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FILCO®, spol. s r.o.
Dvorská 464/103
CZ-503 11 Hradec Králové
Tel: +420 495 436 233 
info@filco.cz; www.filco.cz

DT
160 - 35.000 m3/h
0,6 - 228 kg/h

DS
9.000 - 60.000 m3/h

FEPCC
<500.000 m3/h

• Omyvatelný sorpční rotor

• Žádný úlet sorbentu z rotoru

• Celonerezové provedení, příp. aluzink *

• Ventilátory s přímým náhonem * 

• Regenerace elektřinou, plynem, párou či teplou vodou *

• Filtrace vzduchu

• Volitelné: DDC regulace, dotýkový displej, vzduchový kondenzátor *

• Snadná montáž a údržba

• Dlouhá životnost

* ... podle typu DT jednotky

Adsorpční odvlhčování vzduchu

 

Adiabatické chlazení vzduchu,
kondenzátorů a chladičů vody 

•  Šetrné k životnímu prostředí pro řešení úpravy vzduchu - reguluje teplotu a vlhkost  

 pouze v jediném zařízení

•  Vynikající alternativa k běžným chladicích systémů s přímým odparem

•  Žádné chladicí kompresory ani chemická chladiva nejsou zapojeny do procesu  

 chlazení vzduchu

•  Velký potenciál pro vyloučení CFC chladiv

•  Snižuje nároky na energetické odběrové špičky

•  Splňuje nové standardy poměrů výměny vzduchu a zlepšuje kvalitu vzduchu v  

 prostorách

•  Vhodné pro budovy s centrální vzduchotechnikou

•  Adiabatické odpařovací chlazení = optimální energetická zátěž budov

 a rovnováha s vnitřní relativní vlhkosti

•  Pouze vzduch, voda a teplo se používá k ochlazení přiváděného vzduchu

•	 Snižuje spotřebu energie

•	 Ochlazení vzduchu DT až 14°C znamená vysoký chladicí výkon

•	 Nízká investice, údržba a provozní náklady

•	 Standardní nebo speciální konstrukce

•	 Cenově výhodné jako retrofit v rámci velkých kondenzátorů

•	 Prodlužuje délku životnosti chladicího kompresoru

•	 Udržuje účinnost soustavy trvale na vysoké úrovni

•	 Zroveň filtruje nasávaný vzduch a tím se zjednodušuje  

údržba kondenzátorů, resp. výměníků tepla
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také odborný doprovodný program pro architekty a projektan-
ty a poradenské centrum pro zájemce z řad široké veřejnosti. 
Partnery projektu jsou společnosti ABB, Pražská energetika, 
Studio Jasyko a Veletrhy Brno.

Zahradní architektura tentokrát i s prvkem vody
V roce 2016 nabídl projekt Zahradní architektury na více než 

1500 metrech praktické ukázky různých druhů zahrad, zahrad-
ního nábytku a dřevěných doplňků do zahrad. Pro rok 2017 po-
čítáme s jeho dalším rozšířením, mimo jiné o prvek vody. Toto 
téma je atraktivní pro 98 % návštěvníků, kteří se zajímají pře-
devším o zahradní stavby, zeleň – rostliny, dřeviny, ruční nářadí 
a potřeby pro kutily. 

Jedinečný prostor pro prezentaci dřevostaveb 
Veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno je zaměřen především na 

prezentaci dřevěných staveb, konstrukcí, materiálů pro dřevo-
stavby a konstrukce, základů a opláštění pro dřevostavby. Na-
bídku vystavovatelů rozšiřuje doprovodný program veletrhu, 
který je připraven ve spolupráci s odbornými partnery a aso-
ciacemi, a to jak pro odborníky, tak i pro zájemce o dřevěné 
stavění z řad široké veřejnosti.

Kvalitní a zdravotně nezávadný nábytek na veletrhu MOBITEX
Problematice výběru kvalitního, zdravotně nezávadného ná-

bytku se bude věnovat veletrh MOBITEX skutečně komplexně 
– ať už v rámci odborného doprovodného programu, expozicí 
vystavovatelů, v neposlední řadě také v nezávislých odborných 
poradenských centrech oborových asociací a svazů.

Veletrh PTÁČEK 
Souběžně se Stavebními veletrhy Brno bude probíhat v pa-

vilonu V i Veletrh PTÁČEK společnosti PTÁČEK - velkoobchod, 
který bude zpřístupněn široké veřejnosti v pátek 28. a v sobotu 
29. dubna. V rámci této akce představí společnost PTÁČEK - vel-
koobchod, a. s. svoji nabídku výrobků více než 130 dodavatelů 
z oboru topení – plyn – voda – sanita – inženýrské sítě.             

Od 26. do 29. dubna se brněnské výstaviště stane jak mís-
tem pro představení nových technologií a technických řešení, 
tak i místem setkáním odborníků ze všech oborů stavebnictví 
a technického zařízení budov (kontakt na str. 29). Souběžně se 
uskuteční také veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno a veletrh ná-
bytku a interiérového designu MOBITEX. Na jednom místě tak 
budou k dispozici novinky a trendy jak pro samotnou stavbu, 
rekonstrukci, tak i pro kvalitní a zdravotně nezávadný nábytek 
a vybavení interiéru.

Jaké byly Stavební veletrhy Brno 2016? 
Stavební veletrhy Brno v roce 2016 (obr. 1) potvrdily pozvol-

ně rostoucí trend a to jak v počtu vystavovatelů, tak i návštěvní-
ků. Také se podařilo zvýšit spokojenost vystavovatelů i návštěv-
níků s účastí na veletrhu. Na veletrzích se prezentovalo 772 
firem z 20 zemí světa na čisté výstavní ploše přes 19 400 metrů 
čtverečních. Během čtyř dnů konání veletrhu jej navštívilo přes 
45 000 návštěvníků s konkrétními dotazy zaměřenými na stav-
bu, rekonstrukci či vybavení interiéru. V 2017 předpokládáme 
pokračování tohoto pozitivního trendu.

Cena za plochu závisí na umístění expozice
I v roce 2017 je cena za výstavní plochu závislá na výběru 

výstavní plochy vystavovatelem. Dřívější přihlášení na veletrh 
tedy přináší větší možnost výběru plochy. Co se týká cenových 
podmínek, pak cena volné plochy je stanovena na 1.000,- Kč/
m2, cena kryté plochy se pohybuje dle vybrané zóny v pavilonu 
od 1.300,- Kč/m2. 

Mějte přehled o tom, co se ve světě děje
Stavební veletrhy Brno se budou věnovat hned několika té-

matům, která jsou v současné době aktuální nejenom ve světě 
stavebnictví. Zahajovací konference se zaměří na problematiku 
návratu života do historických center měst. Dalším tématem 
bude více než aktuální problematika dotačních titulů zaměře-
ných na energeticky úsporné stavění a rekonstrukce. Nebude 
chybět ani prezentace činnosti cechů a jiných odborných spo-
lečenstev. Můžeme zmínit, že na Stavebních veletrzích Brno 
oslaví úspěšných 25 let fungování Cech topenářů a instalatérů 
České republiky. 

Inteligentní a bezpečná domácnost v praxi
Audiovizuální technika, špičkové domácí spotřebiče a stylový 

nábytek jako součást moderního, pohodlného a bezpečného 
domu s možností ovládání jednotlivých atributů prezentovaný-
mi řídicími systémy. To vše bude nejenom k vidění, ale přede-
vším k vyzkoušení v reálných podmínkách na expozici v pavilo-
nu F. Ta bude představovat vzorovou inteligentní domácnost, 
kde můžete tabletem nebo telefonem ovládat například domá-
cí spotřebiče, osvětlení, tepelné čerpadlo nebo vjezdovou brá-
nu. Projekt představí také elektromobil integrovaný do energe-
tiky domu jako kompenzátor výkyvů spotřeby, nabíjený solá-
rními panely spolu s hlavními bateriemi domu. Součástí bude 

Stavební veletrhy Brno klepou na dveře
Ing. Jana Tyrichová

Obr. 1



KOMPONENTY 
PRO KLIMATIZAČNÍ 
TECHNIKU 
NEJVYŠŠÍCH NÁROKŮ

CONDAIR RS CONDAIR ESCO

ADIABATICKÉ ZVLHČOVÁNÍ PRO PRŮMYSL

CONDAIR DL

Adsorbční odvlhčování DST Seibu Giken
Bazénové odvlhčovače Calorex

Elektrické a plynové parní zvlhčovače
Adiabatické zvlhčovače pro klimajednotky

ALP předizolované vzduchovody

ALP VZDUCHOVODY

Zvlhčování tlakovou parou Condair Esco
Prostorové vlhčení pro průmyslové aplikace

CALOREXDST SEIBU GIKEN

Česko: Flair, a.s.
Jihlavská 52, 140 00 Praha 4 – Michle
info@fl air.cz, www.fl air.cz 
tel.: +420 241 774 105, fax: +420 241 774 106

Slovensko: Flair, a.s. – o.s. Slovensko
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
info@fl air.sk, www.fl air.sk
tel.: +421 244 632 567, fax: +421 244 632 569
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bude častěji řešit prodlužování životnosti stávajících řešení 
výměnou jednotlivých základních komponentů vzducho-
technických jednotek.

Jedním z hlavních a co se týče životnosti i energetické ná-
ročnosti nejvýraznějších komponentů vzduchotechnických 
jednotek jsou ventilátory.  

Ještě před několika lety bylo běžnou praxí řešit ventiláto-
ry u klimatizačních jednotek sestavou samostatného motoru 
a jednoho radiálního ventilátoru s dopředu zahnutými lopat-
kami a spirální skříní spojených řemenovým převodem. Re-
gulace byla často dvojotáčková, realizovaná pomocí využití 
trojfázového motoru s možností zapojení hvězda/trojúhelník, 
v lepších přídech byl instalován frekvenční měnič.   Takovéto 
sestavy jsou výrazně neúčinné a to jak z důvodu limitované 
regulace jednotek, tak z pohledu mnoha různých komponen-
tů, které by pro jejich optimální provoz měly být velmi dobře 
navzájem vyladěny.  Jen např. pravidelně neservisovaný ře-
menový převod ztrácí časem výrazně na účinnosti a zvyšuje 
tak příkon celého systému. 

Neméně důležitou informací pro servisní firmu, která vý-
měnu ventilátoru provádí je fakt, že dle Nařízení komise č. 
327/2011 o ekodesignu ventilátorů se ten, kdo uvádí na trh 
sestavu oběžné kolo, pohon a základní příslušenství stává se 
výrobcem ventilátoru a odpovídá tak za splnění minimální 
účinnosti celé sestavy dle nařízení. 

Proto v případě výměny ventilátorů v zastaralých vzdu-
chotechnických jednotkách je vhodné uvažovat, zda by bylo 
možné u jednotky náhradním moderním řešením ušetřit 
provozní i servisní náklady.

Instalační a výrobní firma JM Klima ve spolupráci s firmou 
ebm-papst, výrobcem vysoce účinných motorů a ventilátorů 
a Ing. Mariánem Formánkem Ph.D. z VUT provedli několik 
referenčních instalací, které jednoznačně prokázaly výrazné 
energetické úspory. 

V posledních několika letech jsou evropští výrobci i uživa-
telé většiny výrobků spojených se spotřebou energie kon-
frontováni s důsledky nových nařízení evropské komise, kte-
ré směřují k celkovému zvýšení účinnosti produktů a tím tak 
ke snížení spotřeby primárních i sekundárních energií těmi-
to produkty využívanými.  Směrnice evropského parlamentu 
a rady č. 2005/32/ES  v červenci 2005 definovala, co jsou to 
energetické spotřebiče a stanovila rámec pro určení poža-
davků na jejich ekodesign. V říjnu 2009 směrnice 2009/125/
ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign 
výrobků spojených se spotřebou energie původní směrnici 
nahradila a ještě rozšířila o další skupiny produktů.

Tato nařízení se týkají od jednotlivých elektrických strojů 
jako základních komponentů v různých zařízeních, přes běž-
né domácí spotřebiče až po komplexní technologické systé-
my z oborů vytápění, chlazení, větrání a klimatizace.
První na řadě byly z pochopitelných důvodů jednotlivé kom-
ponenty používané hlavně v oblasti vzduchotechniky, chla-
zení a vytápění. Za zmínku stojí např:
 Nařízení Komise pro elektromotory  č. 640/2009 a č. 

4/2014 – vztahující se na elektromotory od jmenovitého 
výkonu 0,75 kW - 375 kW; 

 Nařízení komise pro vodní čerpadla č. 547/2012 – vzta-
hující se na vodní čerpadla s  jmenovitým průtokem min.  
6m3/h;

 Nařízení komise pro ventilátory č. 327/2011 – vztahující 
se na ventilátory s příkonem v nejúčinnějším pracovním 
bodě mezi 0,125 – 500 kW.
Kromě elektromotorů, kde dochází k poslednímu stupni roz-

šíření omezení na celkový výkonový rozsah až k 1. 1. 2017, jsou 
ostatní nařízení již v plné platnosti a jejich vliv se u mnoha apli-
kací projevil záměnou původních komponentů za účinnější.

Aktuálně vstupují v platnost nařízení týkající se jednotli-
vých finálních výrobků, jako jsou např. kotle na pevná pa-
liva (2015/1189), kondenzační jednotky a chladicí boxy 
(2015/1095), klimatizátory vzduchu a komfortní ventilá-
tory (206/2012) a v neposlední řadě nařízení komise č. 
1253/2014 pro větrací jednotky.

Právě poslední zmiňované Nařízení má za následek zásad-
ní změny ve velikostech a návrhu klimatizačních jednotek, 
kde jsou výrobci nuceni snížit vnitřní tlakové ztráty jednotek 
při zachování jmenovitých průtoků.  Pro splnění ekodesignu 
jednotek tak nebude stačit pouze použít energeticky úspor-
né komponenty, ale bude potřeba řešit a optimalizovat i je-
jich konstrukci a to zejména zvětšením celé jednotky.

V praxi tak pravděpodobně bude často docházet k pro-
blematickým výměnám zastaralých jednotek instalovaných 
v těsných prostorách za jednotky nové. Z tohoto důvodu se 

Modernizace ventilátorů ve stávajících 
klimatizačních systémech
Ing. Marian Formánek, Ph.D., Ing. Anton Bartovič

Obr. 1 – Vytápěcí a větrací jednotka v prostorách firmy ebm-papst

(pokračování na str. 6)



 

 

 

 

Konečně! Velké průmyslové aplikace mohou být chlazeny úsporně! 

– Nižší spotřeba energie až o 46%!

– Budoucí standardy v účinnosti jsou překonány!

– Vysoká účinnost i při částečném výkonu.
– Optimalizace chladících a odmrazovacích cyklů.
Více informací naleznete na: ebmpapst.com/axicool

AxiCool just got AxiCooler. 

Energeticky úsporná řada
Nově i pro průmyslové aplikace v oblasti chladírenství



6
KLIMATIZACE

vá instalace je tedy i mnohem jednodušší a méně nákladná. 
Řešení sice již není tak účinné, ale díky speciálně profilova-
nému designu oběžných kol a elektronicky komutovanému 
motoru je stále vysoko nad požadovanými hladinami ekode-
signu.  Projektant či servisní organizace má tak jistotu plnění 
požadovaných norem.  

Po porovnání jak provozních, tak instalačních nákladů se 
ukázalo, že  návratnosti vložené investice  jsou v řádu 14-15 
měsíců pro obě varianty.

Další zajímavou instalací byla výměna ventilátoru v ná-
střešních jednotkách Trane. Zde byl opět výrobcem in-
stalován ventilátor s asynchronním motorem a radiálním 
ventilátorem s dopředu zahnutými lopatkami ve spirální 
skříni spojený řemenovým převodem. Vzhledem ke špatné 
dostupnosti bylo výhodné použít namísto 1 ventilátoru vá-
žícího několik desítek kilo,  3 menší ventilátory řady Radifit 
(viz. obr. 3). Celková rekonstrukce tak mohla být provedena 
bez nutnosti přístupu těžké techniky, což vedlo k výraznému 
snížení montážních nákladů a doby nutné odstávky jednot-
ky.  Přes použití více ventilátorů v paralelním zapojení i zde 
došlo k výrazné úspoře nákladů na provoz a navíc v případě 
poruchy jednoho ventilátoru ty zbývající zvládají provoz jed-
notky v nouzovém režimu.

