich kvalita 
následuje nejnovější trendy, které se odráží i v naší nabídce zná-
mých značek od předních světových výrobců, jako je např. EMFI, 
TKK, Tremco Illbruck a Dow Corning.

U vzduchotechniky a klimatizace v řadě aplikací nadále převa-
žují standardní neutrální silikonové tmely (obr.16). Nezastupitel-
nou úlohu zde z pohledu kvality a barvy má Lukoprén 8280 pře-

Stavební kartáče a flexibilní kartáčky
Široká nabídka umožňuje dodávky kompletních kartáčů od fir-

my Elton (IBS obr. 13a) a kartáčů od firmy Tribollet, které se dají 
zkompletovat na zakázku dle přání zákazníka (Stribo obr. 13b).

Kartáče se od sebe liší tvarem, velikostí držáků a kvalitou vla-
su. Velikost držáku je ovlivněna tloušťkou vlasu. Vlas je vyroben 
standardně z UV odolného černého polypropylenu, antistatické 
kartáče pro turnikety nebo leštění plastů mají vlas z koňské žíně. 
Velikost, délka vlasu a tím i jeho tuhost se volí v závislosti na veli-
kosti spáry s možností výběru síly vlasu. 

Interiérové kartáče bývají obvykle s  plastovým držákem 
nebo hliníkovým s eloxovanou úpravou a bočním uchycením 
na vruty nebo samolepící. Pro náročnější prostředí, např. s vy-
sokou vlhkostí, je vhodné aplikovat kartáče s  hlavou v  nerez 
provedení, případně i  s  držákem v  nerez oceli. Pro extrémní 
podmínky nabízíme flexibilní kartáč s pružným plastovým dr-
žákem (obr. 13c).

Flexibilní kartáčky Linear (obr. 14) slouží obvykle pro dorazové 
a kluzné aplikace, jejich široký výběr naznačuje náš individuální 
přístup. Odlišují se především jemným, výrazně kratším vlasem 
a jeho uložením v plastovém nosiči. Vlas může být vyztužen stře-
dovou fólií různé výšky a  tuhosti, popřípadě chráněn bočními 

Obr. 12

Obr. 13

Obr. 14

Obr. 15
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Stále častěji se pro spárování a  lepení používají polyuretano-
vé tmely Emfimastic 15 ShA, 40 ShA, 50 ShA v kartuši či „salámu“, 
které vulkanizující vzdušnou vlhkostí a jsou přetíratelné. Výrazně 
se také prosazují tmely hybridní Emfimastic MS60, bez obsahu 
isokyanátů s vyšší přilnavostí i k plastům a UV odolností. Pro vý-
robu sendvičových panelů, lepení tvrdých PUR pěn, polystyrénu 
a minerální vlny jsou velmi úspěšná expanzní lepidla ISOLEMFI, 
v balení 6 až 220 kg (obr. 17).

Pro plošné lepení většiny běžně dostupných materiálů je 
v  řadě případů výhodné používat lepidla, která jsou aplikova-
ná z  kanystru pomocí stříkací pistole bez potřeby kompresoru 
a elektriky. Tento způsob aplikace šetří čas i peníze a snižuje tak 
výrobní náklady. Proto významný segment nabídky pro plošné 
lepení lepidla značky StarStuk (obr. 18)  nyní rozšiřujeme o lepidla 
značky Tensorgrip od firmy Quin Global UK Ltd., která jsou rovněž 
ve spreji a v kanystru (obr. 19).

Rozpouštědlová lepidla jsou určená jak pro izolatéry (lepení 
izolací - minerálních vat), tak pro stolaře, nábytkáře (lepení lami-
nátu, koberců, molitanu, MDS). Výhodou těchto lepidel je jejich 
vysoká počáteční síla, vysoká lepivost a  zvýšená tepelná odol-
nost. Jsou použitelné pro lepení většiny materiálů, jako jsou např. 
plošné materiály na bázi dřeva, sklolaminátové desky, textilie, 
pěnové materiály, koženka, kůže, podlahové krytiny, korek, dýha, 
fólie a další.

