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ADIABATICKÉ SYSTÉMY CHLAZENÍ

Výhody 
adiabatického 
chlazení ColdAIR 

•  intenzivní výměna vzduchu v budově, 
•  100 % nového vzduchu, 
•  filtrace vzduchu,
•  chlazení vzduchu,
•  možnost větrání během chladnějšího období roku,
•  možnost chlazení v zónách a možnost různé úrovně chlazení v různých místech,
•  nízké náklady na chladící systém, nízké provozní náklady, nízké náklady na údržbu,
•  nízká spotřeba energie,
•  absence chladících plynů, žádné negativní dopady na životní prostředí,
•  zlepšení hygienických podmínek na pracovišti.

Kontakt:
PaPP, spol. s r.o., Za Tratí 1154, 686 01 Uh. Hradiště
Tel.: +420 777 756 081, +420 572 551 360
E-mail: pappuh@pappuh.cz, kotyza@pappuh.cz 
www.pappuh.cz
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Opatření proti infekci COVID-19 
na operačních sálech a JIP
Doc. Ing. Karel Doušek, CSc.

chu (ISO Class 5)  a aseptické prostředí OPS (obvykle od-
povídající vzduchu ISO Class 7). 

  Dostatečná výměna vzduchu v OPS ≥ 12 h-1 (minimum dle 
CDC [3]).

  Směry proudění v operačním sále zamezující víření konta-
minace produkované personálem a pacientem a tím její 
šíření do prostoru místnosti.

  V  zákrokových sálech s nižšími nároky nebo v JIP (čistota 
vzduchu ISO Class 8) postačuje dostatečný průtok čistého 
vzduchu výústkami s HEPA filtry, který zajistí ochranu proti 
kontaminaci výměnou vzduchu ≥ 12 h-1 (minimum dle CDC 
[3]); na výměně vzduchu závisí doba dekontaminace viz 
dále.

  Přetlak v OPS a příslušenství, nebo v JIP proti nečistému 
okolí zajišťující „správné“ směry proudění vzduchu - mini-
mální přetlak dle CDC je 3–8 Pa.

Opatření proti šíření infekce z OPS nebo JIP
V případě, že je ošetřován pacient s infekcí přenosnou 

vzduchem, uspořádání sálu podle obr. 1 nezajišťuje bez dal-
ších opatření ochranu okolí. Pro ochranu proti šíření infekce 
vzduchem do okolí a ochranu personálu je třeba dodržet ná-
sledující opatření.

V současnosti se v nemocnicích často objevuje problém 
s ošetřením COVID pozitivního pacienta na operačním sále 
a s jeho pobytem na JIP.  

Standardně jsou operační sály (OPS) a jednotky intenzivní 
péče (JIP) v nemocnicích řešeny jako čisté (aseptické) prosto-
ry, které zajišťují ochranu proti vnější kontaminaci  a zajišťují 
dostatečně nízkou úroveň vnitřní kontaminace způsobené 
personálem a pacientem. Nepředpokládá se v nich ošetřo-
vání pacienta s nebezpečnou infekcí přenosnou vzduchem. 
Takové prostory jsou navržené jako aseptické s přetlakem 
proti okolí, tj. s prouděním vzduchu „ven“ do příslušenství 
a na nečistou chodbu.

Pro takové prostory platí pravidla, která jsou v USA po-
drobně popsána směrnicemi CDC [3], [4] pro prostory  
s  Ochranou prostředím (PE)  a v Evropě např. normou DIN 
1946-4 [1] pro aseptické prostory. Z těchto předpisů se ob-
vykle vychází i u nás a jsou v nich uvedeny následující poža-
davky.

Požadavky na aseptické prostory OPS a JIP
  V OPS přívod vzduchu přes HEPA filtry v operačním stropě 

dostatečnou rychlostí ≥ 0,25 m/s zajišťuje krytí místa vý-
konu v OPS nevířivým přívodem absolutně čistého vzdu-

Poznámka: obrázek slouží k zobrazení proudění v sále a mezi místnostmi a nezahrnuje celé příslušenství sálu. 
Obr. 1 - Příklad uspořádání aseptického prostoru OPS
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  Při ošetřování pacienta používat ochranné pomůcky a ma-
nipulovat s nimi jako s infekčním materiálem.

  Zajistit periodickou dekontaminaci prostoru a povrchů 
v OPS a JIP. Při chemické dekontaminaci vypnout vzdu-
chotechniku sálu a následně před vstupem osob dodržet 
dostatečnou dobu odvětrání.

  Dodržovat zavírání dveří, otevírat je jen na co nejkratší ne-
zbytnou dobu. 
Sály i JIP (viz obr. 2 a 3)  lze podle uvedených zásad navrh-

nout jako bezpečné proti šíření infekce tak, že je okolí oddě-
leno od infekčního prostoru sálu (JIP) přetlakovou bariérou, 
viz doporučení DIN 1946-4 [1] nebo CDC USA [3]. 

  Směry proudění v sále musí zajistit odchod možných 
infekčních kapének produkovaných pacientem co nej-
rychleji do odtahu vzduchotechniky (poznámka: při 
správném uspořádání proudění v OPS, viz obr. 2, nedo-
chází k víření a infekční vzduch je odtahován do odtahu 
mřížkami; „správnost“ proudění lze snadno ověřit vizu-
alizací proudění).

  Ochrana okolí tlakovou bariérou - příklad provedení pod-
le CDC USA pro prostory „Izolace infekce přenosné vzdu-
chem“ (AII); obdobný požadavek je definován tabulkou 
směrů proudění mezi septickými místnostmi podle normy 
DIN 1946-4 [1].

Obr. 3 - Příklad uspořádání septického (infekčního) prostoru JIP odděleného od okolí přetlakovou bariérou

Obr. 2 - Příklad uspořádání septického (infekčního) prostoru OPS odděleného od okolí přetlakovou bariérou. Obvykle lze přetlakovou bari-
éru v přípravně vytvořit „přivřením“ odtahu v přípravně tak, aby přetlak v OPS byl menší
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Dekontaminace rizikových míst povrchů místnosti omytím 
povrchů

Pro dekontaminaci lze použít standardní postup omytí 
vhodným desinfekčním prostředkem ve správné koncen-
traci. Personál musí používat ochranné prostředky a re-
spirátory min  FFP2. Pozor: s použitými ochrannými pro-
středky je třeba zacházet jako s nebezpečným infekčním 
materiálem.

Dekontaminace prostorová peroxydem vodíku  
Podle návodu výrobce zařízení DioProtectionTM je pro roz-

prašování desinfekčního roztoku Diosol 8 % pro dostatečnou 
účinnost desinfekce nutno dosáhnout koncentraci v prosto-
ru 4 ml/m3. Z toho plyne pro daný objem místnosti nutné 
množství roztoku i doba odvětrání (viz tab. 2).

Tab. 2 - Doba odvětrání OPS

objem 
sálu
[m3]

výměna 
vzduchu

[1/h]

množství 
Diosol 8  

pro 4 ml/m3 [l]

pokles na 
1 ppm za

[min]

sál A 152 12,2 0.61 41
sál A 152  7,2 0,61 68
sál C 120  9,1 0,48 55

Poznámky:
-  je zřejmé, že hlavním požadavkem zajišťující ochranu okolí je změna přet-

laků v prostorech navazujících na OPS;
-  v USA je v nemocnicích doporučeno udržovat určitý podíl infekčních sálů 

a JIP pro potenciálně infekční pacienty zejména s TBC a dalšími infekcemi; 
počet takových sálů a JIP určí analýzou rizik odborný útvar nemocnice.

Dekontaminace prostoru výměnou vzduchu
Zkontaminuje-li se prostor, lze ho dekontaminovat pří-

vodem čistého vzduchu bez kontaminace (tj. bez nežá-
doucích plynů, částic, mikroorganismů). V prostoru pak 
dochází k exponenciálnímu poklesu kontaminace.  De-
kontaminovat prostor lze i dostatečně účinným cirkulač-
ním filtrem.

Za předpokladu správně uspořádaného větrání bez „zkra-
tů“ a „mrtvých zón“ závisí doba regenerace (recovery time) 
exponenciálně na výměně vzduchu v místnosti, t.j. na podílu 
průtoku vzduchu a objemu místnosti. 

Dekontaminaci po ukončení produkce kontaminace např. 
operačního sálu větráním čistým vzduchem lze ověřit tes-
tem regenerace = recovery test. 

Doba regenerace (recovery time) odpovídá času, za nějž 
poklesne počáteční koncentrace kontaminace 100x, pokles  
10x nastane za 1/2 doby regenerace, pokles 1000x za 1,5 
doby regenerace (viz obr. 4 a tab. 1).

Obr. 4 - Pokles kontaminace v operačním sále při větrání 
čistým vzduchem pro výměnu 12 h-1

Z křivky uvedené v obrázku plynou pro kontaminaci v  prostoru 
následující závěry.

Po ukončení produkce kontaminace (odvoz infekčního pacienta) 
nastane v prostoru:
 pokles o řád (10x) nastane za 16,5 min;
 pokles za 30 minut je 63x;
 pokles o 2 řády (100x) nastane za 33 min;
 pokles o 3 řády (1000x) nastane za 50 min.

Pozor: závěry platí jen pro prostor s výměnou vzduchu 12, pro větší 
výměnu se časy zkrátí, pro menší se prodlouží.

výměna vzduchu [1/h] doba regenerace  [min]
operační sál projekt skutečnost projekt skutečnost 

A 16,5  12,2 24 33 
B 16,5  7,2 24   55 
C 20,9  9,1 18 44

Poznámka: je vidět, že zařízení vzt (HVAC) v daném případě není správně  udržováno neb průtoky vzduchu a jeho výměny jsou významně nižší než projektované 
a tím se zhoršuje čistota vzduchu v OPS a prodlužují se doby regenerace tj. odvětrání kontaminace.
Tab.1 - Závislost doby regenerace na výměnách vzduchu v OPS (pokles kontaminace 100x)
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Poznámka:  zařízení má přepínatelný výkon, který lze snížit až na 180 m3/h, 
čímž se ale významně  sníží účinnost čištění místnosti. Doba regenerace se 
tím prodlouží a účinnost dekontaminace se tím sníží.

V tabulce. 3 je vidět výsledek použití cirkulačního filtru 
v OPS s vypnutou vzduchotechnikou. Je zřejmé, že pro prů-
běžnou dekontaminaci v tomto případě není dostatečně účin-
ný. Dostatečný výkon má pro prostor s objemem max. 90 m3.