Výše zmíněné referenční instalace prokázaly, že i jedno-
duchá výměna zastaralých technologií ve vzduchotechnic-
kých jednotkách může vést při správném výběru k výrazným 
energetickým úsporám. V rámci celkové kalkulace je rovněž 
potřeba zvážit více možností a to nejen z pohledu primár-
ních nákladů za ventilátor, ale i nákladů na jejich montáž. 
Ta může být v mnoha případech, kde jsou jednotky těžko 
dostupné, výraznou položkou v celkových náklech.              

  Příkladem může být např. výměna ventilátorů ve větra-
cích a vytápěcích jednotkách firmy Remak (viz. obr. 1) umís-
těných ve skladových prostorách firmy ebm-papst (kontakt 
na str. 5) a instalovanýchkolem roku 2005. 

Tyto jednotky byly vybaveny radiálním, oboustranně sa-
jícím ventilátorem s dopředu zahnutými lopatkami ve spi-
rální skříni, poháněným přes řemenový převod tří fázovým 
motorem s možností přepínání hvězda/trojúhelník (obr. 2).  
V rámci porovnání řešení bylo rozhodnuto, že v 1. jednotce 
bude provedena výměna ventilátoru za volné oběžné kolo 
s elektronicky komutovaným motorem a integrovanou elek-
tronikou. 

Radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami patří 
v dnešní době k nejúčinnějším typům ventilátorů obecně. 
V kombinaci s elektronicky komutovaným motorem tvo-
ří velmi účinné produkty, dodávané díky integrované řídicí 
elektronice jako plug&play řešení.  V menších jednotkách, 
jako byla právě tato, je potřeba volit opatrně náhradu venti-
látoru z důvodu limitních prostor.  Dalším důležitým krokem 
je v tomto případě utěsnění ventilátorové komory jednot-
ky. Tam, kde s původním ventilátorem ve spirální skříni 
byla před výměnou podtlaková část, je teď část přetlaková. 
Bez utěsnění by mohlo dojít ke zkratu nebo úniku vzduchu 
přes netěsnosti servisních otvorů jednotky. Tím může dojít 
k sekundárním ztrátám. 

Měření ukázala, že při stejných pracovních bodech má 
ventilátor typ K3G355-BC92-02 řady Radipac, mnohem lepší 
parametry než původní ISO motor (viz. tab. 1).

Ve druhé jednotce byla instalována novinka firmy ebm-pa-
pst typ D3G250-GG09-01 řady Radifit, která byla navržena 
právě na jednoduchou výměnu původních řešení ventiláto-
rů s dopředu zahnutými lopatkami. Ventilátory řady Radifit 
jsou vybaveny oboustranně sajícím, radiálním ventilátorem 
s dozadu zahnutými lopatkami ve spirální skříni a elektronic-
ky komutovaným motorem.  Spirální skříň zajišťuje původní 
podtlakový systém ve ventilátorové komoře jednotky, takže 
odpadají montážní kroky vedoucí k jejímu utěsnění a celko-

Tab. 1 -  Porovnání elektrických příkonů použitých ventilátorů v jednotce

Obr. 2 Standartní motor AC a spirální skříň

obr. 3 Ventilátor jednotky před a po instalaci náhradního, energe-
ticky úsporného řešení

(pokračování ze str. 4)
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tištěného spoje ventilátorů v rozmezí 15, 22, 30, 36, 45 nebo 
54 m3/h (tab 2).

Elektrické zapojení
Ventilátory jsou určeny pro napájecí napětí 230V-50/60Hz 

a jsou vybaveny dvojí izolací (třída II). Z tohoto důvodu není nut-
né uzemnění. Krytí ventilátoru je IPX4. Napájecí kabel musí být 
do ventilátoru zaveden kabelovou průchodkou. Při instalaci je 
nutné postupovat podle schéma zapojení platného pro daný typ 
ventilátoru.

Údržba
Ventilátory vyžadují pouze pravidelné čištění pomocí hadříku 

lehce napuštěného šetrným detergentem. Integrovaný filtr je 
vhodné kontrolovat a čistit podle potřeby, která se může lišit 
podle místa a způsobu instalace. 

Příslušenství
K ventilátorům typu ECOAIR Design Ecowatt je možné použít 

bohaté příslušenství, jako například fasádní mřížky, žaluziové 
klapky, těsné klapky, dveřní mřížky pro přívod vzduchu nebo 
flexibilní hadice různého provedení.

Ventilátory ECOAIR Design Ecowatt jsou vyráběny podle přís-
ných standardů kvality stanovených mezinárodní normou ISO 
9001. Všechny součásti výrobku jsou odzkoušeny a každý jednot-
livý výrobek prochází na konci výrobního procesu testováním. 

Ventilátor ECOAIR Design Ecowatt je špičkovým výrobkem 
ve své kategorii, který byl oceněn ČESTNÝM UZNÁNÍM na 
soutěži GRAND PRIX u příležitosti konání výstavy FOR ARCH, 
FOR THERM 2016 v Praze. (Kontakt na titulní straně časopisu 
a str. 9)                                                                                               

Malé radiální ventilátory s unikátní konstrukcí (obr. 1 a 2) 
jsou díky svým vlastnostem ideálním řešením pro odvětrání 
koupelen, sociálních zařízení a místností vyžadujících trvalé 
větrání. V rámci jejich variability a možnosti sladění designu 
s interiérem jsou vhodné i pro architektonická řešení.

Ventilátory jsou standardně vybaveny EC motorem s vyso-
kou účinností a velmi nízkou spotřebou, která nepřesahuje 
hodnotu 7 W. Díky unikátní konstrukci motoru a oběžného 
kola s dopředu zahnutými lopatkami se ventilátory ECOAIR 
Design Ecowatt vyznačují extrémně nízkou hladinou hluku, 
která je nižší než 35 dB(A). Této hodnoty je dosaženo kon-
strukcí skříně ventilátoru, vybavené gumovými silentbloky, kte-
ré absorbují vibrace a tlumí emitovaný hluk.                           

Skříň ventilátoru je vyrobena z bílého ABS plastu (Akrylonit-
rilbutadienstyren, amorfní termoplastický průmyslový kopoly-
mer, který je odolný vůči mechanickému poškození). Pod čelní 
mřížkou skříně ventilátoru je kovový filtr, který zajišťuje ochra-
nu motoru a oběžného kola před prachem a nečistotami.

Ventilátory jsou předurčeny pro trvalý provoz při nastave-
ném konstantním průtoku vzduchu, který automaticky přizpů-
sobuje svůj výkon dle daných podmínek vzduchotechnické in-
stalace. Ventilátory umožňují přepnutí do tzv. “BOOST“ režimu, 
který nárazově zvýší větrací množství vzduchu na maximální 
hodnotu. Ventilátory ECOAIR Design Ecowatt jsou dodávány 
ve variantách s integrovaným vlhkostním senzorem, s časovým 
doběhem nebo tahovým vypínačem (tab. 1). 

Každé balení obsahuje čtyři výměnné barevné proužky urče-
né ke sladění designu s interiérem místnosti.

Novinkou je odlehčená verze ECOAIR LC Ecowatt s přerušo-
vaným provozem a ještě nižší spotřebou. To vše s možností ply-
nulého nastavení výkonu ventilátoru. LC varianta je bez mož-
nosti režimu větrání na konstantní průtok vzduchu. 

Instalace
Ventilátory je možné instalovat na stěnu nebo do podhledu, 

přičemž vzduch je odváděn přímo skrz zeď nebo přes odvodní 
potrubí. Výrobek obsahuje sadu pro snadnou montáž, která 
spočívá v uchycení ventilátoru pomocí 4 hmoždinek a šroubů.

Ve výrobním závodě jsou ventilátory s vlhkostním senzorem 
přednastaveny na hodnotu 60 % relativní vlhkosti a časový do-
běh na hodnotu jedné minuty. Tyto hodnoty lze nastavit dle 
individuálních požadavků dané instalace. Regulace konstantní-
ho průtoku se provádí přepnutím DIP mikropřepínačů na desce 

ECOAIR Design Ecowatt
Ing. Martin Hendrich

Tab. 1

Obr. 1 

Tab. 2

Obr. 2
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iCONstant s vlhkostním čidlem navíc aktivuje režim Boost, po-
kud je dosaženo nastavené hodnoty v rozmezí 60 až 90 % r.v. 
Pokud vlhkost klesne pod nastavenou mez, ventilátor se pře-
pne z režimu Boost do normálního. Ovšem pokud se aktivuje 
režim Boost manuálně (provázkový spínač nebo externí vypí-
nač), poběží ventilátor v režimu Boost po nastavený čas (do-
běh) a poté se přepne do normálního režimu. 

Našlapaný užitečnými přednostmi 
Airflow inteligentní vlhkostní senzor je vybaven funkcí roz-

poznání náhlé změny relativní vlhkosti a aktivuje režim Boost 
dříve, než je nastavená mezní hodnota, zahájí „preventivní“ 
větrání. Stane se, že ventilátor se navrátí z režimu Boost do 
normálního, pokud je hodnota vlhkosti uvnitř rozmezí 10 % na-
staveného nominálu. Takto funkce zkracuje čas v režimu Boost, 
čímž především šetří energii.

Další funkcí je možnost nastavení zpoždění startu Boost reži-
mu o 2 minuty (verse ICONstant T). Tato funkce najde uplatně-
ní při krátké noční návštěvě toalety nebo koupelny při aktivaci 
ventilátoru externím vypínačem. 

Třetí významnou funkcí je integrovaný senzor průtoku, který 
zajišťuje konstantní průtok (nastavený uživatelem). Senzor tak 
eliminuje změny takových poměrů v potrubí (např. postupné 
zanesení venkovních mřížek, nebo poryvy větru) a zajišťuje 
vždy požadovanou výměnu vzduchu dané místnosti.

Poslední funkcí, kterou je třeba zmínit je integrovaná LED dia-
gnostika (obr. 1), která usnadní nastavení ventilátoru po insta-
laci a před jeho prvním spuštěním.

Bezpečnost zákazníka je prioritou a proto má iCONstant krytí 
IPX5. Firma Airflow (kontakt na str. 11) patří k několika málo 
světovým výrobcům ventilátorů pro kontinuální chod s tímto 
IP krytím, které lze navíc díky mimořádně kvalitním ložiskům 
instalovat na stěnu i strop.                                                                 

V posledních letech se stále častěji a oprávněně řeší proble-
matika větrání bytových prostor. Po boomu rekonstrukcí s cí-
lem utěsnění a zminimalizování teplotních úniků se nyní musí-
me zabývat problematikou vnitřního prostředí. Především hod-
noty CO2 lze brát jako nejlepší indikátor „vydýchaného vzduchu 
v uzavřené místnosti“.  Celá věc se dá řešit mnoha způsoby: od 
instalace komfortních centrálních větracích systémů, lokálních 
větracích jednotek (s nebo bez rekuperace) až např. po insta-
laci ventilátorů na toaletu a do koupelny. Odtahové ventiláto-
ry slouží k odvodu vzduchu z dané místnosti, nevětrají přímo, 
ale vytváří podtlak, díky němuž dochází k přisávání čerstvého 
venkovního vzduchu mikroventilací a netěsnostmi. Takto fun-
gují běžné ventilátory např. ventilátory iCON.  Právě z těchto 
úspěšných ventilátorů se vycházelo při vývoji nového moderní-
ho ventilátoru iCONstant (obr. 1 a 2), který je již plně určen pro 
kontinuální nepřetržité větrání daného prostoru. 

iCONstant lze zařadit do skupiny decentrálních větracích sys-
témů, které jsou určeny k ekonomickému větrání domů a bytů. 
Využití najde všude tam, kde uživatel vyžaduje bezproblémové, 
jednoduché, bezúdržbové větrání daného prostoru s minimál-
ními náklady a nepatrnými zásahy lidské obsluhy. iCONstant 
pomáhá řešit problémy především s vlhkostí, která, jak víme, 
způsobuje velké problémy (vznik plísní apod.). 

Ekonomický provoz – spotřeba menší než žárovka
iCONstant byl vyvinut tak, aby měl co nejmenší spotřebu 

energie, což zajišťuje DC motor s vysokou účinností. Motor 
má spotřebu 1,07 W při nastavení minimálního průtoku    
(22 m3/hod). Přepnutí do maximálního režimu (Boost) pomocí 
vlhkostního senzoru (verse iCONstant s integrovaným vlhkost-
ním čidlem) je řízeno inteligentní elektronikou, která minima-
lizuje čas v režimu Boost a i tím šetří energii. Roční spotřeba 
iCONstant je nižší než spotřeba nízkoenergetické žárovky. 

Rozličné aplikace – jeden ventilátor pro všechny pokoje
ICONstant se standardně doporučuje instalovat do koupelen 

a na toalety, ale může být použit i v jiných místnostech, které 
mají problém s vlhkostí (sklepy, zimní zahrady apod.). Požado-
vaný „základní“ průtok se při instalaci nastaví podle toho, kde je 
ventilátor umístěn: pro toalety se nastaví 22 m3/hod, pro kou-
pelny a technické místnosti 29 m3/hod a pro kuchyň nebo větší 
místnost se nastaví hodnota 47 m3/hod. Ventilátor lze kdyko-
liv přepnout do maximálního (Booost) režimu, který odpovídá 
vždy dalšímu stupni průtoku (max. hodnota je 72 m3/hod). Do 
režimu Boost lze přepnout ventilátor manuálně (integrovaný 
provázek nebo externí vypínač) či automaticky (integrované 
vlhkostní čidlo).

Jednoduché ovládání 
Doba větrání v režimu Boost se nastaví uživatelsky na hodno-

tu 15, 30 nebo 45 minut. Jedná se vlastně o obdobu časového 
doběhu, který je znám jako funkce běžných ventilátorů. Verze 

ICONstant – kontinuální bytové větrání
Ing. Roman Rybín

Obr. 1

Obr. 2
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být použitý AC nebo také EC motor. Pro vrtuli se využívá 
technologie nazvaná FE2 – owlet, což je druhá generace 
profilovaných vrtulí srpovitého tvaru se zoubkovanými lo-
patkami pro snížení hlučnosti. Dalším neméně důležitým 
komponentem je skříň ventilátoru, která slouží zároveň 
i jako difuzor, ve kterém je integrovaný závěs motoru, tzv. 
statické lopatky. Tyto lopatky mají dvě funkce: drží motor 
a zároveň svým profilem snižují míru rotace proudícího 
vzduchu. Tím snižují dynamickou složku tlaku a zvyšují 
účinnost systému. Skříň ZAplus je vyrobená z kompozit-
ního materiálu s příměsí skleněných vláken. Proces vý-
roby pomocí vstřikovacího lisování umožňuje vyrobit 
celou skříň z jednoho kusu materiálu. Výhodou tohoto 
materiálu je vysoká chemická odolnost, povrch neko-
roduje, je stabilní vůči působení UV záření a materiál je 
recyklovatelný.  Garance mechanických vlastností platí 
pro rozsah teploty okolí od - 40 °C až po + 80 °C.

Ventilátorový systém ZAplus byl primárně vyvinutý pro 
osazení na výměníky chladírenských zařízení, pro no-
vou zástavbu a pro servis. V případě náhrady stávajících 
ventilátorů je třeba připomenout jednoduchou instala-
ci. Výkonné, plynule regulovatelné a mimořádné tiché 
ventilátory jsou předurčené pro aplikace v osídlených ob-
lastech, zvlášť v blízkosti budov na bydlení, kanceláří, škol 
a nemocnic, kde je otázka hlučnosti posuzovaná mimo-
řádně citlivě. Hodnoty hluku jsou snížené spolupůsobe-

Ziehl-Abegg představuje novinky v oblasti axiálních 
ventilátorů vyvinutých primárně pro použití v chladíren-
ských aplikacích. V rámci toho byl vyvinut systém ZAplus, 
pro nějž je charakteristická maximální účinnost, mini-
mální hlučnost a jednoduchá instalace. Konkrétní příklad 
záměny AC ventilátorů za EC technologii lze doložit ana-
lýzou úspor provozních nákladů. Při požadavcích na vyso-
ké vzduchové výkony najdou svoje uplatnění ventilátory 
MAXvent owlet. Naopak systém ECQ poskytuje úsporné 
řešení pro aplikace chlazení potravin a nápojů, využívající 
výbušná chladiva. Axiální ventilátor s nejmenším EC mo-
torem v provedení plug–in nabízí nové výkonové možnos-
ti pro kondenzační jednotky.