Například nově zavedené lepidlo Tensorgrip L40 je rychle-
schnoucí kontaktní lepidlo s  dobrou tepelnou odolností. Díky 
lepícím vlastnostem a  citlivostí na tlak je ideálním řešením pro 
pěnové materiály, tkaniny, izolace vzduchovodů, kovy a některé 
tvrdé plasty. 

Celou naši specializovanou nabídku těsnicích prvků, pásek, 
kování, tmelů a lepidel včetně akcí a novinek najdete na našich 
stránkách www.okentes.cz, kde si lze také vyžádat zaslání Kata-
logu včetně aktuálního Dodatku.                                                          

devším v barvě transp. a stříbrná, pro náročné aplikace do 300°C 
pak Lukoprén 9780. Zákazníky je rovněž velmi oblíben Tekasil N 
nebo novinka Tekasil Clean Room, který je certifikován pro použi-
tí v čistých prostorech. Výrobci neustále inovují a upravují recep-
tury. Nyní je s novou recepturou dodáváno například lepidlo na 
bázi MS polymeru - Tekafix HT. Má výbornou přilnavost na většinu 
stavebních materiálů, vysokou počáteční pevnost a po vytvrzení 
trvale pružný spoj. S deklarovanou nosností 350kg/10 cm2 předčí 
i doposud běžně prodávané pevnostní lepidla na našem trhu. 

Obr. 16

Obr. 18

Obr. 17

Obr. 19
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Jak hodnotíte novinky z letošnho IHS?
„Nemá smysl, abych já hodnotil jednotlivé novinky z oboru TZB, 

které jsme letos ve Frankfurtu viděli, s  těmi určitě seznámí čtenáře 
mnohem lépe představitelé českých výrobců a dovozců, kteří se na 
ISH prezentovali. Také nemá smysl srovnávat veletrh ISH s AquaTher-
mem (obr. 1 a 2 z AquaThermu 2013) popř. dalšími veletrhy a výstava-
mi v zemích jako je Česká republika. Avšak určitě má smysl mít v Čes-
ké republice jeden hlavní svátek oboru TZB, kde se sejdou všichni 
hlavní představitelé výrobců a dovozců se svými klienty a s odbornou 
veřejností a kde návštěvníci, kteří nemohli letos do Německa přijet 
nebo nestihli si vše prohlédnout, budou mít šanci většinu novinek 
vidět u nás, a to na AquaThermu Praha v březnu 2016 (viz obr. 3).“

A co Vám dal veletrh ITS z marketingového hlediska? 
„Například to, abychom posílili povědomí návštěvníků o  elek-

tronické vstupence zdarma. Také se zaměříme na zasílání novinek 
a  informací zájemcům, s  využitím loňských registrovaných ná-
vštěvníků, jak o vlastním veletrhu, tak především o našich vystavo-
vatelích. A hlavně se zaměříme na doprovodný program s tématy 
více upřenými do blízké budoucnosti s podtitulem: 4 témata, 4 dny 
veletrhu. Tento program se uskuteční v nově vybudovaném a ko-
nečně důstojném konferenčním centru přímo v areálu letňanské-
ho výstaviště.“ 

(M.P.) 

ISH 2015 – vzor a inspirace 
pro veletrh AquaTherm Praha 2016
 
  