Zapnutí Defend 1050 v prostoru, za chodu jeho vzducho-
techniky, přístroj zvýší svým průtokem 900 m3/h výměnu 
v prostoru a tím přiměřeně zkrátí dobu dekontaminace. Ten-
to přístroj s průtokem 900 m3/h  byl v USA testován v prosto-
ru s objemem 16 m3, kde vyvolal výměnu vzduchu 900/16 
= 56,3 h-1.  Z toho výpočtem plyne teoretická doba regene-
race cca 7 minut a pro pokles koncentrace mikroorganismů 
1000x, tj. o 99,9%, vychází doba cca 10 minut. Tento údaj 
odpovídá grafu a údajům uvedeným v prospektu dodavatele 
(dekontaminace 99,9% za 10–20 minut). 
Poznámky:
-  při umístění zařízení v místnosti s větším objemem pak samozřejmě pro 

dosažení stejné účinnosti  je nutná doba působení přiměřeně delší - pro 
použití v OPS objemu 120 a 152 m3 je účinnost zřejmá z tab. 3;

-  s plasmou, ale bez HEPA filtru se dodávají zařízení Novaerus Protect 800 
s průtokem 230 m3/h  a Novaerus Protect 200 s průtokem 85 m3/h, které lze 
s dostatečnou účinností použít jen do prostorů s objemem do 25 a do 9 m3;

-  DEFEND 1050 obsahuje filtry, v nichž se zachycuje část kontaminace vstu-
pující do přístroje, a proto je nutno ho občas měnit a dodržovat při tom 
pravidla pro zacházení s nebezpečnými infekčními odpady. 

Dekontaminace prostorová cirkulačním filtrem
Pokud se do nějakého prostoru umístí cirkulační zařízení 

s HEPA filtrem (viz např. obr. 6), vyvolá proudění vzduchu, z ně-
hož lze určit výměnu vzduchu ( průtok/objem místnosti) a ná-
sledně i dobu regenerace, tj. dobu, za niž koncentrace v prosto-
ru klesne 100x. Pro pokles 1000x, tj. o 99,9%, je nutný čas 1,5 
doby regenerace. Uvedené časy samozřejmě platí pro správné 
umístění zařízení v prostoru tak, aby větrání bylo bez „zkratů“ 
a „mrtvých zón“. Doba regenerace (recovery time) závisí expo-
nenciálně na výměně vzduchu v místnosti, tj. na podílu průtoku 
vzduchu a objemu místnosti. Komerčně se obvykle cirkulační 
filtry nazývají Čističky vzduchu s HEPA filtrem.

U všech uvedených zařízení použitých v prostředí s nebez-
pečnými patogeny je třeba při výměně filtrů postupovat jako 
při práci s nebezpečným odpadem.

Průběžná dekontaminace prostoru za přítomnosti zdroje 
kontaminace

Za přítomnosti osob lze provádět jen větrání vzduchem 
filtrovaným HEPA filtry (lze i zapnutím libovolného cirkulač-
ního filtru nebo zařízení DEFEND, které působí shodně jako 
cirkulační filtr). Účinnost snížení kontaminace větráním závi-

Pro odvětrání účinné koncentrace vytvořené v prostoru 4  ml/m3  
roztokem Diosol 8 tj. cca 330 ppm H2O2 na povolenou koncen-
traci v pracovním prostředí pro 8hodinový pobyt osob 1 ppm 
je třeba pokles cca 330x, který nastane za dobu cca 1,25 doby  
regenerace prostoru (za dobu regenerace nastane pokles 100x).

Dekontaminace prostorová zařízením s „plasmou“ [6], [7]
Na trhu je v současnosti nabízeno zařízení s kombinací fil-

trace a částečné inaktivace mikroorganismů.
Přístroj DEFEND 1050 (viz obr. 5) pracuje na principu částečné 

inaktivace mikrobiální kontaminace průchodem vzduchu přes 
skříň, v níž je umístěn předfiltr, filtr H13, ventilátor a zdroje níz-
koenergetické plasmy. Plasma je vyvíjena tyčovými zdroji s UV 
výbojkami umístěnými uvnitř elektrod s vysokým napětím. Ko-
lem vnějších děrovaných válcových elektrod vzniká kolísavý ob-
lak studené nízkoenergetické plasmy, která do určité vzdálenosti 
od elektrod ničí mikroorganismy a proto část mikroorganismů 
přichází do koncového HEPA filtru již neaktivní. Plasma nepůsobí 
v prostoru mimo skříň zařízení (nepůsobí v místnosti).

Přístroj čistí vzduch, který jím prochází, přibližně se  stejnou 
účinností jako jiné cirkulační zařízení obsahující vysokoúčinný 
(HEPA) filtr H13.  Snížení mikrobiální kontaminace v prostoru 
pak vychází stejně  jako u jiných filtračních systémů, tj. závisí 
na výměně vzduchu v prostoru vyvolané průtokem vzduchu, 
který prošel přístrojem.

Pro  DEFEND 1050 s průtokem 900 m3/h nastane snížení 
koncentrace mikroorganismů a částic 100x za dobu regene-
race prostoru, kterou vyvolá cirkulací očištěného  vzduchu. 

Tab. 3 - Pokles kontaminace prostoru OPS při vypnuté vzduchotechnice vyvolaný DEFEND 1050 pracujícím na plný výkon 900 m3/h

sál objem sálu 
[m3]

výměna vzduchu
[1/h]

pokles  kontaminace
 100x = doba regenerace  

[min]

pokles  kontaminace 
1000x = 1,5x doba 
regenerace [min]

A, 152 5,9 45 68
B 152 5,9 45 68
C 120 7,5 53 80

Obr. 5 – DEFEND 1050
Popis: 
 230 VAC / 50HZ 
 5-stupňové nastavení ventilátoru 
 Objemový průtok vzduchu: 180–900 m3/hr 
 Rozměry: 93,0 x 58,0 x 48,0 cm 
 Hmotnost: 51 kg 
 Hlučnost: 38,5–62,9 dBA ve vzdálenosti 1 m 
 Filtry: Stupeň 1: Pre-filter (M5) 
   Stupeň 2: HEPA filter (H13)
   Stupeň 3: Carbon filter (G4)
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Závěry
  V aseptických OPS a JIP je pro ošetřování infekčního pa-

cienta nutno přijmout dostatečná technická a organizační 
opatření.

  Dodržovat technické požadavky na výměnu vzduchu, přet-
laky a uspořádání aseptických a infekčních prostorů podle 
CDC a DIN 1946-4.

  Zajistit v prostorech dostatečnou prostorovou a povrcho-
vou dekontaminaci.

  Pro časy pro odvětrání i dekontaminaci sálů čistým vzdu-
chem vycházet z výše uvedených údajů o časech regene-
race.

  Vzduchotechniku OPS a JIP správně provozovat, udržovat 
a provádět na nich kontrolní měření a validace prostorů.

  Pro zkrácení časů dekontaminace lze v místnostech mimo 
stávající vzduchotechniku případně použít i vložených cir-
kulačních filtrů s dostatečným průtokem vzduchu. 

  V místnostech bez vzduchotechniky lze užít k dekontami-
naci vhodné cirkulační filtry. Nouzově  lze dočasně konta-
minaci u nekritických pacientů snížit periodickým větrá-
ním okny.

  Zvážit v nemocnici úpravu alespoň jednoho OPS na izo-
lační „infekční“ OPS změnou přetlaků v navazujících míst-
nostech.

Literatura
[1]  DIN 1946-4 Raumlufttechnik Teil 4: Raumlufttechnische Anlagen in 

Krankenhausen, 1999
[2]  ÈSN EN ISO 14644-3 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 3: 

Zkušební metody, 2006
[3]  Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities, 

Background C. Air, CDC USA (2003)
[4]  https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/bac-

kground/air.
[5]  Aerosolová desinfekce vzduchu a povrchů DioProtection, prospekt Hart-

man-RICO a.s.
[6]  Přenosné desinfekční jednotky Novaerus, prospekt novaerus c.z.
[7]  www.nasa.gov./fioa, Informace o zkouškách zařízení pro novaerus
[8]  https://www.guzzanti.cz/cisticky-vzduchu/1024-cisticka-vzduchu-guz-

zanti-gz-995 , Guzzanti GZ995, technická informace
[9]  High efficiency partikulate air filter (HEPA and ULPA) - Part 1 Classificati-

on, performance testing, marking 

sí na výměně vzduchu a intenzitě zdroje kontaminace a lze 
je též orientačně stanovit.

Pro dostatečnou účinnost snížení kontaminace v míst-
nosti větráním je třeba v ní dosáhnout minimálně výmě-
nu 6 h-1 (minimální doporučená hodnota [3]). Při nižší 
výměně vzduchu nebo nevhodném umístění výústek 
nebo cirkulačního filtru je snížení kontaminace málo vý-
znamné.

Proto je třeba vždy volit dostatečný průtok použitým 
zařízením podle objemu větrané místnosti a správně je 
z hlediska provětrání místnosti umístit (platí i pro návrh 
vzduchotechniky sálu i pro případné umístění doplňkového 
cirkulačního filtru).

Organizační opatření pro omezení přenosu kontaminace
Při ošetřování infekčního pacienta je nutné i přes „správ-

né“ řešení prostorů ( viz např. obr. 2 a 3) a „správné“ pro-
vozování a údržbu vzduchotechniky dodržet organizační 
opatření, která zamezí šíření infekce mimo vyhrazené pro-
story.

Příklad hygienických opatření na operačních sálech může 
být:
  používání ochranných pomůcek pro operační tým i pra-

covníky úklidu;
  při vlastní operaci na sále  provozovat vzduchotechniku 

na  plný chod; 
  udržovat zavřené dveře mezi sálem a předsálím (příprav-

nou atd.) - otevírat je jen výjimečně;
  po skončení operace vyvézt infekčního pacienta do před-

sálí, vyčkat na dekontaminaci vzduchem po dobu min 1/2 
doby regenerace v tomto prostoru;

  celý operační tým vyčkat na sále po dobu min. 1/2 doby 
dekontaminace dané výměnou vzduchu v OPS; 

  provést dekontaminace povrchů sálu včetně stěn desin-
fekčním roztokem např. 1,5 % Microbac forte (personál 
v ochranných pomůckách);

  vypnout vzduchotechniku a provést  prostorovou che-
mickou dekontaminaci zařízením DioProtektion roztokem 
Diosol 8 %, doba podávání podle objemu OPS a expozice 
(cca 1–1,5 hod.);

  zapnout vzduchotechniku pro odvětrání (trvání cca 1,25 
doby regenerace sálu pro pokles 330x). 