Systém ZAplus
Jedná se o ventilátory (obr. 1) s vyšším průtokem, niž-

ší hlučností a nižšími provozními náklady. Ventilátorový 
systém ZAplus bychom mohli charakterizovat jako maxi-
málně optimalizovaný ventilátorový systém s důrazem na 
dosažení nejvyšší možné účinnosti (graf 1) při současném 
snížení hlučnosti a nákladů na provoz až o 9 %. Základní 
princip zvýšení účinnosti je daný jednak vzájemnou opti-
malizací všech funkčních komponentů a zároveň snížením 
hodnot dynamické složky tlaku.

Konstrukce ventilátorového systému ZAplus se skládá 
z více komponentů. Základem je motor s vrtulí, kde muže 

Nové axiální ventilátory 
pro chladírenské aplikace
Ing. Pavel Halabala

Obr. 1 - Ventilátorový systém ZAplus Graf 1 - Porovnaní účinnosti ventilátoru v plném difuzoru, systému ZAplus a ZAplus+
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se standardním ventilátorem. Z ekonomického hlediska je 
přínos vysoké účinnosti ZAplus hlavně v úspoře nákladů, 
a to až do výše 30 % úspor elektrické energie.

Dokládá to i konkrétní případová studie výměny 16 
chladičů pozůstávajících ze 16 výměníků ve tvaru V, kde 
na každém je osazený jeden AC ventilátor o průměru 800 
mm, což znamená výměnu 256 kusů ventilátorů (obr. 2). 
Důvod výměny ventilátorů byla končicí životnost původ-
ního řešení, také nedostačující chladicí výkon zařízení 
a nevyhovující hlučnost při plném zatížení. Náhrada stá-
vajícího řešení se uskutečnila pomocí systému ZAplus s EC 
motory regulovanými na základě teploty, ve vyhotovení 
se stěnovou deskou. Nové ventilátory poskytují rezervu 
navýšení objemového průtoku vzduchu o 57 % oproti 
původnímu řešení. Díky ventilátorovému systému s vyšší 
účinností se dosáhlo snížení hlučnosti o 2 dB(A) a spotře-
ba elektrické energie klesla o 37 %, z čehož vyplývají roční 
úspory na úrovni cca 300 € na jeden ventilátor.

ním vícerých faktů a to: maximalizováním účinnosti, kde 
stejný pracovní bod dosáhneme nižšími otáčkami a pa-
tentovaným zoubkovaným tvarem lopatek inspirovaných 
sovím křídlem. V případě potřeby je možné snížit působe-
ní hluku na okolní plochy, a to přesměrováním pomocí po-
užití systému ZAplus +, který tvoří nástavec přichycený na 
skříň ZAplus. Použití tohoto systému dokáže navýšit prů-
tok vzduchu až o 5 % při stejném příkonu ventilátoru při-
čemž hlučnost může klesnout až o 4,5 dB(A) v porovnání 

Obr. 2 - Příklad výměny původního ventilátoru systémem ZAplus

Obr. 3 - MAXvent owlet

Obr. 4 – Řez ventilátorem
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Soulad nové konstrukce zabezpečuje bezproblémo-
vé splnění účinnostních nároků stanovených Evropskou 
směrnicí ErP 2015. 

Neodmyslitelnou součástí ventilátoru je v současné 
době regulátor otáček. Frekvenční měniče s plnohod-
notnými sinusovými filtry, modulárním komunikačním 
rozhraním s uživatelským prostředím jsou typické pro re-
gulaci Ziehl-Abegg. Jednotný jazyk komunikace veškerých 
regulačních systémů Ziehl-Abegg umožňuje jednoduché 
nastavení a zaručuje kompatibilitu s většinou nadřaze-
ných řídicích systémů. Dodávka celého systému ventiláto-
ru vč. regulace zajišťuje uživateli spolehlivý a ekonomický 
provoz.

Ventilátory MAXvent owlet se používají v nejrůznějších 
průmyslových aplikacích a to všude tam kde je nutné do-
sahovat vyšší tlaky a velké objemové průtoky. Typickými 
aplikacemi jsou chladicí agregáty ve strojírenství, na vý-

MAXvent owlet nová generace středotlakých 
potrubních ventilátorů  

Inovativní konstrukce potrubního ventilátoru MAXvent 
owlet (obr. 3 a 4) má za následek radikální zlepšení zá-
sadních technických parametrů. Výrazný nárůst tlaku 
poskytovaného ventilátorem, nárůst účinnosti a pokles 
hlučnosti. Modulární výkon podle individuální potřeby 
aplikace a nezaměnitelný design je charakteristický pro 
MAXvent owlet.
Největší devízou ventilátoru MAXvent owlet je výkon 
a nízká hlučnost. V rámci spektra 13 produktových veli-
kostí od průměru 310 mm až do 1400 mm je možné do-
sáhnout tlak až 2200 Pa (statický tlak) a objemový průtok 
více než 150 000 m3/hod (metoda měření typu A). 

Hlavním konstrukčním prvkem je nová konstrukce vrtu-
le, která je vyrobená ze speciálního kompozitního materi-
álu ZAmid. ZAmid se vyznačuje velmi vysokou mechanic-
kou pevností, chemickou odolností a nízkou hmotností. 
Charakteristické „zoubkování“ na lopatkách je patentem 
Ziehl-Abegg. To má za následek snížení hlučnosti ventilá-
toru až o 4 dB. Modulárnost vrtule umožňuje měnit podle 
individuálních potřeb počet lopatek a jejich úhel natočení 
ve fáze výroby ventilátoru.

Motor je osazený v proudu vzduchu a vrtule je namon-
tovaná přímo na hřídeli motoru. Podle potřeb zákazníka 
je možné ventilátor osadit normovaným IEC motorem 
v účinnostní třídě  IE3, což je z důvodu ekodesignu nový 
standard od roku 2017. 

Patentovaná je i nosná konstrukce motoru, která je 
optimalizovaná vzhledem na pevnost, průtok vzduchu 
a hlučnost. 

Potrubí, ve kterém je ventilátor osazený se vyrábí 
ve třech různých provedeních, a to: krátké, dlouhé s reviz-
ním otvorem a pro montáž na konec potrubí s nasávacím 
difuzorem a nebo podle individuálních  potřeb zákazníka.

Obr. 5 - Kompaktní EC ventilátor typu 
FE2owlet

Obr. 6 -  Ventilátor produktové rady ECQ

Graf 2 -  Výkonová charakteristika ventilátoru FN030 s EC motorem
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Ventilátory ECQ 
Jedná se o nejmenší axiální ventilátory (obr. 6 a 7) z port-

folia Ziehl-Abegg, které pokrývají průměry od 170 do 300 
mm. Jsou určené pro osazení na kondenzátor a výparník 
menších chladicích zařízení, kterých výkony díky vlastnost-
mi EC motoru  možno posunout na novou úroveň. Díky 
schopnosti ECQ motoru lze dosáhnout otáčky až 2300 n/
min, což znamená navýšení o 750 otáček, v kombinaci se 
standardně používanými vrtulemi. Maximální výstupní 
výkon motoru je 20 W, přičemž integrovaná elektronika 
řídí motor tak, aby udržoval požadované otáčky. V přípa-
dě, že se zvolí konfigurace vrtule a otáček tak, že zatížení 
motoru by bylo vyšší jak je povolené, potom elektronika 
omezí otáčky pouze na takovou úroveň, aby nedošlo k pře-
kročení maximálního proudového zatížení. 

V případě havarijního stavu, kdy do prostoru vrtule 
vnikne nežádoucí předmět a tento ji zablokuje, motor se 
snaží pulzováním roztočit, avšak ne natolik, aby se po-
škodil. Následné odstranění zábrany umožní ventilátoru 
další provoz bez poškození. Úplně nový přínos ventiláto-
ru spočívá v 3 nastavitelných režimech, které je možné 
mezi sebou přepínat elektrickým zapojením. Jednotlivé 
rychlostní stupně mohou být programovatelné v rozsa-
hu otáček od 400 n/min po 2300 n/min v krocích po 50 
otáčkách. Dále je možné programováním změnit primár-
ní směr otáčení; můžeme změnit směr otáčení pro jeden 
z rychlostních stupňů. Také je možné nastavit revers 
jednoho z rychlostních stupňů tak, aby se ventilátor po 
2 minutách provozu zastavil. Změna primárního směru 
otáčení dovoluje provozovat ventilátor v sacím a tlač-
ném směru proudění vzduchu. Takto nastavitelný motor 
s UL, ATEX certifikací pro výbušná chladivá a krytím IP 55 
je univerzální zařízení, připravené pokrýt potřeby téměř 
každého zařízení osazeného shaded-pole motorem a tak-
též EC motorem. 
(Kontakt: pavel.halabala@ziehl-abegg.cz; 
tel.: 545 421 690.)                                                               

robních linkách, chlazení motorů a generátorů nebo su-
ché chladiče.

Axiální kompaktní ventilátor s nejmenším EC motorem 
Tento ventilátor (obr. 5) má stejnou velikost jako venti-

látor s AC motorem, ale s tím rozdílem, že má o 70 % vyšší 
průtok vzduchu.

Úplně nový pohled na aplikaci malých ventilátorů pro 
výparník a kondenzátor nabízí nejmenší z EC motorů 
v kombinaci s profilovanými lopatkami FE owlet. I tento 
ventilátor je navržen s použitím patentu „zoubkování“ 
a je zabudován do skříně vycházející z technologie ZA-
plus. Tato technologie poskytuje integrovanou plynulou 
regulaci a díky otáčkovému rozsahu a výkonu EC motoru. 
Tento ventilátor umožní provozovat chladírenské jednot-
ky s vyšším pracovním bodem při menším průměru venti-
látoru jako doposud. Díky inteligentnímu řízení motoru je 
možné využít naplno jeho potenciál a to v pásmech nižší-
ho tlaku, kde klesá proudové zatížení. Elektronika motoru 
dokáže využít a zvýšit otáčky motoru, tak aby byl využitý 
jeho plný potenciál (graf 2).

Konkrétně pro ventilátor s velikostí vrtule 300 je možné 
dosáhnout objemový průtok při 0 Pa o 50 % vyšší, při 50 
Pa o 70 % a nejvyšší dosáhnutelnou hodnotou statické-
ho tlaku je na úrovni 190 Pa oproti 70 Pa při 4-pólovém 
AC motoru se stejnou vrtulí. V neposlední řade je třeba 
zmínit osazení do plného difuzoru, které jednak garantu-
je plné využití výkonového potenciálu ventilátoru a jeho 
cenová úroveň je totožná s cenou standardně používané 
hluboké mřížky. Difuzor je zhotovený z jednoho kusu ma-
teriálu spolu s ochrannou mřížkou, která je zároveň opor-
nou konstrukcí pro motor. Pro skříň ventilátoru je pou-
žitý kompozitní materiál na báze polyamidu a sklených 
vláken. Takto zkonstruovaný ventilátor dosahuje výrazné 
úspory na hmotnosti. Dalším podstatným atributem při 
osazení EC ventilátoru na výparník je nižší emise tepelné 
energie v důsledku použití vysoce účinného motoru.

Obr. 7 -  Motor ECQ s nejnižším výškovým profilem 
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motoru, a tím umožňuje snížení osové výšky motoru až o 2 
standardizované řady – obr. 2. To je velká výhoda zvláště při 
požadavku na malé zástavbové rozměry a hmotnost.  Syn-
chronní reluktanční motory ABB jsou dostupné ve výkonech 
od 0,55 do 315 kW a jsou vhodné pro různé aplikace v celém 
spektru nabízených výkonů.  

Nově jsou tyto motory nabízeny v kombinaci s měničem 
frekvence ACH580 – obr. 3, který je speciálně určen pro ob-
last HVAC (vytápění, větrání a klimatizace) a výrobce stroj-
ních zařízení (mají vestavěný komunikační protokol BACnet 
běžný pro oblast HVAC, zjednodušené menu a ovládací pa-
nel určený speciálně pro oblast HVAC). V reakci na potřeby 
průmyslu jsou do standardní výbavy měniče zahrnuty tako-
vé funkce, jako je zpětnovazební řízení a předehřátí motoru, 
standardní je rovněž vybavení vstupním filtrem pro potlače-
ní vyšších harmonických. 

Tento frekvenční měnič ACH580 lze použít nejen se syn-
chronními reluktančními motory, ale funguje spolehlivě 
s každým motorem určeným pro  HVAC, včetně asynchron-
ních motorů či motorů s permanentním magnetem. Lze jej 
také integrovat do většiny běžných automatizačních systé-
mů a je připravený k okamžité instalaci (plug-and-play). 

V porovnání se standardními asynchronními motory lze 
použitím synchronních reluktančních motorů v kombina-
ci s frekvenčními měniči dosáhnout snížení ztrát (ztrát ve 
statoru a dalších ztrát) až o 40 %. Kombinace synchronní-
ho reluktančního motoru s měničem frekvence ACH580 tak 
představuje ideální spojení pro aplikace v oblasti HVAC s dů-
razem na technologicky vyspělé a úsporné řešení.               

Dnešní doba vyvíjí stále větší tlak na zvýšení energetické 
účinnosti. Vedle legislativních požadavků stojí za tímto tla-
kem i pochopitelná snaha snižovat výdaje za energii.  Jedním 
z nejefektivnějších zařízení, s účinností kolem 98 procent, je 
frekvenční měnič, který přispívá ke snížení spotřeby ener-
gie nejen tím, že mění otáčky motoru dle aktuální potřeby 
provozu, ale i tím, že při správném používání dokáže rovněž 
zlepšit účiník, snížit náklady na údržbu a zvýšit objem výroby 
i kvalitu produktu.  Dalším dílkem, vytvářejícím spolu s mě-
ničem dokonale fungující skládačku energetické účinnosti, 
jsou pak novější, účinnější technologie motorů. 

Společnost ABB (kontakt na str. 17) nabízí jako odpověď 
na současné i budoucí požadavky vyšší účinnosti motorů 
synchronní reluktanční motory (SynRM) – obr. 1. Jako jeden 
z prvních výrobců motorů je zařadila do svého portfolia již 
v roce 2011, kdy tyto motory dokonce získaly prestižní oce-
nění v soutěži Automation Award 2011 v Německu. 

Synchronní reluktanční motor je třífázový elektrický motor 
bez permanentních magnetů se speciální konstrukcí rotoru, 
díky níž má tento rotor rozdílný magnetický odpor (reluktanci) 
ve dvou na sebe kolmých osách. Tato konstrukce nejen prodlu-
žuje životnost izolace motoru, ale dochází díky ní k menšímu 
namáhání ložisek a vinutí motoru, což zvyšuje jejich životnost 
a prodlužuje mazací intervaly.  Motor pracuje na synchronní 
rychlosti a nemá vodivé části na rotoru. Rotorem neprotéká 
žádný proud, a v porovnání s indukčním asynchronním moto-
rem tak má motor minimální ztráty energie v rotoru. 

ABB synchronní reluktanční motory jsou dodávány na trh 
ve dvou variantách. První varianta nabízí motory s vysokou 
účinností IE4, které jsou navrženy na standardní přiřazení 
výkonu velikosti kostry dle IEC. Druhá varianta, jež ABB na-
bízí, je varianta High Output, která má vysoký měrný výkon 

Zvyšování účinnosti elektrických 
motorů i pro aplikace větrání 
a vytápění
Veronika Kvardová        .

Obr. 1 - Synchronní reluktanční motor ABB Obr. 2 – Varianta High Output Obr. 3 – Měnič frekvence ACH580
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Řízení klimatizačních systémů ještě nikdy nedosahovalo takové úrovně spolehlivosti 
a jednoduchosti, jako nyní, s novým měničem frekvence ACH580. Ten je schopný 
spolupracovat s jakýmkoliv typem motoru a zajistí Vám významné úspory energie 
i jednoduchý provoz. Komunikuje snadno s nadřazenými řídicími systémy a svými 
vlastnostmi překračuje požadavky specifické pro náročná prostředí. Umožňuje udržovat 
komfort v komerčních budovách a ideálně se hodí i pro nepřetržitý provoz kriticky 
důležitých HVAC aplikací například v nemocnicích nebo datových centrech. 
Představujeme nový frekvenční měnič ACH580 speciálně určený pro systémy vytápění, 
větrání a klimatizace (HVAC). Více informací získáte na www.abb.cz/pohony

Měnič ACH580. Komplexní řízení klimatizačních 
systémů, jednoduchý provoz.
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využít podporu expertních technických týmů firem Schneider 
Electric a Panasonic, takže mají jistotu, že všechny systémy běží 
v maximálně efektivním provozu. 