„Veletrh ISH ve Frankfurtu je pro všechny, kteří mají co dočinění 
s veletržním marketingem velkou událostí a bez výjimky to platí 
i pro nás, kteří připravují další ročník veletrhu AquaTherm Praha,“ 
řekl v úvodu našeho rozhovoru Mgr. Michal Drážďanský, jedna-
tel firmy MDI Expo, s.r.o. a pokračoval: „Spolu s MCE Milano je ISH 
největším veletrhem v Evropě, a to napříč oborovým zaměřením. 
A pro nás hlavně reprezentuje oficiální začátek jednáních o přes-
né podobě nadcházejícího ročníku AquaThermu, a to pokud jde 
o účast jednotlivých klíčových klientů, tak je i velkou inspirací pro 
vlastní podobu veletrhu z pohledu návštěvníka. Tuto podnětnou 
roli pro nás již sehrál předloňský ročník, kdy jsme právě na ISH 
2013 zveřejnili novou podobu AquaThermu, domluvili s asociací 
Rehva její účast v doprovodném programu, a to vše prezentova-
li na stáncích našich budoucích klientů;  i  když výraz „stáncích“ 
zrovna na ISH moc neplatí. Kdo letos veletrh navštívil, dá mi za 
pravdu. Mnohdy expozice připomínají rodinné domy a na ISH se 
opravdu na plochách a vlastních expozicích nešetří. ISH ohromu-
je svojí velikostí, masou návštěvníků, investicemi do prezentací 
a spoustou novinek jak na stáncích vystavovatelů, tak tématy do-
provodných programů, které jsou mnohdy více zaměřeny do bu-
doucnosti,  než že reflektují pouze současnost. V tom především 
vidím smysl podobných událostí a rádi bychom se touto cestou 
také na AquaThermu 2016 vydali.“ 

Obr. 1 Obr. 2

Obr. 3



ÚSPORNÉ TEPLOVZDUŠNÉ, TEPLOVODNÍ 
A SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ HAL

	Závěsné agregáty IHP/T 20 – 95 kW
	Stacionární jednotky
 IH/AR 40 – 1 000 kW
	Ležaté jednotky
 IH/ARO 75 – 1 000 kW
	Venkovní jednotky
 IH/ARE 75 – 1 000 kW
	Rekuperační jednotky
 BLOWREC 75 – 150 kW
	Jednotky se zvýšeným ext. tlakem
 a množstvím vzduchu 
 IH/HR 100 – 600 kW
	Destratifikátory Eliturbo ELC 2000-2002

Teplovodní vytápění
	Závěsné agregáty ATR 10-104 kW
	Stropní teplovodní panely Euterm délek 

2-4-6 m

Zastoupení firem pro ČR

Teplovzdušné plynové vytápění

VYUŽITÍ:
	Průmyslové haly
	Logistické centra
	Výrobní objekty, dílny
	Sportovní haly
	Lakovny, galvanovny, sušárny
	Obchodní centra

VÝHODY:
Nízké provozní náklady
Vysoká účinnost
Nejrychlejší vytápění prostoru													
 Vysoká spolehlivost a životnost        
Nízké náklady na údržbu       														

Tmavé plynové infrazářiče
 Ray-Red, Eurad 10 - 50 kW
Nízkoteplotní infrazářiče
 TUB-ONE 35 – 300 kW
Světlé plynové infrazářiče
 Euceramic 7 – 54 kW

PaPP, spol. s r.o., Za Tratí 1154, 686 01 Uh. Hradiště
Tel.: +420 572 551 360, e-mail: pappuh@pappuh.cz, http://www.pappuh.cz, http://www.papp.eu

Sálavé 
plynové 
vytápění



HKEQ F
HKEQ X

HKEU XAL

HTFU XA/XAL

HTBU XAL

HUCU XA/XAL

HFIU XA/XAL

HSFU XAL

VELKÁ LETNÍ AKCE

  Výhradní distributor pro ČR a SR:  
KLIMAX Teplice, s.r.o. Teplická 45, 417 23 Košťany  tel.: 417 568 023, GSM: 725 782 437

 e-mail: obchod@hokkaido.cz

Vyžádejte si speciální ceny pro :

•Monosplit ON/OFF pouze chlazení
•Monosplit Performance line inverter
•Monosplit Flexi line DC inverter
•2,0  ~  7,0  kW
•energetická třída  A++

www.hokkaido.cz
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