Obr. 6 – Zde uvádím přístroj Guzzanti GZ995 jako příklad levné Čističky vzduchu 
s HEPA filtrem [8]: průtok 320 m3/hod, hlučnost 35 dB. HEPA filtr s třídou 
filtrace PM 2.5 – odstraňuje částice o velikosti 2,5 mikronu s účinností 99,9 %, 
což ale neodpovídá HEPA filtru podle EN 1822-1. Dodavatelem je doporučen 
pro místnost o velikosti max. 38 m2. Pro takovou místnost s výškou 2,7 m, tj. cca  
100 m3, je však zřejmé, že v místnosti s tímto objemem vyvolá výměnu vzduchu 
jen 3,2x a pak pokles kontaminace o 99% nastane za 125 minut. Pro přiměře-
nou účinnost, např. v JIP bez vzduchotechniky, by proto zařízení vyhovělo pro 
místnost  s objemem max. 30 m3. Pak by výměna vzduchu byla 10,7 1/h  
a dekontaminační čas = doba regenerace pro pokles kontaminace 100x by činila 
při optimálním umístění 37 minut. Problémem je však, v případě záchytu ne-
bezpečných patogenů, manipulace s filtrem - nejde o zařízení určené k profesi-
onálnímu použití
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EC centrifugální ventilátory 
pro filtrační jednotky čistých prostor
Andreas Fessel, Florian Haizmann, Svatava Dofková

FFU jsou kompaktní, modulární, vestavěné ventilátory, 
které jsou pokud možno s co nejnižší výškou, což zna-
mená, že vyžadují malý instalační prostor a pracují s vy-
sokou energetickou účinností. Stále důležitější je však 
také integrace systémů do sítě. Přívod vzduchu v čisté 
místnosti obvykle není samostatným řešením. Místo 
toho je integrován do celého automatizačního procesu 
a jeho PLC a SCADA systémů (obr. 1). Stejně jako všechny 
ostatní informace o senzorech musí být ventilátory FFU 
integrovány do systémové sítě a jejich stavové informace 
musí být poskytovány řídicím a vizualizačním systémům. 
Počáteční uvedení systému čistých prostor do provozu 
vyžaduje značný čas a peníze. Na základě uživatelských 
zpráv je čas potřebný k ručnímu připojení datového bodu 
FFU přibližně pět až deset minut. Čím více ventilátorů se 
používá, tím větší je potenciál k úsporám. Přední speci-
alista na ventilátory a motory ve světě, společnost ebm-
-papst, na to zareagoval a nabízí radiální EC ventilátory, 
které jsou speciálně navrženy pro instalaci do FFU a mají 
digitální rozhraní MODBUS RTU s automatickým adreso-

Podmínky čistých prostor jsou nyní povinné pro mnoho vý-
robních procesů, nejen pro výrobu polovodičů. Mezi typické 
příklady patří optická a laserová technologie, letecká a kos-
mická technologie, biologické vědy, lékařský výzkum a léčba, 
výroba potravin a léčiv i nanotechnologie. Čisté prostory mají 
zvláštní požadavky na ventilační systémy. Mezi tyto požadav-
ky patří dostatečný průtok a tlak vzduchu, přesná regulace 
teploty a vlhkosti a také konstantní čistota vzduchu dosaže-
ná odfiltrováním i těch nejmenších nečistot. Filtr-ventilační 
jednotky (FFU) určené pro stropní instalaci kombinují venti-
látory s filtrační technologií a umožňují tyto požadavky op-
timálně splnit. Existuje však ještě jedno důležité kritérium, 
zejména ve velkých čistých prostorech: pokud se používá ně-
kolik set nebo dokonce několik tisíc FFU, mělo by být uvedení 
do provozu provedeno rychle a snadno. V současné době se 
objevují nové oblasti použití pro jednotlivé FFU. Jsou založe-
ny na čištění aerosolů ze vzduchu filtrační technologií, čímž 
se snižuje virová zátěž, např. v učebnách.

Provoz čistých prostor s FFU je nejekonomičtější mož-
ností, jak zajistit čistý přívod vzduchu. Jádrem těchto 

Obr. 1 - Přívod vzduchu v čistých prostorách obvykle není samostatným řešením. Místo toho je integrován do celého 
automatizačního procesu s PLC a SCADA systémy (zdroj obrázku: Wachendorff / Exyte)



8
KLIMATIZACE

vat pomocí pořadí, ve kterém jsou adresy přiděleny. Ruční 
přiřazení již není nutné; hlavní řídicí jednotka je schopna 
řídit celý postup adresování spolu s lokalizací zařízení FFU, 
která jsou instalována ve stropu čisté místnosti. Došlo k vý-
raznému snížení času a nákladů na uvedení do provozu.

Energeticky účinné a tiché
Po uvedení do provozu se energetická účinnost ventilá-

torů stává důležitým prvkem provozu. V dnešní době musí 
výrobci FFU garantovat u aplikací v čistých prostorách cel-
kovou úroveň účinnosti nejméně 50%. Proto existuje velká 
poptávka nejen po ventilátorech s nejmenší výškou, ale 
také po energeticky efektivních ventilátorech. Technolo-
gie EC má tedy na tomto poli co nabídnout, protože FFU 
s ní vybavené může dosáhnout úrovně účinnosti více než 
50 %. Ventilátory EC lze také použít ke splnění přísných 
požadavků na hlukové emise. K tomuto účelu se obzvláš-
tě dobře hodí radiální ventilátory RadiCal (obr. 3), protože 
jejich oběžná kola byla optimalizována podle nejmoder-
nějších aerodynamických kritérií. Přispívají tedy k výraz-
nému snížení hluku až o 7 dB (A) ve srovnání s konvenč-
ním průmyslovým standardem. Jen pro zajímavost, útlum 
hlučnosti o 7dB(A) je vnímán lidským sluchem méně než 
poloviční hlasitost. Tiché a energeticky úsporné ventilá-
tory v designu FFU jsou k dispozici s průměrem 250, 310, 
355, 400 mm a pokrývají úrovně výkonu vzduchu v rozmezí 

váním, což může výrazně snížit náklady na uvedení do 
provozu (obr. 2).

MODBUS RTU s automatickým adresováním
Sběrnice typu master / slave vždy vyžaduje jedinečné 

adresy slave. Ventilátory se obvykle dodávají s adresou 
nastavenou ve výrobním závodě, která je vždy stejná 
(např. Slave ID = 1). Proto musí být adresám při uvádění 
do provozu pro provoz ve skupině sítí přidělena jedinečná 
adresa, nejlépe v pořadí kabeláže MODBUS. Tento časově 
náročný proces je nyní automatizován pomocí adresování 
„DCI“ (daisy-chain interface).

Ventilátor vybavený DCI je adresován hardwarovým sig-
nálem (15 V/24 VDC) prostřednictvím pozici Init na síťové 
zástrčce RJ45, a tak se dočasně stane podřízenou adresou 
247. Pouze takto aktivovaná jednotka „poslouchá“ zprávy 
odeslané na tuto adresu DCI 247 a přijme novou adresu 
MODBUS odeslanou hlavním ovladačem tomuto podříze-
nému. Po úspěšném přesměrování tohoto ventilátoru se 
zapne jeho DCI relé a hardwarový signál (15 V/24 VDC) se 
zapne na pin Init dalšího modulu ventilátoru v řetězci. Ten-
to ventilátor je nyní aktivován hardwarovým signálem (po-
čáteční pin) a adresování pokračuje, jak je popsáno výše. 
Pokud je kabelové schéma známé, lze polohu jednotky 
ventilátoru ve stropě čistého prostoru určit pomocí pořadí 
adres nebo kabelové trasy. Místo instalace lze identifiko-

Obr. 2 - Ventilátory s rozhraním Daisy-Chain (DCI) MODBUS mohou být adresovány automaticky pomocí hardwaro-
vého signálu; díky tomu je uvedení do provozu mnohem rychlejší

(Pokračování na str. 10)



– Zvýšený vzduchový výkon při stejných rozměrech
– Výrazné zlepšení energetické účinnosti
– Mimořádně odolná technologie GreenTech EC 

Zjistěte více na ebmpapst.com/radical

Síla změny.
Tišší, efektivnější a výkonnější: Nový RadiCal je připraven 
čelit výzvám budoucnosti. A Vy?
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a pohonů. Společnost byla založena v roce 1963, stala 
se lídrem v oblasti motorových technologií, elektroniky 
a aerodynamiky a průběžně nastavuje mezinárodní tržní 
standardy. S více než 20 000 produkty nabízí ebm-papst 
přizpůsobená, energeticky účinná a inteligentní řešení pro 
prakticky jakékoli požadavky na ventilaci a pohon.

Ve fiskálním roce 2019/20 dosáhla firma obratu 2188 
miliardy Eur a zaměstnala téměř 15 000 lidí ve 29 výrob-
ních závodech (např. V Německu, Číně a USA) a na svých 
48 obchodních pobočkách. Společnost ebm-papst svými 
řešeními pro ventilátory a pohony definuje a nastavuje 
měřítko prakticky ve všech průmyslových odvětvích, jako 
je ventilace, klimatizace a chlazení, vytápění, automobilo-
vý průmysl, IT, strojírenství, stravování a domácí spotřebiče 
a lékařské inženýrství (kontakt na str. 9). 

500–2500 m³/h s protitlakem až 300 Pa. Díky své konstrukci 
vnějšího rotoru jsou velmi kompaktní a především s malou 
výškou 190 až 275 mm, což znamená, že je lze snadno inte-
grovat do stejně kompaktních FFU.

Oběžná kola z plastových kompozitních materiálů již byla 
úspěšně zavedena pro použití v mnoha prostředích čistých 
prostor a ukázala se jako účinná. Společnost ebm-papst 
přesto nechala příslušné materiály otestovat na kompati-
bilitu čistých prostor v externí laboratoři. Ventilátory z pro-
duktové řady RadiCal byly důkladně zkontrolovány na pří-
tomnost látek, které jsou v provozu v čistých prostorách 
zakázány, a byly hodnoceny podle standardů polovodičo-
vého průmyslu. Odpovídajícím testům vyhověly, protože 
použité materiály jsou neškodné. To znamená, že i v tech-
nologii čistých prostor mohou uživatelé těžit z energeticky 
úsporného inovativního designu plastových oběžných kol. 
Koneckonců, plast nabízí mnohem širší škálu konstrukčních 
možností ve srovnání s plechovými materiály. Výsledkem 
je, že konstrukce celého ventilátoru vede ke zlepšení prou-
dění vzduchu skrze oběžné kolo, což výrazně zvyšuje aero-
dynamickou účinnost.

Široký napěťový vstup s aktivním PFC
EC ventilátory lze snadno integrovat do FFU (obr. 4). 

Jsou dodávány jako systémy připravené k připojení, které 
byly testovány ve výrobě, buď jako EC radiální ventilátory 
s kabelem a připojovacím panelem, nebo jako plně smon-
tované instalační moduly ventilátoru s montážní deskou 
a sací dýzou, nosnou deskou motoru, profilovými vzpěrami 
a ochrannou mřížkou. Díky širokému napěťovému vstupu 
jsou vhodné pro mezinárodní použití s   širokou škálou síťo-
vých napětí a síťových frekvencí. Aktivní PFC (Power Factor 
Correction) funkce zabraňuje překročení přípustných har-
monických mezních hodnot během paralelního provozu 
mnoha EC ventilátorů, což by jinak zatěžovalo napájecí síť. 
Všechny komponenty distribuce energie, jako jsou síťové 
transformátory, pojistky, spínače a kabely, mohou být díky 
aktivnímu PFC navrženy tak, aby byly mnohem menší a ná-
kladově efektivnější. Další externí harmonické filtry nejsou 
nutné. Netýká se to jen velkých čistých prostor. Ebm-papst 
také nabízí vhodné komponenty a systémovou technologii 
pro provoz FFU a monitorování pro menší čisté prostory.