Klimatizační a topné systémy VRF jsou v obchodních pro-
storách stále populárnější, protože díky invertorové technolo-
gii umožňují chod různou rychlostí. To na rozdíl od tradičního 
režimu, kde se systémy daly jen zapnout a vypnout, znamená 
značnou úsporu energie. Systémy Panasonic VRF (ECOi/FSV) 
výrazně zvyšují energetickou účinnost, o čemž svědčí mimo 
jiné nejvyšší hodnocení ESEER ve všech venkovních variantách. 
Vysokou účinnost má i chod na částečný výkon, který přesně 
odpovídá aktuální venkovní teplotě a typu prostředí. Systém se 
vyznačuje vysokou spolehlivostí a výkonem při chlazení i vytá-
pění, dokonce i při extrémních venkovních teplotách od -25°C 
až po 52°C.

BMS řešení společnosti Schneider Electric s názvem Smart-
Struxure výrazně zvyšuje energetickou účinnost budovy a sni-
žuje provozní náklady během celé životnosti stavby. Umožňuje 
to především integrace na míru upraveného hardwaru, soft-
waru, technického řešení, instalace a servisních služeb. Systém 
opouští tradiční uspořádání informačních center a poskytuje 
potřebné informace průběžně v reálném čase, takže správ-
ci budov mohou pružněji rozhodovat a optimalizovat využití 
energie. Pokojové ovladače řady Schneider Electric SE8000, 
součást systému SmartStruxure, jsou vybaveny termostatem 
a teplotním senzorem, ale také programovatelným modulem, 
takže umožňují přizpůsobit výkon topení i klimatizace aktuál-
ním podmínkám a tím dále snižovat provozní náklady.

Společné řešení Panasonic a Schneider Electric je v současné 
době k dispozici po celém světě s výjimkou Japonska. (Kontakt 
na str. 21).                                                                                             

Společnost Panasonic Corporation, světový lídr ve vývoji nej-
různějších elektronických technologií a řešení, a firma Schnei-
der Electric, globální společnost specializovaná na hospodaření 
s energií a automatizaci (obr. 1) představily integrované řešení 
pro vytápění, klimatizaci, ventilaci a správu budov. Ovládání 
klimatizačních a topných systémů v komerčních prostorách 
se díky němu dostává na novou úroveň a výrazně vylepšuje 
i energetickou účinnost budov. 

Obě společnosti vyvinuly nové bezdrátové uživatelské rozhra-
ní, které umožňuje prostřednictvím komunikačního protokolu 
ZigBee přímou komunikaci mezi BMS systémem, pokojovými 
ovladači Schneider Electric a klimatizačními systémy Panasonic 
VRF. Integrované řešení umožňuje majitelům a správcům bu-
dov monitorovat nejdůležitější systémy jako klimatizaci a vytá-
pění, osvětlení, zabezpečení či rozvod elektřiny kdykoli a kde-
koli pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní. Majitel tak 
může mimo jiné podniknout potřebné kroky k úspoře energie 
a dalších nákladů. 

„Máme za sebou rozsáhlé investice do klimatizačních systé-
mů a souvisejících služeb pro obchodní i obytné prostory, aby-
chom mohli plně uspokojit požadavky našich zákazníků. Díky 
partnerství se Schneider Electric jim můžeme poskytnout i další 
výhody v hospodaření s energií,“ prohlásil Toshiyuki Takagi, ře-
ditel společnosti Panasonic Corporation a prezident Panasonic 
Air-Conditioner. „Kombinace moderních BMS systémů a špič-
kové technologie VRF umožňuje zákazníkům šetřit pořizovací 
i operační náklady a posouvá laťku i v ekologické udržitelnosti.“ 

„Vzájemná provázanost energeticky náročných systémů, 
např. klimatizace a vytápění, se systémem správy budov umož-
ňuje správcům zjednodušit činnost, optimalizovat účinnost 
budov a snížit náklady na energie,“ dodal Laurent Bataille, vice-
prezident divize EcoBuilding ve společnosti Schneider Electric. 
„Díky partnerství se společností Panasonic poskytujeme kom-
pletní systém správy budov od jednotlivých přístrojů po clou-
dová řešení, bez ohledu na typ, velikosti či stáří budovy. Výkon-
ný digitální páteřní systém je důležitou součástí správy budov 
i do budoucnosti.“ 

Společné řešení Panasonic a Schneider Electric umožňuje 
bezdrátovou instalaci, což chrání současnou infrastrukturu 
a výborně se hodí i pro rekonstrukce starších staveb. Možná je 
ale i kabelová varianta. K dispozici jsou všechny výhody jedno-
duchého systému plug-and-play, který konfiguraci rozsáhlých 
VRF systémů maximálně zjednodušuje. Řešení lze ale instalovat 
i jako část samostatného systému. Instalace je jednoduchá a lze 
při ní ušetřit čas i náklady. Správci budov mají navíc k dispozi-
ci komplexní zprávy a statistiky o využití energie. Mohou také 

Partnerství nabízející řešení snižující 
energetické náklady v komerčních 
objektech
Igor Walter

Obr. 1
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Existují dva způsoby připojení topných a chladicích jednotek 
Panasonic ke cloudovému serveru. Uživatelé mohou připojit 
zařízení k serveru pomocí integrovaného připojení k LAN síti 
nebo ho lze připojit přes dedikované řešení Panasonic využí-
vající 3G mobilní router (Plug and Play), jehož instalaci zvládne 
drtivá většina uživatelů bez podpory IT specialistů. 

Služba je poskytována společností Panasonic všem uživate-
lům v rámci celé Evropy. Uživatelsky přívětivé rozhraní nabízí 
přesné nastavení a okamžité monitorování.
 Teploty: optimalizuje ovládání klimatizace a snižuje náklady 

na energii.
 Doby provozu: předvídá požadavky na údržbu a zlepšuje 

energetickou spotřebu.
 Odstávky: údržbářské týmy mohou přijmout okamžitá opat-

ření k opravě poruchy, jakmile nastane.
 Energetické účinnosti: snižuje CO2 stopu a spotřebu energie.
 Výkonu: porovnává výkon v jednotlivých místech.
 Uživatelských profilů: správci mohou snadno vytvořit jedi-

nečné uživatelské účty a přiřadit lokality do sítě.
 Mapy podlaží: instalace lze prohlížet pomocí jednoduchého 

schématu jednotek nebo mapy podlaží lokality, což zjedno-
dušuje nespecializovaným uživatelům ovládání systému.

Výkon a zabezpečení
Panasonic vyvinul fyzickou i softwarovou ochranu s důrazem 

na zajištění bezpečnosti dat s využitím vysoké úrovně šifrování, 
aby poskytnul firmám potřebnou jistotu při dálkovém přístupu 
k jejich zařízením. Každý Cloud adaptér má svůj vlastní jedineč-
ný klíč a je napojen na cloudový portál přes šifrovaný kanál s vy-
sokou úrovní zabezpečení.

Aquarea Smart Cloud poskytuje výkonné, nákladově efek-
tivní, jednoduše použitelné monitorovací řešení pro firemní 
zákazníky, které nabízí okamžitý vzdálený přístup pouhým klik-
nutím na tlačítko.                                                                                 

Panasonic (kontakt na str. 21) představil pokročilé řešení 
inteligentního systému Aquarea Smart Cloud pro dálkové mo-
nitorování, který umožňuje podnikům centralizovat kontrolu 
topných a chladicích systémů Panasonic (obr. 1).

Nový Aquarea Smart Cloud nabízí okamžitý přístup k insta-
lacím komerčních řešení ve více objektech, který v reálném 
čase zobrazuje stav a změny systému.  Tento intuitivní nástroj 
umožňuje specialistům na údržbu nebo vlastníkům a mana-
žerům budov bezpečně přistupovat do systému z libovolného 
chytrého zařízení. Přes Smart Cloud mohou následně optima-
lizovat účinnost nebo zabránit selhání či poruše. Stačí pár klik-
nutí, a uživatelé mají přístup ke správě jednotlivých nastavení 
a fungování vytápění a chlazení na úrovni jednotek v rámci celé 
sítě komerčních budov.

Systém je navržen tak, aby zjednodušil monitorování top-
ných a chladicích systémů Panasonic napříč řadou různých 
budov a lokalit, a to bez nutnosti specializovaného softwaru. 
Firmám tedy pomáhá sledovat spotřebu energií a v konečném 
důsledku šetří peníz.

Adaptibilní obchodní řešení
Konfiguraci Aquarea Smart Cloud je možné upravit podle 

potřeb a velikosti podniku, ať už jde o řetězec obchodů, fran-
šíz nebo rozsáhlých hal. Tento systém je snadno a rychle na-
stavitelný a může být připojen k novým i stávajícím instalacím. 
Cloud adaptér, který je připojen k systémům Panasonic u kaž-
dého objektu, předává informace prostřednictvím centrálního 
portálu umístěného v cloudu přímo uživateli, kterému poskytu-
je informace v reálném čase.

Používání portálu je jednoduché a nevyžaduje specializovaný 
software. Stačí se přihlásit pomocí standardního webového 
prohlížeče a systém je připraven k použití. Již nainstalované 
systémy se automaticky připojí ke cloudovému serveru a zak-
tualizují všechny parametry v reálném čase.

Aquarea Smart Cloud poskytuje 
podnikům kontrolu nad úsporným 
vytápěním i chlazením
Jakub Šachl

Obr. 1



Zvolte Aquarea Generace H a Aquarea Smart Cloud pro dokonalé pohodlí 
a skutečnou úsporu energie
Tepelná čerpadla Aquarea Generace H dosahují úspory energie a vysoké účinnosti i při -20 °C. Tento inovativní 
nízkoenergetický systém navržený pro dosažení ideální teploty v místnostech a ohřevu TUV je bezpečnější, 
levnější a šetrnější k životnímu prostředí než alternativní řešení využívající plyn, topný olej nebo jiný způsob 
elektrického napájení. Jeho efektivitu ještě zvyšuje služba Aquarea Smart Cloud, výkonné a intuitivní řešení 
pro vzdálené nastavení celé řady funkcí topení a ohřevu vody, včetně monitoringu spotřeby energie domácnosti. 
Stejnou službu Panasonic nabídne v roce 2017 i českým B2B zákazníkům, kterým umožní centralizovat kontrolu 
topných a chladicích systémů. Konkrétně umožní specialistům na údržbu nebo vlastníkům a manažerům budov 
bezpečně přistupovat do systému z libovolného počítače i chytrého zařízení a optimalizovat účinnost nebo 
zabránit selhání či poruše.

MAXIMÁLNÍ 
POHODLÍ 
S MAXIMÁLNÍ 
ÚSPOROU

www.aircon.panasonic.eu

VYSOKÝ VÝKONErP 35 °CErP 55 °C
LET ZÁRUKA 
NA KOMPRESOR

TOPNÝ REŽIMTUV

-20°C
INTERNETOVÉ OVLÁDÁNÍ 5

A++ A++ 5,00
COP
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tepelná čerpadla značky Waterkotte dvě designové ceny, 
speciální cenu na German Design Award a Reddot Award. 
Před dvěma lety to pak byly ceny A´Design Award a Univer-
sal Design Award. 

Není se čemu divit, jak je zřejmé i z obrázků 1 a 2. Tepel-
ná čerpadla mají jednoduchý a přitom elegantní tvar dopl-
něný o dotykový displej. Jednotky s výkonem do 50 kW se 
dodávají v elegantní bílé barvě či v nerezovém provedení. 
„Průmyslová“ tepelná čerpadla s výkonem do 500 kW mají 
moderní antracitově šedou barvu s velkým displejem na čel-
ním panelu. 

G-TERM s Waterkotte v zádech ví jak na to
Divize G-TERM litoměřické společnosti HENNLICH (kon-

takt na str. 23) německou firmu zastupuje již od roku 2002. 
Přitom G-TERM se dodávkám systémů vytápění a chlazení 
věnuje již od roku 1992. Za tu dobu G-TERM samostatně in-
staloval několik stovek tepelných čerpadel.

V posledních deseti letech se orientuje převážně na insta-
lace zdrojů tepla a chladu s tepelnými čerpadly o výkonu nad 
50 kW. Z posledních zajímavých aplikací G-TERMu lze vybrat 
zámek ve Veltrusech, kde je instalováno sedm tepelných 
čerpadel o celkovém výkonu 250 kW nebo skladovou halu 
v Náchodě s 12 zemními vrty a tepelným čerpadlem s výko-
nem 80 kW. Před několika týdny firma dokončila dispečers-
ké centrum společnosti ČEZ s 13 zemními vrty a tepelným 
čerpadlem o výkonu 80 kW. Do konce roku G-TERM plánuje 
dodávku dvou tepelných čerpadel nejvyšší výkonové řady 
DS 6300 s celkovým výkonem cca 500 kW pro bytový dům 
v Praze na Pankráci.                                                                    

Německá tepelná čerpadla Waterkotte, která jsou na trhu 
již 45 let, prošla v posledním období významnou obměnou. 
Ta se dotkla nejen samotného technického řešení, ale také 
designu a přizpůsobení se moderním mobilním techno-
logiím. Již před několika lety přistoupila firma Waterkotte 
k přechodu chladivového okruhu na chladivo R410A, čímž 
dosáhla nárůstu topného faktoru přibližně o 10 %. To však 
byl v modernizaci teprve první krok. 

Ovládání na dálku
Pro snadné ovládání tepelných čerpadel je klíčový jedno-

duchý, přehledný a srozumitelný regulátor. Ten je u tepel-
ných čerpadel Waterkotte vybaven dotykovým displejem 
o velikosti 4,5 až 7 palců (pro průmyslové aplikace). Dnes 
si však doba žádá další vymoženosti, především možnost 
vzdáleného ovládání. To před časem vyslyšela i společnost 
Waterkotte. Ovládání nových jednotek je tak možné přes 
internet, a to zcela jednoduše připojením LAN kabelu na 
router a stažení aplikace z AppStore nebo Google Play. Pro 
průmyslové aplikace lze využít vzdálený přístup přes inter-
net, kterým je možné plnohodnotně ovládat všechny funkce 
tepelného čerpadla.

Design až na prvním místě
Špičková technologie je u tepelných čerpadel Waterkotte 

samozřejmostí. Stejně tak se to týká i jejich designu. „Tepel-
ná čerpadla jsou skutečně „šik“ a sbírají jedno designové 
ocenění za druhým,“ doplňuje Petr Hoftych z divize G-TERM 
společnosti HENNLICH, která německého výrobce na čes-
kém trhu zastupuje již 14 let. Jen v letošním roce získala 

Design, výkon i vzdálený přístup
Ing. Martin Jonáš 

Obr. 1

Obr. 2
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Manipulační technika 
míří k automatizaci

seit 1995

ZVLHČOVÁNÍ VZDUCHU 
NENÍ LUXUS, ALE NEZBYTNOST!

Nízké investice pro vysoké výnosy – 
to je zvlhčování Merlin
Investice do systémů MERLIN® Technology vám šetří peníze 
již od první hodiny po nainstalování a uvedení do provozu… 

…a hlavně:

+ Sníží prašnost až o 80 %
+ Sníží nebo úplné odbourá elektrostatiku 
+ Adiabaticky ochladí okolní vzduch
+  Zlepší technologické procesy (lakování, lepení…)    
+ Sníží nemocnost       
+ Sníží provozní náklady 

     

Výrobky MERLIN® Technology 
slouží ve všech průmyslových oborech po celém světě:

+ Tiskařský průmysl / Papírenský průmysl 
+ Průmysl zpracování dřeva 
+ Automobilový průmysl 
+ Technika prostředí 
+ Textilní průmysl & Zpracování kůží 
+ Elektrotechnický průmysl 
+ Potravinářský průmysl 
+ Další průmyslové oblasti

Pomohli jsme jiným, pomůžeme i vám! 

MERLIN® Technology GmbH 
www.merlin-technology.com

Všechny systémy zvlhčování vzduchu od MERLIN® Technology 
(ultrazvukový, rotační-lamelový nebo vysokotlaký) jsou vhodné 
pro dodatečné vybavení. Úpravou vnitřního klimatu objektu 
snížíte podíl zmetkovitosti ve výrobě, protože získáte zdravější 
pracovní prostředí pro své zaměstnance.

DREKOMA, s.r.o. – zastoupení pro ČR a SR
Pražská 636, 378 06 Suchdol nad Lužnicí 
+420 603 520 148, +420 608 580 950 
info@drekoma.cz

WWW.DREKOMA.CZ



Víte, že….
Zvlhčování vzduchu pro lepší zdravotní stav

Příliš suchý vzduch způsobuje
• Potíže s udržením pozornosti - koncentrovanosti
• Únavu
• Dýchací potíže
• Bolesti hlavy
• Snížení pracovní výkonnosti

Vzniká klima vhodné pro výskyt virů
• Klesne-li vlhkost vzduchu v prostoru pod 40 %, zvyšuje se riziko onemocnění z nachlazení
• Zvyšuje se pravděpodobnost onemocnění chorobami a infekcemi horních cest dýchacích,
• suché sliznice tvoří ideální živnou půdu pro průvodce nemocí
• Sliznice potřebují min. 45 % relativní vlhkosti v prostoru pro správnou funkci samočištění

Větší počet nemocných
• Suchý vzduch prodlužuje dobu prachových částic a bakterií ve vznosu - v letu vzduchem
• Chřipkové viry a původci chorob se vznášejí déle ve vzduchu
• Nebezpečí nákazy hrozí třikrát častěji při nízké relativní vlhkosti vzduchu

Klesá pocitový faktor
• Dýchací cesty přivádí příliš suchý vzduch na hranici výkonnosti
• Pocit dobrého zdravotního stavu na pracovišti klesá
• Výkonnost a také spokojenost na pracovišti klesá

Chronická onemocnění
• Chronická onemocnění dýchacích cest např. astma se zhoršuje nebo se přidávají
• a mohou zesílit allergie a kožní onemocnění

Poruchy hlasu
• vysychá hrdlo
• to vede k chraptění
• obtíže při polykání a mluvení se zvyšují

Kožní choroby
• Chronické kožní choroby např. neurodermitida se může zhoršit
• Popraskané a nepoddajné rty
• Rozpraskaná a suchá kůže

Vysušená sliznice očí
• Podrážděné, suché a pálící oči
• Pocit cizího tělesa v oku

Víte, že….
Všeobecné přínosy zvlhčování vzduchu

Optimální podmínky pro
• Technologické procesy a výrobní toky
• Hygroskopické materiály jako např. papír, vlákno a dřevo
• Výrobu a skladování potravin
• Uchování a skladování hudebních nástrojů, maleb obrazů a uměleckých předmětů
• Zařízení domů a bytů (není přesoušeno, nevysychá, nepraská)
• Chov zvířat a pěstování rostlin
• Lidi a stroje

Zvýšení
• Výkonnosti lidí a strojů
• Lepší klima na pracovišti, lepší pocit na pracovišti
• Kvality výrobků
• Lepší klima v prostředí místnosti na pracovišti (efekt adiabatického chlazení)
• Lepší biologická ochrana vlastního těla proti bakteriím a virům
• Lepší výsledky v chovu zvířat a pěstování rostlin
• Výkonnosti strojů (vyšší podávací rychlosti)
• Hospodárnosti
• Efektivnosti vynaložených energií

Snížení
• Elektrostického náboje až o 50 %
• Prašnosti až o 80 %
• Možné snížení energií až o 90 %
• Nákladů na dosažení optimálních pracovních podmínek
• Nebezpečí nákazy
• Stavu počtu nemocných
• Zmetkovitosti

Ing. Harazím Vladimír, CSc – DREKOMA
Ul.Pražská 636
378 06 Suchdol nad lužnicí
info@drekoma.cz
www.drekoma.cz
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ní teploty teplé užitkové vody a rovněž umožňuje kontrolu 
aktuálního stavu provozu zařízení během dovolených. 

Důležitou funkcí pro komerční nasazení je možnost pro 
majitele budov vidět spotřebu energie na vytápění i pří-
pravu teplé vody ve srovnání s aktuální teplotou na denní, 
týdenní, měsíční nebo dokonce roční bázi, a dostávají tak 
podklad k podrobné analýze spotřeby energie.

V průběhu roku 2017 uvede Panasonic v rámci Aquarea 
Smart Cloud další služby zaměřené na vzdálený přístup a údrž-
bu, které poskytnou specializovaným firmám možnost detail-
ního dohledu zařízení systému otopné soustavy, nástroje pre-
diktivní údržby, identifikace a odstranění poruch. Instalační 
společnosti budou moci díky dedikovanému rozhraní provádět 
monitoring několika zařízení najednou, což ušetří čas a zjedno-
duší logistiku. Aquarea Smart Cloud také umožňuje rychleji rea-
govat na možné závady a předcházet příčinám potencionálních 
problémů a přispívá tak ke spokojenosti koncových uživatelů 
s jejich systémy vytápění a ohřevu teplé vody.

Jediným požadavkem pro využívání Aquarea Smart Cloud 
je připojení rozhraní CZ-TAW1 (obr. 2) k jednotce tepelného 
čerpadla  Aquarea Generace H a připojení k internetu. Po 
on-line registraci zařízení bude uživatel rovnou připojen ke 
službě a může začít s ovládáním systému.                              

Panasonic (kontakt na str. 21) vyvinul pro tepelná čer-
padla Aquarea Generace H nový řídicí systém Aquarea 
Smart Cloud (CZ-TAW1), postavený na cloudovém řešení. 
Systém, který lze k internetu připojit pomocí etherneto-
vého kabelu nebo Wi-Fi, nabízí intuitivní uživatelské roz-
hraní a širokou škálu kontrolních možností pro uživatele 
i instalační firmy.

Nový pokročilý systém regulace je  přístupný z libovol-
ného místa na světě v dosahu internetu, z počítače, table-
tu nebo chytrého telefonu. Flexibilní a intuitivní rozhraní 
nabízí širokou škálu kontrolních funkcí a umožňuje zcela 
neomezeně rozšiřovat rozsah funkcí řízení a monitorování 
zařízení dle nových technologických trendů. Možnosti to-
hoto ovládacího systému jsou skutečně ohromující.”

Aquarea Smart Cloud (obr. 1) má jednoduché, intuitivní 
uživatelské rozhraní, které umožňuje instalačním a servis-
ním firmám nastavit řadu funkcí tepelného čerpadla Aquarea 
Generace H. Uživatelé tak mohou snadno nastavit teplotu 
ve dvou různých obytných zónách, zobrazit aktuální teplotu 
ve vybrané zóně, stejně jako změnit teplotu teplé užitkové 
vody. Uživatelé také mohou využít funkce nastavení progra-
movatelného týdenního časovače, které nabízí  individuální 
provozní  režimy jednotlivých zón otopné soustavy, nastave-

Nový řídicí systém pro tepelná čerpadla 
Panasonic Aquarea Generace H 
využívá Cloud
Radek Vanduch

Obr. 1 Obr. 2
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kapilárních rohoží G-TERM společnosti HENNLICH (kontakt 
na str. 23). Jde tedy o využití dvou funkcí jednoho systému 
– vytápění a chlazení. Právě proto, že šlo o rekonstrukci, bylo 
nutné použít i nový způsob instalace tohoto systému. Obvyk-
le se kapilární rohože připevňují na povrch stropu nebo i na 
stěny směrem dovnitř místnosti, tedy beton nebo sádrokarto-
novou desku. Následně se zakryjí sádrovou omítkou, protože 
tato omítka je výborným vodičem tepla.  

Takovéto systémové řešení, na kterém divize G-TERM fir-
my HENNLICH spolupracovala se společností Knauf, však 
v případě vnitřních prostor budovy kanceláří Airport Busi-
ness Centra ABC z důvodu požadavku investora nebylo mož-
né použít. Kapilární rohože bylo nutné umístit na novém 
stropě (podhledu) nad sádrokartonovou desku (obr. 1 až 4). 
Klasický sádrokarton však má horší tepelné vlastnosti, než 
původní sádrová omítka. Tím by se významně snížil topný 
resp. chladicí výkon soustavy, kdy by v jednotlivých kancelá-
řích nebyla pokryta jejich tepelná ztráta, respektive zisky. To 
samozřejmě nebylo možné. Hledalo se proto jiné řešení a vý-
sledkem je použití speciální sádrokartonové desky Thermo-
board Plus. Ta má ve svém jádře vmísené kousky grafitu, který 
výrazně vylepšuje tepelnou vodivost desky.

Deset centimetrů komfortu 
Systém kapilárních rohoží v Airport Business Centru je in-

stalován celkem v šesti kancelářských patrech o ploše každé-
ho patra nad 1000 m2. Systém je rozdělen do šesti samostat-
ných stoupaček napojených na každém podlaží do jednoho 
patrového rozdělovače. Propojení rozdělovačů (zapojení 
stoupačky) je tzv. Tichelmannovým způsobem, který zajišťuje 
vyrovnání průtoků mezi nimi. Každá kancelář je na rozdělova-

Kvalita vnitřního prostředí v administrativních budovách je 
čím dál více nosným tématem při jejich výstavbě i rekonstruk-
ci. Při výstavbě nových budov je vše snadnější a jednodušší 
– projektanti mohou navrhovat, samozřejmě s ohledem na 
zadání investora, téměř „cokoliv“. Mnohem složitější je to ale 
u rekonstrukcí, kde mají projektanti mnohem omezenější pro-
stor pro řešení. V mnoha případech nelze využít standardní 
postupy. Navíc je třeba zajistit výrazně vyšší komfort vnitřního 
prostoru, než nabízelo původní, většinou již zastaralé techno-
logické řešení.

Příkladem stavby, kde se to povedlo, může být rekonstruk-
ce administrativní budovy Airport Business Centra na letišti 
v Ruzyni. Na vytápění a především chlazení kancelářských 
prostor byl v budově Airport Business Centra použit unikátní 
systém stropního sálavého topení a chlazení prostřednictvím 

Účinný systém pro topení 
a chlazení na ruzyňském letišti
Ing. Martin Jonáš

Obr. 1

Obr. 2
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Kapilární rohože oceňují investoři především v letních mě-
sících, protože sálavý způsob chlazení se obejde bez proudě-
ní chladného vzduchu, které známe z klasických klimatizací. 
Nedochází tak k víření prachu, takže je systém velmi vhodný 
i pro alergiky. Systém je možné použít jak u rodinných domů, 
tak samozřejmě v obchodních a administrativních centrech, 
sanatoriích, nemocnicích apod. Vedle komfortu přináší tento 
systém dva v jednom (topení/chlazení) pro investory i úsporu 
finančních prostředků, což byl i případ Airport Business Cent-
ra na ruzyňském letišti.                                                                  

či napojena jako samostatný okruh osazený termopohonem 
pro zajištění zónové regulace, dle teplotního čidla v místnos-
ti. Kapilární rohože jsou uloženy na sádrokartonové desce 
- přichyceny páskami k CD profilům tak, aby byly prověšeny 
a vlastní vahou klesly na desku a dostaly se s ní do kontaktu. 
Osmicentimetrová vrstva minerální vaty uložená mezi profi-
ly zajišťuje jednak tepelnou izolaci mezi patry a zároveň svoji 
vahou pomůže zajistit lepší přilnavost rohože k desce pod ní. 
„Obrovská výhoda tohoto systému mimo jiné spočívá v tom, 
že jeho celková výška je pouze 10 centimetrů a může být 
i méně. To umožňuje jeho velmi široké využití právě při rekon-
strukci budov,“ uvedla Dana Vágnerová z firmy G-TERM. 

Princip je v sálání 
Kapilární topné rohože G-TERM instalované ve stropní kon-

strukci jsou v současné době nejkomfortnější a pro člověka 
nejpříjemnější soustavou tepla a chladu. Vytápění a chlazení 
zajišťují prostřednictvím sálání. Pomocí elektromagnetické-
ho záření se od stropní desky otepluje vše, co je v místnosti 
a naopak, při funkci chlazení ochlazená stropní deska odnímá 
teplo všem předmětům z místností. Zhruba pouhá desetina 
tepla či chladu se šíří konvenčně, tedy vířením vzduchu. Sys-
tém funguje jako nízkoteplotní topná soustava nebo „vyso-
koteplotní“ chladicí soustavy (které se od se příliš teplotně 
neliší)  - tj. teplota stropní konstrukce se pohybuje v intervalu 
17 až 35°C. 

Obr. 3

Obr. 4
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Obr. 1

Obr. 2

Hybrid Pro Control reguluje energetický mix
Inteligentní regulace s funkcí Hybrid Pro Control auto-

maticky optimalizuje provoz obou modulů topných zařízení 
v závislosti na cenách energie a venkovní teplotě. Provozo-
vatel si zadá, zda má být topení mimořádně ekonomické 
nebo ekologické. Podle toho, který nosič energie je v danou 
chvíli nejhospodárnější, nastaví regulace příslušný modul 
topného zařízení. Provozovatel díky tomu dosahuje vždy 
nejnižších emisí, popř. topných nákladů.

Vitocaldens 222-F
Novinkou je progresivní plynové hybridní kompaktní za-

řízení Vitocaldens 222-F (obr. 1). Vytápí flexibilně plynem 
i teplem z okolního prostředí a je zařazeno do třídy A++, tedy 
jako maximálně efektivní. I v této variantě je integrován na-
bíjecí zásobník. Výkon tohoto zařízení je 1 až 19 kW.

Vitocal 250-S
Pro flexibilní kombinaci plynových a olejových kotlů rozdíl-

ných výkonů, individuálně navržených zásobníkových ohří-
vačů vody a systému tepelných čerpadel představuje ideální 
řešení závěsné nástěnné hybridní zařízení Vitocal 250-S (obr. 
2). Připojení ke stacionárnímu a závěsnému kotli do 30 kW 
i k zásobníkovému ohřívači je velmi jednoduché, neboť ve 
vnitřní jednotce tepelného čerpadla vzduch/voda je předem 
nainstalována hydraulika a potřebné elektrické komponen-
ty. Regulace s Hybrid Pro Control zajišťuje optimální použití 
obou topných zařízení. Zařízením Vitocal 250-S lze dodateč-
ně vybavit i stávající topný systém, aby odpovídal nejnověj-
šímu stavu techniky. Zařízení se řadí do třídy efektivity A++. 
Výkon tohoto zařízení je 1,2 až 16 kW.                                   
 

Plyn a olej budou hrát ještě mnoho let důležitou roli při 
vytápění budov. Mnozí provozovatelé zařízení však dnes 
stojí před otázkou, zda se mají při modernizaci rozhodnout 
pro fosilní, nebo obnovitelné zdroje energie. Nově vyvinutá 
hybridní zařízení využívají obojí – jak obnovitelné, tak fosil-
ní zdroje energie. Nový program přináší výhodné a vhodné 
řešení. 

Flexibilní reakce na vývoj energetického trhu 
Kombinace kondenzačního kotle a tepelného čerpadla vy-

tápí velmi efektivně a variabilně pomocí plynu nebo elektři-
ny a s využitím bezplatného tepla venkovního vzduchu. Pro-
vozovatelé si nemusí hned při pořízení stanovit energetický 
nosič, ale mohou kdykoliv v budoucnu flexibilně reagovat na 
vývoj energetického trhu – topení s hybridním zařízením má 
jistou budoucnost. Navíc jsou tato zařízení již dnes připrave-
na na to, aby zohlednila budoucí cenové změny dodavatelů 
elektřiny. 

Topení s hybridním zařízením 
Marek Bezouška
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Tepelné rozvrstvení uvnitř vytápěné haly
Na základě měření teplot bylo potvrzeno, že při použití 

ohřívačů ON/OFF dochází k velké stratifikaci, kdy naměřené 
rozdíly teplot mezi provozní výškou a střechou byly i více než 

Tuto otázku jsme si položili a rozhodli jsme se s pomocí ex-
perimentálního řešení (test) porovnat inovativní technologii 
kondenzační jednotky Aermax Kondensa (kontakt na str. 33) 
s tradičním ohřívačem vzduchu fungujícím na principu ON/
OFF. A to zejména s ohledem na spotřebu plynu a s tím spo-
jené provozní náklady. 