Technologie čistých prostor pro čističky vzduchu
V současné době vznikají zcela nové oblasti použití pro 

zařízení a dodavatele technologií pro čisté prostory, kte-
ří se specializují na prevenci a ředění koncentrací částic 
v místnostech. A to je přesně to, co je požadováno pro pre-
venci a ředění koncentrací aerosolu, které způsobují napří-
klad virovou zátěž ve třídách. Tuto virovou zátěž lze snížit 
recirkulací vzduchu pomocí stejné filtrační technologie 
jako v čistých prostorách. Koncentrace vnitřního aerosolu 
se snižuje oddělením aerosolů ve filtru HEPA. Tiché ventilá-
tory společnosti ebm-papst tak poskytují praktická řešení.

O společnosti ebm-papst
Skupina ebm-papst, rodinná firma se sídlem v němec-

kém Mulfingenu, je lídrem na světovém trhu ventilátorů 

Obr. 3 - Ventilátory z produktové řady RadiCal jsou zvláště vhod-
né pro použití ve filtračních jednotkách 

Obr. 4 - EC ventilátory lze snadno integrovat do FFU; jsou do-
dávány jako systémy, které jsou otestované a ihned připravené 
k připojení

(Pokračování ze str. 8)
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hoto řešení je možnost práce bez nutnosti připojení na 
internet. Jediný požadavek ze strany poskytovatele je re-
gistrace a následné stažení do zařízení.

Výběr správného ventilátoru
Hlavní úlohou našeho výběrového programu je na-

vrhnout nejvhodnější ventilátor. Na úplném začátku je 
možné si zvolit z dvou možných postupů. Jedním z nich 
je možnost zadat vstupní parametry a nechat program 
vyhledat nejvhodnější typ z celého portfolia. V druhém 
případě je možné vybrat konkrétní typovou řadu, zadat 
požadované parametry a program vybere nejvhodnější 
variantu produktu.  Ventilátory lze řadit podle parame-
trů, které jsou v daném případě požadované. A to na-
příklad: příkon v daném pracovním bodě, účinnost nebo 
hlučnost. Ve výběru je možné díky dalším omezujícím 
kritériím filtrovat nejrůznější parametry jako například 
technologii motorů, preferovanou velikost oběžného 
kola anebo zadat vliv hustoty vzduchu (obr. 2).

Porovnání různých vybraných ventilátorů
Jakmile se podaří vybrat vhodný typ, lze ho porovnat ješ-

tě s jiným podobným ventilátorem. Je zde možnost vložit 
další vybraný ventilátor do seznamu a porovnat je s tře-

Jedná se o selekční software – FANselect (obr. 1) pro 
projektanty, konstruktéry a partnery, kteří potřebují vy-
brat nejvýhodnější ventilátor z našeho širokého portfo-
lia (Ziehl-Abegg).

Tento software obsahuje širokou databázi axiál-
ních a radiálních ventilátorů. Pravidelně se aktualizuje  
a doplňuje o nejnovější typy a provedení. Všechna data,  
s nimiž pracuje, jsou reálně naměřená v laboratoři  
a tedy v maximální možné míře korespondují s reálnými 
hodnotami, které se dosahují při reálném použití.

Vzhledem na neustálý vývoj, změny a rozšiřování port-
folia ventilátorů je složitější udržovat všechny technic-
ké podklady ve formě katalogů. Taktéž jsou možnosti 
komplexního porovnání a vyhodnocování nejlepšího 
možného typu přehlednější a jednodušeji realizovatelné 
pomocí tohoto virtuálního nástroje.

FANselect pracuje ve dvou verzích. Jedna je online  
a druhá desktopová. Desktop verzi je možno si stáhnout 
do počítače, tabletu jako aplikaci. V případě online verze 
stačí internetový prohlížeč. Tato verze má výhodu v podo-
bě neustálé aktualizace databáze vstupních údajů a odpa-
dá zde nutnost instalace do vašeho zařízení. V případě, že 
se rozhodnete pro instalaci desktop verze je dobré v pra-
videlných intervalech program aktualizovat. Výhodou to-

Pomocník ve výběru nejlepšího 
ventilátoru
Ing. Peter Pribyl

Obr. 1



KLIMATIZACE
12
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Obr. 3
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svoje opodstatnění při náhradě ventilátorů s AC moto-
rem za ventilátory s ECblue motorem, kde je možné zo-
hlednit jak regulaci frekvenčním měničem, kaskádovou 
regulací anebo provoz bez regulace (obr. 4).

Výhodou této funkce je také možnost zadání para-
metrů jiných ventilátorů, které nejsou v portfoliu Ziehl- 
-Abegg.

Komplexní výstup v různých formách
Výstup z tohoto nástroje je komplexní soubor dato-

vých listů k vybranému ventilátoru anebo skupině na-
vzájem porovnaných typů. Skladbu datových listů je 
možné vybrat na základě daných parametrů, které jsou 
pro daný projekt důležité. Data, která nejsou důležitá, 
mohou být vynechána, čímž je možné rozsah výstupu 
optimalizovat. Také je možné volit formát souborů. V pří-
padě, že si uživatel přeje doplnit svoje data do výstupo-
vého dokumentu, je možné použít otevřený soubor RTF, 
předvolený je výstup ve formátu PDF. Taktéž je možné 
selekci rovnou poslat jako poptávku přímo na email po-
bočky, podle zvolené země, ve které chcete ventilátor  
poptávat. 

mi jinými vybranými typy.  Tato funkce je velmi užitečná, 
pokud je potřebné posoudit ventilátory se stejným typem 
oběžného kola, ale s různou technologií motoru. Anebo je 
nutné porovnat parametry ventilátorové stěny s alternati-
vou jednoho většího ventilátoru.

Ventilátorová stěna
S příchodem kompaktních modulů radiálních ventilá-

torů s motorem ECblue se stále častěji setkáváme s ná-
vrhem a montáží ventilátorových stěn. Funkce Multip-
le Fans umožňuje zadat rozměry ventilátorové komory 
a navrhovaný program následně vybere nejvhodněj-
ší možnou variantu na základě zadaných parametrů. 
V tomto případě se zadává celkový požadovaný průtok 
pro celou ventilátorovou stěnu a taktéž celková požado-
vaná hodnota statického tlaku. Následně je pak možné 
zadat i preferovaný počet ventilátorů (obr. 3).

Nástroj pro výpočet návratnosti ventilátorů
Po výběru a potvrzení vhodného ventilátoru je mož-

né analyzovat jeho návratnost, díky výpočtu provozních 
nákladů a také započítání nákupní ceny. Tato analýza má 

Obr. 4
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Co to retrofit je a proč se jím zabývat?
Retrofit vzduchotechnickým jednotek spočívá v částeč-
né nebo kompletní výměně vnitřních vestaveb, zejména 
ventilátorů a rekuperátorů, za vyspělejší, účinnější zaří-
zení s cílem zvýšit komfort prostředí, jejich funkčnost, 
prodloužit životnost při současném snížení nákladů na 
provoz oproti stávajícím řešením a tak zajistit návratnost 
vynaložených prostředků. Retrofit se dále pojí s optima-
lizací tlakových poměrů v jednotkách a úpravou systému 
měření a regulace.

Ekodesign a prostorové nároky na náhrady vzducho-
technických jednotek novými zařízeními
Nové větrací jednotky musí být dodávány na trh a uvá-
děny do provozu v souladu s požadavky Nařízení komise 
EU č. 1253-2014 Ecodesign, v poslední úpravě platné od 
ledna 2018. Změny se týkají zejména požadavků na zvý-

V České republice je v současné době v provozu vel-
ké množství vzduchotechnických jednotek instalovaných 
v době přelomu tisíciletí, tedy více než před 20 lety. Jsou 
často na hranici své životnosti a parametrově již neod-
povídají nárokům kladeným na moderní technologicky 
vyspělá zařízení. Zároveň nevyhovují současným legis-
lativním požadavkům, tlačících výrobce do energeticky 
účinnějších systémů s jasným cílem snižování spotřeby 
elektrické energie a optimalizace dopadů na životní pro-
středí v průběhu celého životního cyklu zařízení.  Jednot-
ky se sice průběžně servisují, probíhají na nich opravy, 
ale cílem těchto zásahů koneckonců je udržet je jakžtakž 
v chodu a prodloužit ještě o několik málo let jejich život-
nost do doby náhrady za nová zařízení. Výhodnou alter-
nativou k těmto zaběhlým přístupům, která se u nás stále 
více uplatňuje je rekonstrukce či modernizace - retrofit 
vzduchotechnických jednotek.

Retrofit vzduchotechnických 
jednotek
Vladimír Vedral

Stávající řešení starších 
jednotek
Tři venkovní vzducho-
technické jednotky se 
směšováním, umístěné 
na střeše výrobní haly 
o vzduchovém výkonu 
44 000 m3/h

Zadání zákazníka
1.  Zajistit ve výrobní hale zlepšení 

tlakových poměrů = zvýšení vzducho-
vého výkonu.

2.  Zajistit, aby nedocházelo k omezení 
množství větracího vzduchu pro halu 
z důvodu výpadku ventilátorů.

3.  Zajistit, aby bylo možné instalovat 
nové ventilátory bez použití jeřábu 
pro jejich transport na střechu haly.

4.  Zajistit plynulé řízení vzduchového 
výkonu pro možnost regulace výkonů 
T / CHL.

Zařízení jsou provozována mimo 
odstávky na údržbu celý rok 24 h 
denně, 7 dní v týdnu.

Obr. 1

Obr. 2

KLIMATIZACE
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stavebních úprav povolit statik. Uživatel musí počítat 
s těmito úpravami do investičních nákladů, a když k nim 
připočteme samotnou výši investice do nového zaříze-
ní, je pro část uživatelů retrofit tam, kde nelze provést 
výměnu 1:1 optimálním řešením.