V rámci testu jsme se zaměřili na dvě hlavní oblasti:
 stratifikace vzduchu uvnitř haly;
 spotřeba plynu.

Celý test byl proveden v ukázkové průmyslové hale (tab. 1), 
běžně užívané pro zpracování kovů. 

Do haly jsme nainstalovali ve výšce 4 m pět jednotek 
Aermax Kondensa (obr. 1). Každá jednotka byla propojena 
s programovatelným termostatem umístěným v provozní 
výšce 1,5 m a nastavenou požadovanou teplotou 16 °C. 

Na různých místech haly v různých výškách nad podlahou 
bylo nakonfigurováno celkem 25 měřicích sond. V blízkosti 
haly byly umístěny dvě měřicí sondy venkovní teploty. 

Střídavě se v týdnu měnil provozní režim jednotek, a to 
buď kondenzační režim nebo klasický režim ON/OFF s vylou-
čením využití tepla z kondenzace.

Obdobím sběru dat bylo 16 týdnů v zimním období (listopad 
– březen). Celkem tedy 80 dní (5 dní v týdnu), z toho střídavě 
40 dní probíhal provoz s využitím funkcí kondenzace a 40 dní 
v režimu ON/OFF bez kondenzace. Provoz byl naprogramován 
s nastavenými pracovními časy 6:00 až 17:00 hod.

Jaká je reálná úspora kondenzačního
ohřívače vzduchu oproti ON/OFF ohřívači?
Ing. Jan Novotný, Michal Škvařil, Michal Kubeš

rozměr budovy 66 × 28 m

výška úrovně okapu/hřebene střechy 8,2/11 m

povrch podlahy/stropu 1 848 m2

objem vzduchu v budově 17 784 m3

Obr. 1 – Aermax Kondensa

Graf 1 – V grafu jsou uvedeny 4 typické dny. 
V úterý a ve středu, kdy běží ohřívač v režimu 
kondenzování, lze vidět, že vývoj teploty (A – 
venkovní teplota; B – teplota v provozní výšce 
1,5 m; C – teplota u střechy) je stejný. Naopak 
u následujících dvou dnů, kdy ohřívač byl v re-
žimu ON/OFF, lze vypozorovat, že křivka C je 
výrazně vyšší, přičemž venkovní teplota je při-
bližně stejná. Spotřeba plynu byla za první dva 
dny 93 m3 (kondenzační ohřívač), za druhé dva 
dny 193 m3 (ON/OFF ohřívač)

Tab. 1 – Parametry průmyslové haly

(pokračování na str. 34)
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Windmax R
• Splňují normu Ecodesign*
• Variabilní konstrukce
• Rekuperační účinnost až 95%
• Kondenzační účinnost
• Účinné EC elektromotory
• Filtry až EU 9
• Přesný plynový ohřev s širokým 
• rozsahem modulace 0 až 100%

Řešení B
Windmax P
• Přívodní jednotka splňující normu 

Ecodesign*
• Odvod vzduchu lze zajistit přetlakovou 

klapkou

Windmax přináší navíc
Pro dohřev jsou použity plynové kondenzační výměníky PCH. Velmi nízká spotřeba plynu 
a minimální hodnoty NOx < 30 ppm, CO=0ppm = splňují emisní třídu 5

• Nízké pořizovací náklady
• Zvýšený tepelný přenos aktivního
 3D výměníku
• Celonerezové provedení
• Nízkoemisní Q – premix hořák
• Inteligentní Q-link řídící karta
• Snadné řízení výkonu 0-10 V, přímá

konektivita přes Modbus protokol
• Šetrný k životnímu prostředí

4heat s.r.o.
Ječná 1321/29a
621 00  Brno
www.4heat.cz

* Norma Ecodesign platná od 1. 1. 2016

MODUL PCH
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 kvalita opláštění; 
 ventilátory s dostatečným náběhem pro správné proudění 

vzduchu přes výměník;
 nízká hmotnost a malé rozměry.

Závěr 
Výsledky získané z měření potvrzují zkušenosti projektan-

tů a jasně dokazují, že dochází k obrovské úspoře nákladů 
při používání kondenzačního plynového ohřívače vzduchu 
oproti užívání klasického ON/OFF ohřívače. V ukázkovém 
příkladu došlo k úžasné úspoře plynu o 49,3 %. Přitom ne-
dochází k vrstvení tepla pod střechou. Získané výsledky pro 
stratifikaci jsou bezpochyby výborné a dávají jasné důkazy 
– nárůst teplot o pouhých 0,24 °C·m–1. Také se prokázalo, že 
Aermax Kondensa je ekologicky šetrný výrobek s nulovými 
emisemi oxidu uhelnatého (CO = 0) a zároveň velmi nízkými 
emisemi oxidu dusíku (NOX < 20 ppm). 

Vzhledem ke svým parametrům nemá technologického 
konkurenta pro vytápění průmyslových objektů, mj. i proto, 
že správně využívá principů kondenzace a funkce modulace. 
Ověření veškerých komponent a vlastností proběhlo v cer-
tifikovaných laboratořích a navíc pod dohledem certifikační 
autority Gastec-Kiwa.                                                                 

12 °C. Tím docházelo samozřejmě také k obrovským tepel-
ným ztrátám. Naopak u kondenzačního ohřívače Kondensa 
bylo, díky inteligentním řízením výkonu, dosaženo optimální 
výstupní teploty vzduchu (vzduch nestoupal rychle ke stro-
pu). Měřením bylo dále prokázáno, že průměrný rozdíl tep-
lot byl pouze necelé 2 °C (tab. 2, graf 1, obr. 2). 

Kondenzace a ekologie s padesátiprocentní 
úsporou nákladů 

Díky získaným hodnotám v experimentu se potvrdilo, že 
zkoumaná kondenzační jednotka je výbornou investicí, která 
šetří provozní náklady. Ukázalo se, že jen na plynu lze ušetřit 
téměř 50 %. Navíc vyhovuje všem, kteří to s ekologií myslí 
vážně. Potvrdily se nulové hodnoty u emisí oxidu uhelnaté-
ho (CO = 0) a stejně tak nízké emise oxidu dusíku – méně jak 
20 ppm.                                            

Na co dát také pozor při výběru kondenzačního ohřívače
Skutečně kvalitní kondenzační ohřívače (obr. 3 a 4) vzdu-

chu mají svoji historii a znatelný vývoj. Zkušenosti, na kte-
rých stojí spolehlivý a bezproblémový denní provoz, jsou: 
 kvalita provedení elektroinstalace; 
 profesionální vedení elektrických drátů, krytí řídicí desky 

atd.;
 spalovací komora a výměník z nerezi AISI 441 odolávající 

kondenzátu;
 odvod kondenzátu minimálně 18 mm;
 doporučení topenářů pro zabránění ucpání odvodu;
 použití bezpečnostního sifonu pro odvod kondenzátu 

s pojistkou pro detekci hladiny kondenzátu;

ON/OFF Kondensa

Ø provozní teplota °C 16,4 16,2

Ø teplota u stropu °C 28,2 18,1

Vertikální teplotní spád °C/m 1,45 0,24

Ø venkovní teplota °C 8,9 8,8

Celková spotřeba plynu m3 3 684 1 868

Rozdíl spotřeby plynu m3 1816

Tab. 2 – Sledované parametry ON/OFF a Kondensy

Obr. 2 - Vrstvení vzduchu v hale

Obr. 3 – Plochý profilovaný výměník přináší lepší přenos 
tepla a proudění vzduchu   

Obr. 4 – Také nové pojetí konstrukce výměníku přispívá k jeho 
vysoké kvalitě 

(pokračování ze str. 32)
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Kde je toho hranice?
Tento článek se bude zabývat nejmenší skupinou, tedy 

takovým množstvím chladiva, které je ve skupině těsně 
nad 5t ekvivalentu CO2. U chladiva R410A byla dříve hra-
nice 3 kg. Nyní po přepočtení na ekvivalent CO2 se tato 
hranice u uvedeného chladiva posouvá na 2,39 kg. Třeba 
tepelná čerpadla AC Heating s výkony od 6 kW do 19 kW 
se do této hranice vejdou, ale v souvislosti s délkou pro-
pojovacího vedení, nebo některé silnější jednotky (které 
mají v sobě například, 9 kg chladiva), již do této revizní 
povinnosti mohou spadat. 

Co to znamená v praxi?
V praxi to znamená, že celá řada stávajících zákazníků, 

kteří mají tepelné čerpadlo třeba již mnoho let a mají-li 
hmotnost chladiva například uvedených 2,6 kg chladiva 

Obr. 1

Dle Nařízení komise ES č. 1516/2007 je definováno 
provádění kontrol úniku chladiva ve stacionárních chla-
dicích, klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech 
ve stanovených intervalech. Nyní se tak musí činit za pří-
tomnosti revizního technika na místě. Bylo by to možné 
provádět v budoucnu na dálku? Zákon 73/2012 stanovuje 
změnu po 1. 1. 2017.

Co bude po 1. 1. 2017? 
Po tomto datu se mění pravidla a povinnosti pro provo-

zování chladicích zařízení. Díky novému přepočtu na tuny 
ekvivalentní CO2 bude nutné některá zařízení revidovat 
častěji, případně některá zařízení, pro která prozatím re-
vize vyžadována nebyla, do této kategorie budou spadat. 
Povinnost založit a vést knihu je na provozovateli chladi-
cího zařízení nebo tepelného čerpadla.

Revize úniku chladiv na dálku
Ing. Lubomír Kuchyňka
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papírovou podobu a ta musí ležet fyzicky na místě, kde je 
instalováno chladicí zařízení nebo tepelné čerpadlo.

Jak by vypadala revize na dálku? 
Revizní technik na dálku na dispečinku vidí díky auto-

matické dálkové diagnostice zcela identická data, v po-
rovnání s jeho návštěvou na místě. Na únik chladiva tak 
může usoudit zcela stejně.

Jediným rozdílem jsou tedy spálené litry pohonných 
hmot, najeté kilometry v osobním automobilu nebo do-
konce v montážní dodávce a vyprodukované tuny CO2 do 
vzduchu v podobě výfukových zplodin. 

Někdo by možná argumentoval tím, že na místě můžeme 
preventovat například prodření nějaké trubky, kontrolovat 
upevnění kompresoru atd. Tomu ale lze kontrovat tím, že 
u těchto malých zařízení je pravděpodobnost chyby tohoto 
typu minimální, tepelné čerpadlo je navíc pod permanent-
ním dohledem obyvatele domu. Ten by podezřelé zvuky 
prodírání trubky nebo volného kompresoru jistě neprodle-
ně hlásil i mimo roční interval. Dalším faktem je, že revizní 
technik nikdy nerozebírá celé zařízení, aby viděl každý kou-
sek každé trubky či jiného dílu. V tom konci je tedy zřejmé, 
že stejně „manuální a vizuální kontrola“ stoprocentní jisto-
tu prevence úniku nezajistí. Pouze se vyprodukuje (a to je 
jisté) mnoho tun CO2 za zbytečné cesty, které jen velmi těž-
ko vyváží přínos kontroly na místě, jehož efekt je naopak 
v tomto konkrétním případě zcela zřejmě sporný. 

Současné maximum: dvojnásobný revizní interval 
Není zcela překvapivé, že současná legislativa revize 

na dálku neumožňuje. Je to proto, že možnosti současné 
techniky jsou mnohem větší, než jaké byly v době, kdy 
se tato legislativa tvořila. Již dříve ale bylo myšleno na 
systém „stacionárního systému detekce úniku“. Je-li tento 
systém instalován, revizní interval se prodlužuje na dvoj-
násobek s podmínkou 12-ti měsíčního testu funkčnosti 
systému detekce úniku. 

Tedy v tento moment můžeme zákazníkům nabídnout 
dvojnásobnou délku revizních intervalů, ale bylo by pří-
jemné, kdybychom mohli přestat zbytečně najíždět kilo-
metry a mohli se soustředit na jiné úkoly.

Za tímto účelem je nutné pracovat na prosazení úpravy le-
gislativy, která uvažovaný mechanismus založený na online 
24/7 automatické diagnostice dat (obr. 1 až 3), umožní.        

R410A, musí nyní kvůli 200 gramům chladiva nad limit po-
zvat revizního technika, realizovat revizi a založit revizní 
knihu. Rozuměl bych tomu u nových instalací. Nové pod-
mínky, nová legislativa, nové instalace. U stávajících in-
stalací je to ale tvrdé: Jak se to například zákazník dozví? 
Jak je možné, že si zákazník pořizoval tepelné čerpadlo, 
revize nepotřeboval, ve své úvaze tedy nepočítal ani s vý-
daji za revize a nyní je najednou konfrontován s faktem 
a realitou revizní povinnosti - nutným výdajem v rozmezí 
500 – 1500,- Kč každý rok?

Jisté pochopení pro změny legislativy tohoto druhu by-
chom snad mohli mít i u velkých chladicích systémů se 
stovkami kilogramů chladiva, které například pracují v ná-
ročných průmyslových podmínkách. V tomto článku uva-
žuji ale pouze o malých systémech tepelných čerpadel, 
určených pro vytápění běžných rodinných domů, které 
pracují ve stabilních a provozně příznivých podmínkách. 

Třetí tisíciletí - prostor pro inovace
Uvedená tepelná čerpadla disponující řídicími jednot-

kami xCC jsou připojitelná na systém automatické dálkové 
diagnostiky. Automatická dálková diagnostika má k dispo-
zici od tepelného čerpadla každou minutu nová data. Jsou 
zasílány veškeré své provozní údaje: požadované teploty, 
skutečné teploty, proud, příkon, otáčky ventilátorů a další 
hodnoty.

Tento systém neustále hlídá každé tepelné čerpadlo 24 
hodin denně a 7 dní v týdnu. O jakémkoliv mimořádném 
stavu nebo závadě tak víme ještě dříve než zákazník. Pra-
covníci technické podpory mohou díky tomu ihned zákaz-
níka upozornit na nutnost servisního zásahu. 

Tepelné čerpadlo v uvažované kategorii má být revido-
váno 1x za 12 měsíců. Se systémem automatické dálkové 
diagnostiky je ale revidováno nepřetržitě. Jsou vyhodno-
covány všechny důležité teploty v chladivovém okruhu, 
včetně teplot podchlazení přehřátí par. S těmito hod-
notami se pracuje online při určení podezření na únik 
chladiva. Jsou tak splněny podmínky článku 7 v Nařízení 
1516/2007, který definuje nepřímou metodu revize úniku 
chladiva až na jednu věc: „manuální a vizuální kontrolu“. 
Když by tam nebyl tento požadavek, bylo by možné pro-
vést revizi na dálku.

Rovněž by revizím pomohla možnost vést revizní knihy 
v elektronické podobě. Dnešní předpisy vyžadují striktně 

Obr. 2 Obr. 3
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však bylo upraveno, a to primárně formou zvětšení plochy vý-
měníku při zachování původních rozměrů jednotky. Spolu se 
silnějším kompresorem tak tento VRF systém nabízí řadu ven-
kovních jednotek o výkonu od 40 do 55 kW. U běžných systémů 
by bylo takového výkonu dosaženo skupinou dvou venkovních 
jednotek. Velkokapacitní systém VRF tak ušetří až 33 % místa, 
a hlavně sníží i pořizovací náklady, jelikož bude použita pouze 
jedna venkovní jednotka. 

Vnitřní jednotky řady AIRSTAGE jsou univerzální pro všech-
ny typy systémů VRF. Díky tomu je navrhování systémů snaz-
ší, stačí zvolit potřebné výkony a modelové provedení vnitřní 
jednotky v návrhovém programu DESIGN SIMULATOR, který 
výrobce poskytuje zdarma, a to i v českém jazyce. Program pak 
doporučí typ venkovní jednotky a vypracuje i topologii potrubí 
a elektrické zapojení. 

V další aktualizaci bude jednodušší nahrazovat jednotky ji-
ných výrobců produkty FUJITSU. Návrhový program rozpozná 
z vlastní databáze, o jakou jednotku se jedná a nahradí ji alter-
nativou pod značkou FGL. Díky tomu výrobce slibuje zkrácení 
času při návrhu VRF systému o polovinu. 