Výhody retrofitu
Mezi hlavní výhody retrofitu patří zmiňovaná úspora 
provozních nákladů za energie. A to díky použití vysoce 
účinných ventilátorů a optimalizaci regulačního systému, 
snížení příkonu ventilátorů a vyššímu zisku tepla použitím 
účinných systémů zpětného získávání tepla – deskových 
a rotačních výměníků - použití moderních výměníků ply-
nových ohřívačů s vyšší účinností. Další snížení nákladů 
může být dosaženo použitím bezúdržbových ventiláto-
rů s volným oběžným kolem, čímž tak výrazně odpadají 
servisní náklady za údržbu starších ventilátorů s řeme-
novým převodem. Snížení hlučnosti dosahujeme použi-
tím ventilátorů s nízkou hlučností a optimalizací prou-
dění. Provozní spolehlivosti dosáhneme zařazením více 
menších ventilátorů namísto jednoho velkého. Použitím 
více menších ventilátorů s výkonovou rezervou organi-
zovaných do ventilátorových stěn získáme požadovaný 
vzduchový výkon i při výpadku jednoho z nich. Další ne-
spornou výhodou retrofitu je splnění legislativních poža-

šení účinnosti systémů zpětného získávání tepla. Pře-
nos tepla v rekuperačních výměnících pro dosažení vyš-
ší účinnosti tak musí probíhat při nižších průřezových 
rychlostech proudění s co nejnižšími tlakovými ztráta-
mi, jednotky jsou proto navrhovány s větším průřezem, 
v některých případech o 1 až 2 velikosti (moduly) vět-
ší než starší jednotky instalované před Ekodesignem. 
U nových jednotek nelze použít, kromě Ekodesignem 
specifikovaných výjimek, cirkulační systém nebo oddě-
lený přívod čerstvého a odvod znehodnoceného vzdu-
chu bez rekuperace. Například tam, kde byla původně 
umístěná jednosměrná jednotka s odtahy pomocí sa-
mostatných radiálních ventilátorů, musí být nyní umís-
těna obousměrná s rekuperací, s přívodem a odvodem 
vedle sebe nebo nad sebou a tím pádem dvojnásob-
nými prostorovými požadavky. V projektech vzducho-
techniky, které počítají s výměnou starších jednotek za 
nové, se proto na původní místo nemusí nové jednotky 
vůbec vejít vzhledem prostorovým limitům, jako je na-
příklad nedostatečná světlá výška strojovny, nedosta-
tek obslužného prostoru vedle jednotky pro výměnu 
filtrů, kontrolu ventilátorů apod. Dalším příkladem jsou 
venkovní instalace jednotek často řešené na střechách 
objektů. U návrhů nových jednotek může dojít ke zvý-
šení zátěže konstrukce a projekt nemusí bez zásadních 

Měření parametrů na místě
(a)   Příklad měření statického tlaku ventilátoru tlakoměrem.
(b)  Příklad měření průtoku vzduchu prandtlovou trubicí 

v 9 bodech průřezu výtlačného potrubí. Hodnoty 
se zaznamenají automaticky do centrály a ručně do 
záznamových formulářů. 

(c)  Příklad měření vnitřních rozměrů ventilátorové 
komory, kontrola výrobních štítků, průměrů ře-
menic a technického stavu. Za povšimnutí stojí 
absence sacího ústí ventilátoru, na dně komory je 
voda. V komoře je značné znečištění – prach, zbytky 
řemenů apod.

Vyhodnocení naměřených hodnot
Proudové zatížení elektromotoru  
20,3 A 

Příkon ventilátoru v pracovním bodě 
10,63 kW:

dpclk = celkový dopravní tlak ventilátoru ; 
dpstat = statický tlak před / za venti-
látorem.

Obr. 4

Obr. 3

(a) (b) (c)
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Navrhované řešení
1.  Výměna stávajících radiálních ventilátorů s převodem a rámem za:

■  nové ventilátory typu plugfan s volnými oběžnými koly a úspornými EC mo-
tory s vyšší účinností = při stejném příkonu větší vzduchový výkon ;

■  za ventilátorovou stěnu s několika paralelně řazenými ventilátory = provozní 
jistota, snadná montáž;

2) Optimalizace tlakových poměrů v jednotce. 

Příklad ventilátorové stěny složené z ventilátorů ECblue

Navrhované řešení

Typ Počet Nom. výkon,  
m3/h

Max. výkon,  
m3/h

Celkový příkon, 
kW

Váha/ks, kg

Zabluefin-Ecblue 5 44 000 44 879 23,59 37

■  Ventilátorová stěna 5 ks plugfanů s EC 
motory

■ Účinnost motorů IE5
■ Váha 37 kg  za 1 ventilátor

Přínosy navrhovaného řešení
■  Zvýšení vzduchového výkonu vzt jednotek

-  díky použití nových paralelně řazených ventilátorů o celkovém vyšším výkonu oproti stávající realizaci a vyšší 
účinnosti motorů.

■  Zvýšení provozní spolehlivosti vzt jednotek
-  díky použití více menších ventilátorů místo jednoho velkého;
-  ventilátorová stěna: při výpadku jednoho ventilátoru zajistí požadovaný výkon zbytek ventilátorů navržených 

s výkonovou rezervou.
■  Zajištění proveditelnosti montáže

-  díky použití více menších a tím pádem lehčích ventilátorů místo jednoho velkého: snadnější transport na 
střechu objektu a jednodušší montáž do ventilátorových komor; není nutné zajišťovat jeřáb a řešit složitou 
manipulaci ventilátoru po střeše a do komory jednotky.

Další přínosy navrhovaného řešení
■  Regulace topného a chladicího výkonu 

- díky plynulému řízení vzduchového výkonu.
■  Možnost plynulého  řízení vzduchového výkonu 

- díky navržené EC technologii.
■  Bezúdržbový chod ventilátorů 

-  díky použití volných oběžných kol = není nutné servisovat řemenové převody.
■  Stabilní výkon ventilátorů 

-  díky použití volných oběžných kol namísto realizovaného řešení s ventilátory s převodem a rámem, dochází ke 
snížení výkonu až o 25 % vlivem opotřebení řemenů.

Obr. 8

Obr. 7

Obr. 6

Obr. 5
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s řadou odborníků a u jednotek proběhlo měření redukce 
celkového počtu mikroorganismů v ovzduší v akreditova-
né laboratoři.  Jako nejvíce efektivní jsme vyhodnotili dva 
systémy. Zaprvé: záchyt formou 3stupňové filtrace s tře-
tím stupněm s vysoce účinnými HEPA filtry tř. H13 a H14 
(standard v čistých prostorech ve zdravotnictví); zadruhé: 
likvidaci zátěže germicidními zářiči s krátkovlným ultrafi-
alovým zářením UV-C.  Oba systémy mají své výhody i ne-
výhody. Zařazení HEPA filtrů do stávajícího systému je cca 
o 30 % energeticky náročnější než vestavba UV-C, z po-
hledu životnosti jsou oba systémy srovnatelné. HEPA filtry 
se mění po jejich zanesení respektive dosažení maximální 
tlakové ztráty obvykle 1–2x ročně. Obvyklá životnost ger-
micidních zářičů je 9000 provozních hodin, je tedy nutné 
je cca po roce nepřetržitého provozu vyměnit. 

Při navrhování optimálního řešení je třeba vzít v úvahu 
několik hledisek: realizovatelnost opatření, tj. jestli stá-
vající systém umožňuje zařazení filtrační komory nebo 
komory s UV-C lampami, přičemž UV-C je prostorově ná-
ročnější řešení; možnosti výkonové, jestli je v rámci re-
trofitu nutné řešit i výměnu ventilátorů; hledisko ener-
getické; hledisko ceny. Pro retrofit jednotek, pokud jde 
o eliminaci virů a baktérií, platí shodná pravidla postupu 
jako pro standardní retrofit; vždy je potřeba návrh řešení 
konzultovat s koncovým uživatelem, provést potřebnou 
diagnostiku a po realizaci retrofitu validovat jeho přínos 
měřením.

Výhody retrofitu od Janka Radotín
Při realizacích retrofitů vzduchotechnických jednotek 

přinášíme našim zákazníkům komplexní službu, jak je ná-
zorně ukázáno na posloupné obrazové dokumentaci (viz 
obr. 1 až 8). Naši zákazníci získají výhodu tradičního vý-
robce vzduchotechniky s téměř 150letou tradicí vývoje 
a výroby vzduchotechnických zařízení, vlastní moderně 
vybavené zkušebny, která se uplatní při měření paramet-
rů před a po realizaci retrofitu a vlastních servisních stře-
disek v Praze a Karviné zajišťujících realizaci v rámci celé 
ČR. Vše na jednom místě - v akciové společnosti Janka 
Radotín (obr. 9). 

davků shody s Ekodesignem. Retrofit jednotek je v soula-
du s tímto nařízením.

Návrh, realizace a validace retrofitu
Nejprve vždy jednáme se zákazníkem a porovnáváme, jestli 
je výhodnější z pohledu přínosu pro zákazníka provést vý-
měnu starší jednotky za novou, nebo zvolit formu retrofitu. 
Posuzujeme, jestli se jedná jen o výměnu dožitých kompo-
nent, například ventilátorů za nové s přidanou hodnotou 
(zejména jde o ušetření velkých provozních nákladů), nebo 
je retrofit cílený, tj. že zákazník předem ví, chce-li napří-
klad zvednout vzduchový výkon jednotky, snížit hlukové 
parametry, zajistit provozní spolehlivost, snížit náklady na 
drahou údržbu starších řemenem poháněných ventilátorů 
apod.  Jedno opatření sebou obvykle nese synergický efekt 
dalších výhod, které uživatel získá.  Poté provedeme měře-
ní parametrů na místě, abychom měli kompletní přehled 
o stavu zařízení a mohli tak navrhnout nejlepší řešení.  Po 
vypracování návrhu včetně výpočtu návratnosti investice 
a jeho odsouhlasení zákazníkem přikročíme k realizaci. Ta 
musí proběhnout v krátkém čase, bez zbytečných odstávek 
zařízení.  Závěrem provedeme opět přeměření parametrů, 
abychom realizovaný retrofit validovali.

Retrofit jednotek pro zajištění vnitřního klima 
bez mikrobiální zátěže
Z pohledu současné globální pandemie SARS-CoV-2 je jed-
ním z trendů ve vzduchotechnice navrhovat nové obousměr-
ně větrací jednotky v čerstvo-vzdušném režimu s rekuperací 
nejlépe s oddělenými proudy vzduchu, bez směšování. Řada 
starších instalací ale vychází z konceptu designu cirkulačních 
jednotek nebo jednotek se směšováním přívodního a od-
vodního vzduchu. Vzduch z vnitřního prostoru s virovou zá-
těží se dostává oběhem zpět do prostoru a dochází k šíření 
nákazy. Tomu je třeba zabránit a proto je vhodné jednotky 
doplnit o účinný systém eliminace mikrobiální zátěže.

Při vývoji kompaktních větracích jednotek KFJ pro čiště-
ní vzduchu v místech s výskytem většího počtu osob jsme 
se zabývali (tj. v Jance Radotín) volbou vhodného systému 
likvidace virů a baktérií. Problematiku jsme konzultovali 

Obr. 9
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Plastové vzduchotechnické potrubí 
pro Vodní svět ve Velkých Karlovicích
Pavel Jež 

Firma FORT- PLASTY, s.r.o., (kontakt na str. 19) je význam-
ná společnost v oblasti zpracování plastických hmot. Vý-
robní program tvoří vzduchotechnické potrubí, ventilátory, 
nádrže a další výrobky převážně průmyslové povahy. Nejčas-
tější uplatnění nachází jako vzduchotechnické potrubí (obr. 
1) při odsávání agresivních výparů v provozech laboratoří, 
galvanoven, bazénů a prostor s vysokou vlhkostí. 

Mezi používané materiály, které společnost zpracovává, 
patří PVC, PP, PE, PPs (polypropylen se sníženou hořlavos-
tí), dále pak elektricky vodivé materiály PEEL a PPsEL, které 
se používají do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par 
zóny 0 až zóny 2.

V minulém roce naše společnost realizovala zakázku vzdu-
chotechnického potrubí určenou pro novostavbu Vodního 
světa ve Velkých Karlovicích (obr. 2). Stavba je citlivě zasaze-
na do malebné krajiny tvořené lesy a podhorskými loukami 
mezi vrchy Javorníků a Moravskoslezských Beskyd. Přesto, 
že se nejedná o velkou stavbu, tak investor spolu s architek-
tem hledali optimální řešení a nebáli se nových technologií 
a možností. Vzduchotechnické potrubí pro přívod i odvod 
vzduchu je vyrobeno v kruhovém i čtyřhranném provedení, 
doplněné tvarovkami, tlumiči hluku a distribučními prvky. 
Na potrubí bylo provozně kladeno hned několik požadavků:
  vysoká chemická odolnost vůči chloru uvolňujícímu se 

z vody; 
  odolnost vůči vlhkosti z vnějšího (bazénová hala), ale 

i vnitřního prostředí (odvod vlhkého vzduchu do stro-
jovny);

  těsnost systému - kondenzát nemůže vytékat mimo potru-
bí do prostor s pohybem lidí; na vybraných místech proto 
bylo provedeno odvodnění;

  barevnost a provedení potrubí musí být v souladu s archi-
tektonickým řešením interiéru budovy;

Obr. 1

Obr. 3

Obr. 2

FORT-PLASTY s.r.o.
Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž
Telefon: +420 575 755 711, +420 573 335 090
E-mail: info@fort-plasty.cz

www.fort-plasty.cz

„Dáváme vzduchu směr“

(Pokračování na str. 20)
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Montážní společnost Štec SVT, s.r.o., která potrubí na této 
stavbě instalovala, se musela vypořádat hned s několika pro-
blémy. Technickou výzvou bylo samotné zavěšování potrubí 
v bazénové hale. Zde jsou instalovány největší potrubní díly, 
z nichž většina má průměr 900 mm. Hmotnost jednoho tako-
vého dílu délky 1,5 m včetně vyústek činí cca 55 kg. Vzhledem 
k tomu, že střecha bazénové haly je z velké části prosklená 
a potrubí muselo být ukotveno s roztečí 1,5 m, nastal problém 
s umístěním kotev. Tento problém byl vyřešen systémem nere-
zových nosníků, které byly ukotveny do konstrukce střechy zá-
vitovými tyčemi mimo prosklené plochy. Následně bylo možné 
potrubí ukotvit do nerezových nosníků v požadovaných rozte-
čích a hmotnost potrubí tak rovnoměrně rozložit (obr. 6). Při 
rozměrech potrubí a malé vzdálenosti nosníků od něj je tento 
kotvící systém pro většinu návštěvníků bazénu téměř nevidi-
telný a budí dojem, že potrubí se téměř vznáší u stropu.

Celkově bylo na výrobu potrubí spotřebováno 8 tun 
plastových desek, největší rozměry přechodů a tlumičů 
hluku činí 2550x700 mm s postupným přechodem na 
průměr 900 mm. Celková délka instalovaného plastového 
potrubí činí 220 m.  

  vzhledem k umístění potrubí nad bazénem je nutná dlou-
há životnost použitého materiálu bez nutnosti servisu 
a nátěrů.
Všechny tyto požadavky plastové potrubí z PVC splňovalo. 

Provedení v barvě tmavě šedé (RAL 7011) do interiéru těch-
to prostor designově dokonale zapadá. Má podobnou barvu 
jako ocelové nosníky podpírající střechu (obr. 3 a 4). S ohledem 
na to, že jde o designový prvek, byla kladena zvýšená péče na 
ochranu potrubí jak při výrobě, tak při dopravě a samotné mon-
táži. Potrubní díly byly zabaleny do jednorázových přepravních 
obalů, aby bylo zamezeno vzniku rýh či jiných povrchových vad.

Ze stejného materiálu jako potrubí bylo pro tuto akci vy-
robeno také 87 ks atypických vyústek v sedmi rozměrových 
řadách. Pro zrychlení a zefektivnění montáže byly již ve vý-
robě v definovaných místech vyřezány otvory do potrubí 
a vyústky do nich pevně přivařeny. V některých potrubních 
dílech byly až 4 vyústky navzájem pootočené kolem podélné 
osy pro optimální distribuci vzduchu do prostoru. Pro lepší 
regulaci přiváděného vzduchu je náběhový list u větších vy-
ústek (délka 1225 mm) rozdělen na 3 části (obr. 5). Proudění 
vzduchu do haly je pak směrováno dvěma řadami lamel. 

Obr. 5

Obr. 4

Obr. 6

(Pokračování ze str. 18)
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potřeby investování velkých finančních částek, bez vysokých 
účtů za spotřebovanou energii, bez jakýchkoliv dopadů na 
životní prostředí a bez toho, že by tato zařízení přispívala 
k výpadkům proudu.

O vysoké účinnosti systému ColdAiR svědčí také příznivé 
reference ze společnosti Fruta Kunovice, Otma Mařatice, 
Ponas Polička, Blatinie Packing Blatnička, Teknia Nivnice a 
Lisi Form Čejč.

Technická a ekonomická řešení
Pro prevenci akumulace tepla je nezbytná častá výměna 

vzduchu uvnitř budov. Tím lze zabránit nadměrnému zvyšo-
vání teploty uvnitř těchto budov. Dobré výsledky byly dosa-
ženy, pokud byla zajištěna desetinásobná výměna vzduchu 
v budově za hodinu. Výměny vzduchu jsou nezbytné pro 
zvýšení hygienické úrovně a pro odstranění případného zá-
pachu nebo částic škodlivých pro lidské zdraví.

Tradiční KS se nedoporučují z následujících hledisek:
  musí být upravovány velké objemy vzduchu,
   z logistických důvodů není často možné nechávat dveře 

do budov trvale uzavřené,
   vysoké pořizovací náklady chladicích jednotek a distribuč-

ního systému,
   vysoká spotřeba energie při provozu systému,
   vysoké náklady na údržbu.

Mnohem vhodnější a ekonomičtější je za těchto podmí-
nek používat chladicí a větrací systém ColdAIR, který zajišťu-
je chlazení vzduchu na základě přírodního a ne mechanické-
ho principu (obr. 1).

Adiabatický chladič vzduchu ColdAIR je výrobek, který 
chladí vzduch snížením množství zjevného tepla obsažené-
ho ve vzduchu. Proces odpařování vody, která přichází do 
styku s upravovaným vzduchem, umožňuje snížení množství 
zjevného tepla ve vzduchu. Externí vzduch prochází speci-

Adiabatický chladicí systém ColdAIR (kontakt na 2. stra-
ně obálky časopisu) představuje nejmodernější technologii 
chlazení a větrání velkých budov: v průmyslu, slévárnách, 
řemeslných dílnách, skladech a úložištích, komerčních pro-
storách, sportovních centrech, tělocvičnách, výstavních 
pavilonech, napěťových konstrukcích, sklenících, veřejných 
prostorách a halách, hospodách a provozovnách rychlého 
občerstvení, pekárnách a v potravinových tržištích. Avšak 
i v mnoha dalších prostorech a budovách, ve kterých by in-
stalace tradičních klimatizačních systémů (KS) představovala 
velké pořizovací náklady a velkou spotřebu energie. 

Nový patentovaný systém ColdAIR Health snižuje hladinu 
NO o 60 % a NOx o 37 %. Čištění probíhá uvnitř odpařova-
cího média fotokatalýzou oxidu titaničitého vystaveného 
působení slunečního světla. Redukuje znečišťující látky, sni-
žuje proliferaci plísní a hub i přítomnost bakterií ve vzduchu. 
Deodoruje životní prostředí tím, že rozkládá látky, jako je 
síra a dusík, které jsou příčinou zápachů.

Systém ColdAIR umožňuje vybavení velkých komplexů 
a budov letními chladicími systémy zvyšujícími komfort pra-
covníků. Zvyšují jejich tepelnou pohodu a produktivitu bez 

Adiabatické systémy chlazení vzduchu 
ColdAIR-Health nejenom průmyslových hal
Ing. Radek Kotyza

Obr. 1

Venkovní relativní vlhkost

30 % 40 % 50 %  60 % 70 %

Tabulka účinností. Tyto účinnosti byly získány při použití adiabatic-
kého chladiče ColdAIR při vysoké účinnosti nasycení 80 %
Tab.1

Venkovní 
teplota

Vnitřní 
teplota

Vnitřní 
teplota

Vnitřní 
teplota

Vnitřní 
teplota

Vnitřní 
teplota

30°C 19,0°C 21,0°C 23,0°C 24,5°C 26,0°C
35°C 22,5°C 25,0°C 27,5°C 29,5°C 31,0°C
40°C 26,0°C 29,0°C 31,5°C 33,5°C 36,5°C
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Modelové řady
K dispozici jsou dvě verze zařízení: TA/TC  pro střešní in-

stalace a  FPA pro nástěnné nebo okenní instalace. Všechny 
typy zařízení (obr. 2 a 3 a tab. 2) jsou dodávány s venkovní 
konstrukcí ABS, která je určena pro venkovní instalace a je 
mimořádně lehká, což je velmi důležité v případech omeze-
né nosnosti střech nebo stěn.

Všechny modely mají následující vybavení:
   elektrický ventilátor s nízkou spotřebou, 
   systém pro přívod vody s elektrickým ventilem, 
   systém na rozvod vody s elektrickým čerpadlem, 
   odpařovací panely s vysokou účinností, 
   systém automatického vypouštění vody, 
   automatické čištění všech hydraulických systémů a odpa-

řovacích panelů, 
   zařízení pro upevnění jednotky k potrubí či stěně, 
   zimní kryt na přání, 
   elektronický regulátor.  

álně konstruovanými celulózovými filtry nasycenými vodou,  
v důsledku toho přichází o část svého tepla během procesu 
odpařování vody a tím snižuje svou teplotu. Ventilátor nain-
stalovaný uvnitř chladiče pak dodává do budovy ochlazený 
vzduch (obr. 1).