Díky společným vnitřním jednotkám pro všechny systémy 
je jednoduchá i jejich modernizace, jelikož se vždy prolne do 
všech sérií VRF systémů. Letos výrobce představil hned něko-
lik novinek, převážně na úrovni designu, které vycházejí z řad 
SPLIT jednotek. Velkou změnou je nahrazení všech kazetových 
jednotek o rozměru 900 x 900 mm z modelu se čtyřmi výdechy 
za model s 360° distribucí vzduchu. Změny vzhledu se dočkaly 
i všechny vnitřní nástěnné jednotky, a to od výkonu 4tis. BTU 
až do nové jednotky o výkonu 34tis. BTU. Byla představena 
i zcela nová řada parapetních jednotek s externím expanzním 
ventilem. Díky tomu, že nástřik chladiva probíhá mimo vnitřní 
jednotku se velmi snížila hlučnost zařízení. Nově bude také do-

Výrobce klimatizační techniky FUJITSU GENERAL LTD. na ve-
letrhu Chillventa ukázal, že nadále pokračuje ve směru, který 
nastavil již před několika lety, kdy staví na základech svých kva-
litních produktů, které postupně vylepšuje a přizpůsobuje se 
tak požadavkům trhu. I letos představil několik zajímavých no-
vinek a aktualizaci stávajících modelů svých jednotek.

Rozšíření rodiny AIRSTAGE
AIRSTAGE patří do kategorie výrobků VRF, což jsou systé-

my s proměnným průtokem chladiva, kdy jedna sestava ven-
kovních jednotek obhospodařuje desítky vnitřních jednotek. 
Fujitsu nabízí v této kategorii výrobků hned tři řady. Jedná se 
o tří-trubkový systém VRF VR-II, který umožňuje současné to-
pení i chlazení. Ve dvou trubkovém provedení je to pak systém 
VRF V-III a jeho menší varianta J-III. A právě systém J-III se le-
tos dočkal rozšíření v podobě nového typu venkovní jednotky 
s označením “J-III L”. Venkovní jednotky této řady jsou stan-
dardní dvou vrtulové konstrukce s velmi kompaktními rozmě-
ry, kdy jejich výška dosahuje jen 1,5 metru. I přes tyto rozměry 
nabízí vysoký výkon a to od 22 do 33 kW. Systém J-III L pracuje 
vždy s jednou venkovní jednotkou, která dokáže pokrýt až 30 
vnitřních jednotek s celkovou délkou rozvodů chladiva 400 m, 
což je k této kategorii výrobků o 100 metrů více, v porovnání 
s konkurencí. Stejně tak systém vyniká velmi nízkou hlučností 
venkovní jednotky, která při plném výkonu jednotky s výkonem 
22 kW nepřesahuje 68 dB a opět se jedná o nejlepší hodnotu 
v porovnání s jednotkami jiných výrobců (obr. 1).

Druhou novinkou v řadě AIRSTAGE je nový velkokapacitní 
systém VRF. Jedná o systém se samostatně stojící venkovní 
jednotkou, která dokáže pokrýt až 51 vnitřních jednotek s cel-
kovou délkou potrubí 500 metrů. Venkovní jednotky vycházejí 
z konstrukce nejvýkonnější jednotky systém VRF V-III. Zařízení 

Novinky z veletrhu CHILLVENTA
Jan Trlica

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3
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jednotky přináší vylepšení i pro montážní firmy, kdy vakuová-
ní všech vnitřních jednotek je možné provádět pomocí jedno-
ho servisního ventilku uvnitř venkovní jednotky, odpadá tak 
neustálé přepojování pumpy z jedné vnitřní větve na druhou 
(obr. 3).

Nástěnné split jednotky
Chladivo R32 se velmi rychle blíží a FUJITSU jde jeho nasa-

zení vstříc. Na veletrhu byly představeny hned dvě řady ná-
stěnných jednotek, které bude možno zakoupit pouze s tímto 
novým chladivem. První novinkou a zároveň novou vlajkovou 
lodí značky FUJITSU GENERAL je jednotka NOCRIA X. Jedná se 
o velmi oblíbený model jednotek hlavně v asijských zemích, 
který se po několika letech vrací zpět do Evropy se zcela no-
vou tváří. Jednotka se vyznačuje progresivním designem, a to 
hlavně díky dvojici pomocných bočných ventilátorů, jenž na-
pomáhají lepší distribuci vzduchu po místnosti. Už předchozí 
modely řady NOCRIA se vyznačovaly důrazem na čistotu. Tento 
postoj byl zachován i u nové řady. NOCRIA X nejenom že umí 
sama vyčistit prachové filtry, pomocí zásobníku, do kterého se 
prach setře kartáčky, obsahuje ale i výkonný plasma filtr a v ne-
poslední řadě je i samotný tepelný výměník pokryt speciální 
vrstvou, která zabraňuje usazování nečistot na jeho povrchu. 
Uživatel může jednotku ovládat pomocí přibaleného bezdráto-
vého ovladače anebo pomocí telefonu díky aplikaci FGLair, kte-
rá s jednotkou komunikuje po WiFi. Převodník na WiFi je taktéž 
součásti dodávky vnitřní jednotky. Jednotka NOCRIA X bude 
dostupná ve výkonech 2,5 a 3,5 kW. Samozřejmostí jsou nad-
standardní funkce jako senzor lidské přítomnosti či vysoká účin-
nost. V sezónních koeficientech dosahuje jednotka NOCRIA X 
hodnoty 8,5 v režimu chlazení a 5,1 v režimu topení (obr. 4).

Druhou jednotkou na chladivo R32 je řada designových ná-
stěnných jednotek o výkonu od 2 do 4 kW (v roce 2018 přibude 
ještě výkon 5,2 kW). Jednotky jsou na první pohled rozezna-
telné od jiných díky svému velmi tenkému tělu, jehož tloušťka 
dosahuje pouhých 215 mm a také svým uhlazeným a zakula-
ceným designem, díky němuž je lze bez problému integrovat 
do libovolného interiéru. Jednotky dosahují stejných sezonních 
koeficientů jako model NOCRIA, stejně tak mají vestavěný sen-
zor lidské přítomnosti, a je možné je ovládat pomocí aplikace 
FGLair, WiFi modulu, který lze doobjednat jako příslušenství. 

Výrobce aktualizoval i stávající modely s chladivem R410a. 
Oblíbené jednotky střední třídy, označené LM budou mít zce-
la nový design a lepší účinnost. Drobných kosmetických změn 
se dočkají i jednotky LL, které jsou základním modelem značky 
FUJITSU.                                                                                                  

stupný dekorační panel pro kazetové jednotky v černém pro-
vedení.

Aktualizace se dočkaly i uživatelské ovladače jednotek AIRST-
AGE. Zcela nový je oblíbený jednoduchý drátový ovladač pře-
zdíván jako “hotelový”. Jedná se o ovladač, který umožňuje 
zařízení zapnout a vypnout, nastavit si požadovanou teplotu, 
rychlost proudění vzduchu a nastavení lamel. Ovladač je do-
stupný ve dvou verzích, a to bez tlačítka i s ním, pro změnu reži-
mů. Oba modely jsou vybaveny velkým podsvíceným displejem 
a prostorovým senzorem. Díky omezenému počtu tlačítek je 
ovladač velmi kompaktních rozměrů a svým designem se hodí 
do každého interiéru (obr. 2).

Vylepšen je i centrální dotykový ovladač. Tento ovladač do-
káže ovládat až 400 jednotek nejen pomocí velkého barevné-
ho dotykového displeje, ale i přes vlastní web server, na který 
se uživatel může připojit jak počítačem, tak třeba i tabletem. 
K ovladači je možné připojit rozšíření, díky kterému umožní roz-
počet spotřebované elektrické energie. Veškeré práce s ovlada-
čem budou pro českého uživatele o to příjemnější, díky tomu, 
že výrobce umožňuje k základním jazykům doplnit i češtinu.

Poslední novinkou na poli řízení systémů VRF je program SYS-
TEM CONTROLLER. Ten výrobce nabízí ve dvou verzích, které 
od sebe odlišuje jen forma zobrazení dat – základní verze nemá 
3D zobrazení budovy, nicméně obě tyto verze dokáží plně pře-
vzít řízení jednotek AIRSTAGE. Nově je možné se pomocí pře-
vodníku napojit na síť MODBUS a systémovým ovladačem tak 
ovládat nejen klimatizační jednotky od FUJITSU, ale i například 
světla, rekuperátory, vzduchotechniku a jiná zařízení cizích vý-
robců. 

Unikátní mezistropní jednotky o velkém výkonu
Velkou novinkou je zcela nový PAC systém v mezistropním 

provedení o výkonu 19 a 22 kW. Ač FUJITSU sestavu o takovém 
výkonu již nabízí, tento model je zcela nový a výjimečný nejen 
svými rozměry. Venkovní jednotka je obdobné konstrukce jako 
u systému VRF J-III L, tedy dvou ventilátorová o výšce necelých 
1,5 metru. Na poli splitových jednotek se tak jedná o nejlepší 
poměr rozměry/výkon. Zcela přepracována byla i vnitřní jed-
notka, která je složena z části s výměníkem a z části s ventilá-
torem, kdy je možné jednotlivé části instalovat i od sebe. Nový 
výměník tvarovaný do písmene V se stabilizací proudění vzdu-
chu zajišťuje nižší hlučnost zařízení, která nepřesahuje 46 dB. 
U venkovní jednotky je maximální hlučnost 55 dB. Venkovní 
jednotka umožňuje i simultánní instalaci, kdy se na ní připojí 
dvě až tři vnitřní jednotky o nižším výkonu. Nově je takto mož-
no připojit až dva páry jednotek (celkem 4 vnitřní jednotky).

Nové MULTI systémy pro 5 a 6 místností
MULTI systémy se od VRF systémů odlišují způsobem na-

pojení vnitřních jednotek na jednotku venkovní. VRF systém 
využívá páteřního rozvodu, kdežto u MULTI systému je každá 
vnitřní jednotka napojena samostatným potrubím na venkovní 
jednotku. FUJITSU vyvinulo nové MULTI venkovními jednotky 
pro 5 a 6 místností. Jednotky budou dostupné ve výkonu 10 
a 12 kW. Jak je již zvykem, jednotky využívají běžných splitových 
vnitřních jednotek a je možné je připojit už od dvou vnitřních 
jednotek. Uživatel má možnost všechny jednotky ovládat po-
mocí nového centrálního domácího drátového ovladače. Nové Obr. 4
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účinnosti. Toho bylo dosaženo jednak optimalizací využi-
tí vnitřního prostoru (díky tomu je výměník tepla ve tvaru 
diamantu a i ventilátor může být větší) a také významnou 
optimalizací proudění vzduchu ve výměníku tepla. Variabilní 
výšky kanálků ve výměníku umožňují stabilní konstantní 
průtok vzduchu, který je pak směrován do ventilátoru 
s minimálním odporem vzduchu. Výsledkem je potřeba 
nižšího výkonu ventilátoru a tedy i nižší spotřeba el. 
energie. 

Vlivem nejnovější technologie ventilátorů jsou jednotky 
Zehnder ComfoAir Q nejen podstatně tišší, ale mají také 
velmi nízkou spotřebu energie. Naváděcí mřížka optimali-
zuje proudění vzduchu do ventilátoru a ještě více snižuje 
hladinu hluku. Spirálový plášť a rotor ventilátoru ebm-pa-
pst jsou vyvinuté v souladu s nejvyššími standardy větrání 
a klimatizační techniky.

Díky zmíněným technologickým inovacím jednotky Ze-
hnder ComfoAir Q dosahují až o 5 % vyšší rekuperaci tepla, 
mají až o 10 % nižší spotřebu energie a až o 8 dB (A) nižší 
hlučnost. Kromě toho se uživatelé Zehnder ComfoAir Q mo-
hou těšit na velmi příjemné vnitřní klima. Adaptivní přede-
hřev se automaticky dokonale přizpůsobí venkovní teplotě 

Zehnder, evropský leader v oblasti inovativních řešení pro 
komfortní větrání s rekuperací tepla přichází na český trh 
s novou generací větracích jednotek Zehnder ComfoAir Q. 
Jejich prodej bude zahájen 1. ledna 2017 (kontakt na str. 41). 
Zehnder ComfoAir Q postupně nahradí velice úspěšnou, 
spolehlivou a dobře známou řadu rekuperačních jednotek 
Zehnder ComfoAir 350/550 Luxe, které budou v prodeji min. 
do konce roku 2017. 

Nové větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q  zahrnují ino-
vace v mnoha aspektech. Šestnáct klíčových funkcí a vlast-
ností splňuje požadavky konečných zákazníků stejně jako 
odborníků z oblasti větrání. Zejména co se týká energetické 
účinnosti jednotky Zehnder ComfoAir Q,splňují nejen sou-
časné, ale i budoucí náročné energetické standardy. No-
vinkou je nabídka jednotek ve 3 velikostech s odstupňova-
ným vzduchovým výkonem 350, 450 a 600 m³/h (obr. 1). To 
umožňuje optimální navrhování jednotek Zehnder ComfoAir 
Q do apartmánů, jedno a vícegeneračních rodinných domů, 
kanceláří a komerčních budov. V neposlední řadě zaujmou 
tyto jednotky rovněž svým nejmodernějším designem.

Při vývoji nových větracích jednotek Zehnder Com-
foAir Q byl kladen zvláštní důraz na zvýšení energetické 

Nová generace větracích jednotek 
Zehnder ComfoAir Q
Ing. Jiří Štekr

Obr. 1
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zuje veškeré provozní údaje v reálném čase, uživatel získává 
informace o spotřebě energie i úspoře nákladů na vytápění. 
Kromě toho displej upozorňuje na výměnu filtrů, a to nejen 
v závislosti na provozním čase, ale také na objemu dopravo-
vaného množství vzduchu. Systém větrání lze rovněž ovládat 
pomocí jednoduchého třípolohového přepínače, ovládací 
jednotky ComfoSence, speciální aplikace pro mobilní zařízení 
nebo ho lze přes rozhraní KNX Q integrovat do systému řízení 
budovy (obr. 2).

Při vývoji větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q byly brá-
ny v úvahu rovněž praktické aspekty instalace. Automatické 
nastavení systému zahrnující průvodce nastavením tohoto 
systému krok za krokem (zobrazující se na integrovaném dis-
pleji), stejně jako závěrečný zkušební test a potvrzení instala-
ce umožňují instalatérovi velice snadné a rychlé zprovoznění. 
Další velkou předností je univerzálnost jednotek pro pravou 
nebo levou instalaci. Připojení interiéru z pravého (nastaveno 
z výroby) na levé může být snadno přenastaveno v několika 
málo krocích přímo na stavbě. To umožňuje instalatérovi větší 
flexibilitu v případě neočekávaných změn při zprovoznění sys-
tému. A navíc předehřev lze snadno integrovat i dodatečně.

Samozřejmě všechny větrací jednotky Zehnder ComfoAir 
Q jsou dodávány se standardním i entalpickým výměníkem 
tepla. Jsou nejen dokonale kompatibilní se všemi kompo-
nenty systému větrání Zehnder (se zemním výměníkem, 
chladicí jednotkou, hygienickými rozvody vzduchu), ale 
hlavně otevírají novou kapitolu „inovativního větrání s re-
kuperací tepla“, řízeného požadavky zákazníků.                 

a zajišťuje potřebnou teplotu venkovního vzduchu přivá-
děného do výměníku tepla. Tím umožňuje maximální mož-
nou rekuperaci tepla a současně nízkou spotřebu elektrické 
energie.

Vnímání teploty lidmi závisí na aktuální venkovní teplo-
tě a průměrné venkovní teplotě v posledních dnech. Proto 
pro maximální komfort uživatelů inteligentní řízení Zehn-
der ComfoAir Q na základě informací z teplotních a vlh-
kostních čidel vyrovnává teplotu přiváděného vzduchu. To 
umožňuje rovněž nový regulovatelný by-pass nastavením 
stupně rekuperace a množství vzduchu. 