Účinnost systému chlazení vzduchu
Účinnost chlazení vzduchu je dokonce dána i charakteris-

tikami podporujícími odpařování (odpařovač) pro dosažení 
účinnosti nasycení: ve skutečnosti čím delší je čas a styčná 
plocha mezi vzduchem a vodou, tím více vody se odpaří 
a tím více se sníží teplota vzduchu (zjevné teplo).

Odpařovací chladič vzduchu ColdAIR má vysokou účinnost 
nasycení, která je dobrým základem pro chlazení i v přípa-
dech, kdy je relativní vlhkost venkovního vzduchu kolem 70 %  
(tabulka účinností - viz tab. 1). 

Teplota vzduchu přiváděného do budovy se reguluje růz-
nými venkovními vzduchovými podmínkami, jak je uvedeno 
v tabulce.

Model
řada

STANDARD

Model
řada

HEALTH

Chladicí výkon
kW

(35°C/50% r.v.)

Průtok 
vzduchu

m3/h

Typ 
ventilátoru

Elektrický 
výkon

kW

Rozměry 
v mm

D x H x V

Hmotnost 
v kg

prázdný / plný

FPA 5.0 Kitchen - 12 1000-5000 axiální 0,45 1005x347x1070 55 / 75

FPA 109 FPA 109H 24 5000-10 000 axiální 0,9 1300x670x1300 60 / 75

FPA 159 FPA 159H 32 6500-13 000 axiální 1,2 1300x670x1300 63 / 78

TA 159 TA 159H 32 6500-13 000 axiální 1,2 1150x1150x1050 67 / 88

TA 209 TA 209H 49 10 000-20 000 axiální 1,8 1650x1150x1050 120 / 146

TA 209-2SD* TA 209H-2SD* 49 10 000-20 000 axiální 1,8 1610x1150x1335 150 / 180

TA 309 TA 309H 66 13 500-27 000 axiální 2x 2,2 1610x1150x1335 135 / 163

TC 109 TC 109H 24 6500-10 000 radiální 1,6 1150x1150x1050 110 / 130

TC 209 TC 209H 49 10 000-20 000 radiální 3,2 1650x1150x1050 200 / 220

TC 209/250 TC 209H/250 49 15 000-23 000*** radiální 2x 4,5 1610x1150x1335 240 / 260

TC 209-F8** - 49 10 000-19 000 radiální 3,2 2550x2100x1050 300 / 330

TC 209-G4** - 49 10 000-19 000 radiální 3,2 2050x1600x1050 270 / 300

*Boční výstup vzduchu, **Filtrace, ***19 000 m3/h - 250 Pa
Tab. 2 

Obr. 2 Obr. 3
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Použití jednotky
  Systémy s odvodem tepelné zátěže vodou (v tzv. systé-

mech voda – vzduch). 
  Prostory, kde je požadován vysoký chladicí a topný výkon 

při zachování minimálního průtoku primárního vzduchu 
a nízké hladiny akustického výkonu.

  Prostory, s výškou místnosti do 4 m.
  Prostory, s měrnou tepelnou zátěží do cca 110 W/m2. 
  Administrativní budovy, hotelové pokoje, nemocniční po-

koje a jako alternativa k FCU jednotkám. 

Konstrukce jednotky
  Jmenovitá délka jednotky: 1000, 1125 a 1250 mm (dvě 

velikosti výměníku).
  Připojení médií topné a chladné vody ze zadní části jed-

notky, vpravo nebo vlevo.
  Dvou, nebo čtyř-trubkové provedení.
  Kombinace 5ti druhů trysek primárního vzduchu (pro op-

timální návrh).
  Možnost použití standardních pohledových vyústí TROX 

na výfuku a sání cirkulačního vzduchu včetně prodlužova-
cích nástavců.

  Provedení přípojky chladné a topné vody hladkou 
trubkou, trubkou s vnějším závitem, nebo převlečnou 
maticí.

Základní technická data
  Délka 1000, 1125, 1250 mm.
  Šířka 519, 616, 711, 808 mm.
  Výška 207, 212 mm.
  Průtok primárního vzduchu 29–250 m3/h.
  Chladicí výkon do 1600 W.
  Topný výkon do 1000 W.

Indukční jednotky DID-E2 tak doplňují výrobní program 
systému voda - vzduch. Pro návrh jednotek se doporučuje 
použít návrhový program TROX EPF. 

V současné době indukční jednotky zaujímají přední mís-
to v systémech klimatizace např. administrativních budov, 
nemocničních a hotelových pokojů. Společnost TROX (kon-
takt na str. 25), jako světový lídr ve vývoji a produkci těchto 
jednotek, uvedla na trh zdokonalený typ indukční jednotky 
pro jednostranný výfuk vzduchu pod označením DID-E2 (viz  
obr. 1 a 3). Instalace a použití jednotky jsou vhodné speci-
álně pro snížené vestavby; jednotka má horizontální výfuk 
a sání cirkulačního vzduchu na spodní části.

Nová indukční jednotka
Ing. Miroslav Dušek 

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3
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• Vysoká účinnost zpětného získávání tepla

• Integrované intuitivní ovládání

• Komunikace s nadřazeným systémem MaR pomocí MODBus, BACnet

• Možnost dohřevu a dochlazení z objektových zdrojů tepla a chladu

• Nedochází ke kontaminaci přiváděného vzduchu odtahovým

• Vhodné pro použití v oblasti zdravotnictví, 
průmyslu i komerčních budovách

www.trox.cz

Glykolový okruh zpětného získávání tepla (ZZT) je ověřenou 
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Větrání jako účinný nástroj 
proti šíření viru SARS-CoV-2
Ing. Jan Bezděk

Čističky vzduchu 
Eliminaci výše popsaných nežádoucích vlivů při přiroze-

ném větrání přináší použití čističky vzduchu. Jedná se o zaří-
zení, které, jak již z názvu plyne, zabezpečí „čištění“ vzduchu 
ve vnitřním prostoru. Společnost Elektrodesign ventilátory, 
spol. s r.o., člen skupiny Soler & Palau Ventilation Group, 
přichází na trh s mobilními čističkami vzduchu PAP výkon-
ových velikostí 420-350 (obr. 1) a 850-650 (obr. 2).

Technický popis čističek
  Jedná se o mobilní komerční čističky vzduchu s tichým 

chodem (viz blíže tab. 1). Z důvodů snadné manipula-
ce s čističkami a možnosti jejich snadného stěhování 
mezi jednotlivými místnostmi podle aktuálních provoz-
ních potřeb jsou tato zařízení vybavena kolečky, u větších 
velikostí kolečky s brzdou. 

  Jednotka je tvořena rámovou konstrukcí se sendvičovými 
panely s protihlukovou izolací (tloušťka 18 mm).

  Zařízení je vybaveno vestavěným difuzorem, který zabez-
pečí rovnoměrnou distribuci vzduchu v místnosti. Čistič-
ka vzduch PAP 420-350 pracuje s vertikálním výstupem 
vzduchu. Čistička PAP 850-650 umožňuje podle zvoleného 
typu jak vertikální, tak i horizontální způsob výstupu vzdu-
chu do místnosti. Pro pohon ventilátoru byl zvolen bezkar-
táčový stejnosměrný motor s vysokou účinností a nízkou 
spotřebou.

  Použití čističek je podle vzduchového výkonu nastaveno 
tak, aby bylo zajištěno přefiltrování vzduchu v místnosti 
s běžně uvažovanou výškou stropu 3,0 m přibližně 4x za 
hodinu. Splnění těchto výkonových parametrů se podle 
velikosti čističek týká místností s plochou do 80 m2.

Účinné větrání je, jak se shodují téměř všichni odborníci, 
jedním ze spolehlivých, dobře fungujících a současně 
v podstatě jednoduchých nástrojů proti šíření viru SARS-
CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID 19. Ne vždy se 
ovšem daří zajistit efektivní provětrání prostor přirozeným 
způsobem pomocí otevíratelných stavebních otvorů, jako 
jsou okna nebo dveře.

Důvodů, proč není pokaždé možné použít přirozené vět-
rání, může být několik. V některých případech jsou to důvo-
dy hygienické. Vyskytuje-li se totiž větraný objekt v blízkosti 
rušné komunikace, pak jsou vnitřní prostory při přirozeném 
větrání zatěžovány škodlivinami pronikajícími z venkovního 
prostoru (např. prachem, výfukovými zplodinami z dopravy) 
a nadměrným hlukem.

Velice problematické je použití přirozeného větrání i v prů-
běhu chladného období roku. Důvod je zřejmý. Větráním 
chladným venkovním vzduchem dochází k nežádoucímu vy-
chlazování místností a k výskytu studených proudů vzduchu. 
Tento stav pak u osob, které se ve větraných místnostech na-
cházejí, vyvolává pocit teplotního pobytového diskomfortu. 
Dalším nezanedbatelným negativním faktorem je nutnost 
zajistit pokrytí zvýšené tepelné ztráty větráním, což přináší 
zvýšení provozních nákladů za energie. 

Obr. 1 - PAP 420-350 Obr. 2 - PAP 850-650
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  díky své mobilitě jsou čističky použitelné i u standardních 
lůžkových provozů, které se mění na oddělení infekční 
(covidová).
Další možné využití čističek vzduchu je široké. Jsou pou-

žitelné pro celou škálu komerčních, administrativních, škol-
ských nebo ubytovacích prostor, jako jsou:
  obchody, prodejny, butiky, jednotlivé obchodní jednotky 

velkých nákupních center;
  provozovny služeb jako jsou kadeřnictví, kosmetické služ-

by, servisy a opravny nejrůznějších typů;
  stravovací zařízení jako jsou restaurace, jídelny, kavárny, 

cukrárny;
  kanceláře, jednací místnosti, denní místnosti zaměstnan-

ců a recepce administrativních budov;
  hotelové recepce a pokoje, penziony, ubytovny;
  učebny, sborovny, kabinety, kanceláře učitelů.

Manipulace s filtry a jejich likvidace
Při výměně filtračních vložek je nutné použít standardní 

ochranné pomůcky (rukavice, rouška nebo respirátor, štít, 
brýle). Pro likvidaci filtrů platí shodná hygienická pravidla 
jako pro použité roušky nebo respirátory. Ve zdravotnic-
tví se likvidace filtrů řídí provozním řádem (protokolem) 
jednotlivých zdravotnických zařízení. Na odpad se pohlíží 
jako na infekční a dle toho se musí likvidovat. Dle doporu-
čení Hygienické stanice se použitý filtr bez podezření na co-
vid-19 uloží do pevného plastového obalu (sáčku), který se 
zaváže. Následně se vloží do druhého plastového obalu (sáč-
ku), který se opět zaváže a povrch vnějšího obalu by měl být 
ošetřen dezinfekčním prostředkem. Následně je materiál  
uložen do kontejneru na komunální odpad. 