A konečně nový patentovaný koncept filtrů rovněž pozi-
tivně ovlivňuje vnitřní klima. Nyní jsou dva filtry umístěny 
na vstupu vzduchu do jednotky. Díky tomu jsou všechny 
komponenty jednotky chráněny před znečištěním od sa-
mého počátku. Kromě toho nové klapky filtrů zaručují je-
jich 100% těsnost a tím i nejvyšší možnou hygienu v jed-
notce a systému rozvodu vzduchu. Skládaný filtr s velkou 
plochou poskytuje lepší ochranu.

Velmi zvláštní high-tech funkci má Flow Control. Tento 
řídicí modul zajišťuje vyvážený konstantní průtok přivá-
děného a odváděného vzduchu v budově, což umožňu-
je efektivnější provoz větracího systému. Dosahuje toho 
tím, že ignoruje krátkodobé přechodné vlivy (např. po-
ryv větru), čímž se zamezí negativní ovlivňování výkonu 
ventilátoru. 

Obsluha jednotky Zehnder ComfoAir Q je snadnější než kdy 
jindy: pomocí integrovaného intuitivního displeje, jenž zobra-

Obr. 2
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Vždy to nejlepší klima pro

Inteligentní komfortní větrací jednotky 
Zehnder ComfoAir Q můžete navrhovat do energeticky 
úsporných budov, splňují vysoké nároky na komfort 
a budoucí energetické standardy. Užijte si volnosti 
při plánování díky jejich inovativní technologii 
a snadné integraci do systému řízení budov. 
Zehnder ComfoAir Q, perfektní volba 
pro komfortní větrání s rekuperací tepla. 
Získejte více informací na: 
info@zehnder.cz, M 731 414 443, www.zehnder.cz

KNX gatewayZehnder app

Zehnder ComfoAir Q na veletrzích: 
MODERNÍ VYTÁPĚNÍ, 
Praha, hala M, 2.– 5. 2. 2017, 
FOR PASIV, Praha, hala 5, 
9. – 11. 2. 2017, SHK, Brno, 
pavilon V, 28. – 29. 4. 2017
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Systém integrovaných křídel zajišťuje definované víření 
proudu vzduchu za tryskami. „Jemný aerosol letí v kru-
hu a vrací se nazpět. Tím je vytvořena delší dráha letu 
za současného  zkrácení nutné „odstupové“ vzdálenosti. 
Dochází tím k extrémnímu zkrácení cesty pro odpaření 
a problém s nedostatkem místa je také vyřešen“, vysvět-
luje Ing. Franz Schrems, technický ředitel MERLIN Tech-
nology.

Univerzálnost a jednoduchá instalace
ORBIT WING® systém je vhodný pro všechny stávající 

i nově budované vzduchotechnické větrací nebo klimatizač-
ní jednotky. Spojuje všechny výhody efektivního zvlhčování 
vzduchu. Přitom jej lze jednoduše instalovat. 

K výrobě jednoho kilogramu vlhkosti stačí pouze vynaložit 
2,5 až 3 Watt energie. Efektivnost systému se pohybuje cca 
98%.

Novinkou a směr udávající  vývoji je také kombinace inte-
ligentního stupňovitého řízení a regulace tlaků rozprašování 
vodní mlhoviny.

ORBIT WING® zlepšuje klima v prostorech, redukuje ne-
mocnost zaměstnanců a zvyšuje rychlost i efektivitu výroby 
a odstraňuje  škody způsobované suchým vzduchem.         

Patentovaná novinka Orbit Wing® využívá velmi krát-
ké dráhy pro odpaření vodního aerosolu do stavu vzdušné 
vlhkosti a tedy je i významným milníkem na cestě k vyšší 
efektivnosti vysokotlakého systému zvlhčování v potrubních 
systémech vzduchotechniky. Je jednoznačně vhodný do ka-
ždého vzduchotechnického systému nebo klimatizačního 
zařízení.

Princip fungování
Vodní aerosol potřebuje asi jednu vteřinu času na odpa-

ření do vzdušné vlhkosti. Při rychlosti proudění vzduchu 3 
m/s ve vzduchotechnickém systému je zapotřebí pro odpa-
ření velmi jemné vodní mlhoviny rovný úsek v délce cca 3 
metry. Vzdálenost 3 metry je tedy nutným požadavkem pro 
bezproblémové odpaření aerosolu. Ne vždy je v praxi tako-
vý rovný úsek, vzdálenost, potřebná ve vzduchotechnickém 
systému k dispozici.

Tento problém byl až doposud řešen jen s využitím doda-
tečné tepelné energie a intenzivní dezinfekcí vzduchotech-
nického systému. 

Týmu Merlin Technology (kontakt na str. 24 a 25) se podařil 
revoluční krok, vyvinuly nový vysokotlaký systém ORBIT WING® 
speciálně určený do vzduchotechnických systémů (obr. 1 a 2).

Účinný vysokotlaký systém zvlhčování 
určený do potrubních systémů 
vzduchotechniky
Ing. Vladimír Harazím, CSc.

Obr. 1 Obr. 2
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mi v zabezpečené budově a nadřazeným systémem. Úkolem 
těchto F & S pohonů je udržovat únikové cesty a nouzové vý-
chody ochráněné před požárem po nejdéle možnou dobu. Pro 
tyto případy jsou připraveny tři výkonové typy pohonů – s krou-
ticím momentem 4, 7 nebo 18 Nm a s tepelnou pojistkou, které 
zajišťují okamžité a bezpečné zavření klapky.  

Speciální požadavky
V případě, že  nevyhovuje standardní provedení servopoho-

nů, lze se dohodnout na speciálním provedení, vycházející ze 
standardního typu. Lze například zvolit speciální potisk poho-
nu, délku kabelu od 0,9 m do 5 m, typ kabelu event. doplnit 
o přídavný konektor.  

Všechny modely OpenAir jsou jednoduché, robustní a silné 
v každodenním použití pro všechny potřebné aplikace: snadná 
a rychlá instalace a uvedení do provozu, vysoká kvalita, bezkon-
kurenčně dlouhá životnost a nízká spotřeba energie těchto pro-
duktů šetří vaše náklady.

Pro rychlý výběr typu pohonu Siemens využijte software HIT 
na www.siemens.com/hit-cz.

(Více informací naleznete na stránkách www.siemens.cz/
VZT_servopohony).                                                                            

OpenAir je ucelené portfolio servopohonů vzduchotech-
nických klapek společnosti Siemen přizpůsobených potře-
bám zákazníků. Lze profitovat z mnoha funkcí, různých typů 
řídicího signálu, standardní komunikace a dalších benefitů. 
Odzkoušené servopohony jsou snadné k instalaci a extrémně 
odolné v provozu, během transportu a na staveništi. Motory, 
používané v servopohonech s velmi nízkou spotřebou, pre-
cizním řízením a dlouhodobou životností zajišťují znatelnou 
úsporu energie a nákladů.

Nové modely servopohonů GDB a GLB
Nově vyvinuté pohony GDB/GLB (5Nm/10Nm) nabízejí tech-

nické výhody moderních servopohonů VZT klapek pro aplikace 
HVAC. Jsou vhodné pro použití i v citlivých oblastech díky velmi 
nízké hladině hluku během provozu a klidového stavu. Dále se 
nové GDB/GLB mohou pochlubit nadstandardní životností díky 
5 miliónům provozních cyklů a velmi nízkou spotřebou energie.  
Vlastnosti GDB/GLB
 Napájení AC/DC 24 V / AC 100…240 V.
 2-bodové (on/off), 3-bodové a spojité 0..10 V řízení.
 Přesnost pozičního ukazatele zvýšena o 50 %.
 Životnost: 5 milionů přestavení.
 Velmi nízká hladina hluku.
 Směr otáčení – přepínač pro volbu směru vlevo / vpravo.
 
Nové modely servopohonů s komunikací ModBus RTU

Pro aplikace na straně vzduchu i vody jsou k dispozici ser-
vopohony VZT klapek a pohony pro kulové ventily se standard-
ní komunikací ModBus RTU (obr. 1). Pohony GDB/GLB lze díky 
plošně používané komunikaci snadno zaintegrovat do libovol-
ných nadřazených systémů, podporujících tuto technologii.  

Regulátory VAV
Do portfolia OpenAir patří také VAV (variable air volume) re-

gulátory pro řízení proměnného množství vzduchu jednotlivých 
místností. VAV regulátory se nyní vyrábějí v provedení se stan-
dardní komunikací KNX, ModBus RTU nebo BACnet. Vyznačují 
se rychlým a jednoduchým nastavením parametrů, precizním 
a stabilním měřením diferenčního tlaku. Nový ruční ovládací 
přístroj AST20 (obr. 2) s intuitivním ovládáním a přehledným 
menu slouží pro rychlé uvádění do provozu a servisování. Pří-
stroj nabízí výběr z více světových jazyků, možnost klonování 
parametrů a odstupňování přístupu k parametrům podle typu 
uživatele.

Servopohony pro případ požáru a kouře  
Další kategorie těchto OpenAir produktů jsou servopohony 

pro případ požáru a kouře (F & S, Fire & Smoke). Tyto vysoce 
spolehlivé přístroje plní funkci spojovacího článku mezi osoba-

Novinky v oblasti 
servopohonů VZT klapek 
Ing. Hana Zloužeová

Obr. 1

Obr. 2
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Pro skokovou změnu se používá 2-bodový servopohon 
s napájecím napětím 230V a pro plynulou změnu servopo-
hon se spojitým řízení signálem 0-10V a napájecím napětí 
24V.

Použitím zcela nové koncepce vnitřní pohybové části me-
chanizmu se dosáhla vyšší přesnost a zároveň větší rozsah 
nastavitelných hodnot (až 3.950 m3/h). Přesnost dosažení 
požadovaného průtoku vzduchu se ustálila na hodnotě ≤ ± 
10 % z měřené hodnoty. K dispozici je samozřejmě i hlukově 
a tepelně izolovaná verze NOTUS-RI, která je vybavena 15 
mm silnou vrstvou vodě-odpudivého materiálu.

Společnost Systemair (kontakt na str. 47) uvádí na trh no-
vou generaci regulátorů konstantního průtoku vzduchu na-
zvanou NOTUS-R. Nová řada nahrazuje původní regulátory 
RPK-R.

Velmi snadné nastavení a řízení regulátorů konstantního 
průtoku vzduchu NOTUS-R je doplňkem k již úspěšné řadě re-
gulátorů variabilního průtoku OPTIMA, jejichž možnosti jsou 
mnohem širší zejména v oblasti komunikace. Obecně jsou oba 
výrobky standardem v těch vzduchotechnických systémech, 
kde je požadavek na garantovaný průtok vzduchu s případnou 
změnou průtoku dle sledované veličiny. Zásadní u obou regu-
látorů je jejich přínos v oblasti snižování provozních nákladů.

Konstrukce
Možnost pouze manuálního nastavení regulátorů kon-

stantního průtoku je již minulostí a u nové generace je k dis-
pozici univerzální mechanizmus. Mechanizmus totiž může 
být osazen manuálně (obr. 1) polohovatelným šroubem 
s aretací nebo servopohonem (obr. 2), který umožní vzdále-
né nastavení požadovaného průtoku. Servopohon posouvá 
možnosti regulátoru NOTUS-R mnohem dále tím, že slouží 
jak pro skokovou (obr. 3), tak i plynulou (obr. 4) změnu prů-
toku vzduchu. 

Regulátory konstantního 
průtoku vzduchu
Ing. Karel Soukup

Obr.  1 -  NOTUS-R s manuálním ovládáním

Obr.  3 -  Skokové řízení

Obr.  4 -  Plynulé řízení

Obr.  2 - NOTUS-R s ovládáním sevopohonem
(pokračování na str. 48)



NOTUS-R 
Regulátory konstantního průtoku vzduchu

•  Efektivní řešení regulace průtoku vzduchu  

•  Nastavení průtoku ruční nebo servopohonem  

•  Servopohon 24V, 0-10V nebo 230V, On/Off

•  Rozměry 80 – 400 mm

•  Poměr rychlostí 1:3

•  Průtok vzduchu 60 – 3950 m3/h

•  Pracovní tlak 50 – 1000 Pa

Systemair a.s. · Oderská 333/5 · 196 00 Praha 9 
Telefon +420 283 910 900-2 · central@systemair.cz · www.systemair.cz
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ho průtoku vzduchu OPTIMA. Pro obě varianty řízení CAV i 
VAV lze použít větrací jednotky s rekuperací tepla TOPVEX, 
TIME nebo DV, které automaticky snižují nebo zvyšují otáč-
ky na základě změny tlaku v potrubním systému vyvolaným 
různým požadavkem na vzduchový výkon pro jednotlivé 
místnosti. Provozní režimy pro jednotlivé místnosti zajišťují 
regulátory konstantního průtoku NOTUS-R (obr. 6) v přímé 
návaznosti na řízení pomocí signálu od centrálního řídicí-
ho systému budovy (BMS) nebo od prostorových ovladačů 
ARGUS (obr. 7).

Závěr
Systemair reaguje inovacemi v oblasti přesného řízení 

průtoku vzduchu dle požadavku jednotlivých prostor (tep-
lota, CO2, vlhkost, pohyb osob) větraných jedním vzducho-
technickým systémem na zvýšenou poptávku zejména ev-
ropských trhů. Zařízení  NOTUS-R je toho výsledkem.          

Hlavní parametry
 Rozsah průtoku vzduchu 60 - 3950 m3/h.
 Rozsah pracovního tlaku 50 - 1000 Pa. 
 Třída těsnosti pláště C dle EN 1751.
 Rozměry 80 – 400 mm.
 Nastavení manuální nebo servopohonem.
 Řízení servopohonu skokové (230V) nebo plynulé (24V, 

0-10V).

Použití
Regulátory NOTUS-R (obr. 5) jsou vhodné všude tam, 

kde je požadován konstantní průtok vzduchu (CAV) nebo 
změna průtoku vzduchu dle sledované veličiny (VAV). Po-
mineme-li běžně známou CAV variantu s konstantním prů-
tokem vzduchu a zaměříme se na VAV variantu, lze říci, že 
regulátory se servopohonem jsou vhodnou a jednodušší 
alternativou místo plně vybavených regulátorů variabilní-

Obr.  5 -  Štítek regulátoru NOTUS-R-160-M1 pro nastavení průtoku vzduchu

Obr. 6 – Regulátor konstantního průtoku v návaznosti na řízení 
pomocí signálu BMS

Obr. 7 – Regulátor konstantního řízení průtoku v návaznosti na 
řízení pomocí signálu od ovladače ARGUS  

(pokračování ze str. 46)
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V oboru topení, větrání a klimatizace (TVK) jsou uzavírací klapky důležitými komponenty skoro v každém 
hydronickém systému.
Většina na trhu dostupných uzavíracích klapek nejsou pro tento rozsah použití ideální - nejsou těsné, jejich 
doby přestavení nejsou pro zařízení TVK optimální, jsou příliš velké a těžké pro snadnou montáž a nelze je 
přímo na místě rychle uvést do provozu. Avšak nová generace uzavíracích klapek firmy Belimo je výjimkou.
Nejnovější technologie uzavíracích klapek firmy Belimo byla koncipována speciálně pro odvětví topení, větrání 
a klimatizace a na 100% odpovídá jejich požadavkům. Tímto položila firma Belimo nové standardy.

Nejnovější technologie uzavíracích klapek

 

Snadné uvedení do provozu díky NFC

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

Belimo celosvětově: www.belimo.com
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MA Xvent owlet
je nový velmi výkonný axiální ventilátor 

pro vysoké pracovní t laky s lopatkami z 
kompozitního materiálu hightech ZAmid ®. 
Vemi vysoká účinnost, extrémní pevnost 
velmi nízká hlučnost a provozní náklady. 
Jedinečný bionický prof i l a individuálně  
nastavi te lný úhel lopatek jsou garancí  
vysoké účinnosti a modular ity, je jedno  
zda použijete motor ECblue nebo AC. 
Toto je vzduchotechnika budoucnost i ! 
ziehl-abegg.cz

Výrobky s označením „Premium Efficiency“ 
splňují směrnici ErP 2015
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            Zda v New Yorku, Praze, Berlíně, Shanghaji

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

       trvale spolehlivý výkon s jistými úsporami energie každý den

Pohyb díky perfektnost i

Královská třída ve vzduchotechnice, regulační technice a technice pohonů 
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