  Čističky obsahují filtrační sestavu s koncovým HEPA fil-
trem třídy H14. Jedná se o vysoce účinný filtr pro zachy-
cení částic o velikosti ≥ 0,01 μm dle EN-1822. Minimální 
účinnost filtrace je 99,995 % dle EN-1822. Filtry této třídy 
se běžně používají jako koncové pro „čisté prostory“ tříd 
≥ ISO 4 v nemocnicích nebo v náročných provozech far-
maceutického průmyslu. HEPA filtr třídy H14 funguje jako 
účinný nástroj na zachycení viru SARS-CoV-2 (velikost viru: 
0,05 ÷ 0,2 μm) šířícího se vzduchem formou kapénky (ve-
likost kapénky: > 5 μm).

  Filtrační sestavu lze doplnit o uhlíkový filtr CA nebo filtr 
VOC. Vzduchový výkon je ovládán pomocí potenciometru 
na čelním panelu (obr. 3). ON/OFF vypínač je integrován 
na zásuvce pro připojení síťového napájení. 
Podle velikosti (tzn. vzduchového výkonu) a stupně filtrač-

ní výbavy je možné dodat čističky následujících konfigurací:
  PAP 420 (850) H14 
 - filtry F7 + H14,
 -  zachycuje prach, pyl, výtrusy, bakterie, viry a roz-

ptýlené částice (PM1, PM2,5 a PM10);
  PAP 350 (650) CA H14 - 

 - filtry F7 + uhlíkový filtr + H14,
 -  zachycuje prach, pyl, výtrusy, bakterie, viry a roz-

ptýlené částice (PM1, PM2,5 a PM10) a pachy;
  PAP 350 (650) VOC H14
 - filtry F7 + VOC filtr + H14,
 -  zachycuje prach, pyl, výtrusy, bakterie, viry a roz-

ptýlené částice (PM1, PM2,5 a PM10), pachy, for-
maldehyd, etylen, CO, SO2, NOx a VOC.

Možnosti využití
Velice žádoucí a efektivní se jeví využití čističek vzduchu 

PAP 420-350 a PAP 850-650 zejména ve zdravotnických za-
řízeních a provozech. Je nutné si uvědomit, že zařízení po-
skytují účinnou ochranu nejen pacientů, ale i zasahujícího 
a obsluhujícího zdravotnického personálu. Zdravotnické 
prostory, u kterých je použití čističek vzduchu zvláště výhod-
né, jsou například:
  zdravotnické provozy typu ordinací, vyšetřoven a čekáren 

praktických lékařů a ambulantních specialistů;
  oddělení lůžkových zařízení přímo covidových jednotek 

a jednotek intenzivní péče;

Tab. 1 - Přehled hlavních technických a výkonových parametrů čističek vzduchu PAP 420-350 a PAP 850-650

Typ
[ - ]

Napětí
[V]

Max.
příkon

[W]

Max.
proud

[A]

Max.
průtok
[m3/h]

Akustický
tlak *

[dB(A)]

Pracovní
teplota

[°C]

Hmotnost
[kg]

Plocha
místnosti **

[m2]

PAP 420 H14 230 98 0,7 420 52 -10 až +50 33 30 ÷ 40

PAP 350 CA H14 230 98 0,7 350 51 -10 až +40 35 27 ÷ 36

PAP 350 VOC H14 230 98 0,7 350 51 -10 až +50 35 27 ÷ 36

PAP 850 H14 230 180 1,2 850 50,4 -10 až +50 48 60 ÷ 80

PAP 650 CA H14 230 178 1,1 700 49,4 -10 až +40 52 50 ÷ 67

PAP 650 VOC H14 230 178 1,1 700 49,4 -10 až +40 52 50 ÷ 67

*  akustický tlak je měřen ve vzdálenosti 3 m ve volném poli
**  plocha místnosti, pro kterou je čistička použitelná, je uvažována při běžné výšce stropu 3 m

Obr. 3 - Potenciometr - volba průtoku vzduchu
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hrnuje venkovní invertorovou jednotku o výkonu 2,6, 3,5 
nebo 5,3 kW a vnitřní nástěnnou jednotku s prosvětleným 
displejem a dálkovým ovladačem. Vnitřní jednotka umožňu-
je dokonalé řízení proudu vzduchu nastavením vertikálních 
i horizontálních žaluzií a automatické nebo manuální rych-
losti ventilátoru. Klimatizace AIR dosahuje energetické třídy 
chlazení A++, energetické třídy topení A+ a hodnot SEER > 
6,1 a SCOP > 4,0. 

Klimatizace AIR PLUS typu multisplit (obr. 2) je – na rozdíl 
od typu split – určená pro úsporné a rychlé chlazení (případ-
ně vytápění nebo větrání) více místností, protože umožňuje 
napojit na jednu venkovní invertorovou jednotku (ve třech 
možných výkonových variantách) až čtyři vnitřní (ve čtyřech 
možných výkonových variantách). Díky automatické úpravě 
provozu zařízení podle stávajících povětrnostních podmínek 
nebo možnosti využití speciálního čidla na dálkovém ovladači, 
detekujícím aktuální teplotu v místnosti, je tak možné zajistit 
opravdu příjemné vnitřní prostředí v celém bytě. Je ale samo-
zřejmě potřeba věnovat zvýšenou pozornost výběru vhodné 
varianty klimatizace, protože nedostatečně výkonná klimati-
zace neposkytne dostatečný komfort a naddimenzovaná kli-
matizace je zase spojená se zbytečnými provozními náklady. 

Klimatizace AIR a AIR PLUS v sobě mají implementovaný 
unikátní systém zdravotních filtrů, který se skládá z něko-
lika vrstev. Jednotlivé filtrační vrstvy odstraňují z vnitřního 
prostředí choroboplodné zárodky, prachové částice a pylo-
vá zrna a významně tak přispívají k vytvoření zdravého mi-
kroklimatu. Mezi jejich další funkce patří např. pohlcování 
pachu z jídla či cigaret nebo parfemace vzduchu. 

V současné době si více než kdy jindy uvědomujeme vý-
znam komfortního vnitřního prostředí. Trávíme spoustu 
času v uzavřených prostorách svých kanceláří nebo domovů 
a dlouhodobé vdechování přehřátého a vysušeného vzduchu 
pro nás nemusí být jen nepříjemné, ale může mít i nepřízni-
vý dopad na naše fyzické a psychické zdraví. Jedno z možných 
řešení nabízí společnost DZ Dražice (kontakt na zadní straně 
obálky časopisu), největší český výrobce ohřívačů vody a aku-
mulačních nádrží s téměř 65letou tradicí, za jehož stabilním 
růstem stojí využití kvalitních a prověřených materiálů či tech-
nologií, spolupráce se spolehlivými partnery a odpovědnost 
vůči životnímu prostředí. Tato firma do svého produktového 
portfolia zařadila také ekologické a úsporné klimatizační jed-
notky AIR a AIR PLUS s jedinečným systémem zdravotních fil-
trů, který ničí choroboplodné zárodky (včetně bakterií a virů) 
a odstraňuje nečistoty z vnitřního prostředí. Jedná se o pro-
pojení katechinového filtru, fotokatalyzátorového filtru, HEPA 
filtru, filtru s ionty stříbra nebo aromafiltru.

Klimatizace AIR typu split (obr. 1) funguje na podobném 
principu jako tepelné čerpadlo systému vzduch-vzduch: 
umí se přizpůsobit venkovním změnám teplot a domác-
nost ochladit, nebo naopak ohřát na požadovanou teplotu 
v rozsahu cca +15 °C až +32 °C. Toto zařízení disponuje in-
vertorovou technologií regulace kompresoru, kdy nedochází 
k opětovnému startování a vypínání motoru kompresoru při 
každém nastavení nebo změně teploty, ale k plynulé regula-
ci otáček i výkonu. Vzhledem k vysoké účinnosti, úspornosti 
a tichému provozu invertorové technologie se doporučuje 
nechat klimatizační jednotku zapnutou po celý den a ne-
zhoršovat tyto její vlastnosti nárazovým ochlazováním nebo 
přitápěním interiéru vypínáním a zapínáním zařízení. Mohlo 
by tak docházet k energetickým ztrátám.

Klimatizace AIR typu split s ekologickým chladivem R32 
(s GWP 675), které splňuje normy dané Evropskou unií, za-

Klimatizace garantující komfortní 
vnitřní prostředí
Marie Cimplová

Obr. 2Obr. 1
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Ultrazvukové zvlhčování 
Ing. Miroslav Boudyš, Ph.D.

Významné místo mezi zvlhčovacími technologiemi pa-
tří ultrazvukovému zvlhčování. Ultrazvukové zvlhčovače 
pracují na principu „ultrazvukové atomizace kapalin“. 

Systém je založen na vysokofrekvenčním ultrazvuko-
vém generátoru a na bimorfním ohybovém piezoelek-
trickém měniči (obr. 1).  Bimorfní měnič se skládá ze 
dvou vrstev: z aktivní – piezokeramického elementu, 
který je nalepen na pasivní vrstvu  – kovový díl. Při při-
ložení elektrického (+) signálu se aktivní vrstva rozšiřu-
je a pasivní smršťuje; při přiložení (–) signálu se aktivní 
vrstva smršťuje a pasivní rozšiřuje. V důsledku toho se 
celý element ohýbá.  Generátor a měnič jsou naladěni 
na stejnou frekvenci (obvykle 1,63 MHz).  Generátor 
rozkmitá piezoelektrický bimorfní ohybový měnič, který 
je ponořen v kapalině. Dochází tak přeměně elektrické 
energie na mechanickou energii.

Bimorfní ohybový element se ohýbá vysokou frekven-
cí nahoru dolu. V důsledku setrvačnosti vody a tvořícího 
se vakua vysokofrekvenční ultrazvuková energie je foku-
sována – akustický tlak zvedá hladinu a vzniká tak vod-
ní sloupec; povrch kapaliny se trhá a mlha stříká jemné 
částice do vzduchu. Efektivně se vytváří vodní mlha z ka-
piček vody o průměru 1–10 µm ( obr. 2).

Optimální vlhkost je rozhodující v technologických pro-
vozech a laboratořích pro snižování elektrostatického ná-
boje, zachování vlastností produktů i surovin a snižování 
prašnosti. Degradace materiálu, snížení kvality či výskyt 
elektrostatického výboje, což může vézt i k poškození 
strojů, jsou některé z hlavních důsledků nedostatečné 
vlhkosti vzduchu.

Optimální klimatické podmínky jsou důležité například 
pro laboratoře, farmaceutické, textilní, tiskařské a ná-
bytkářské výrobní prostory, výrobu hudebních nástrojů, 
sklady zboží, armádní sklady, datová centra. Zvlhčování 
je také nepostradatelné pří umělém pěstování hub, ve 
skladech ovoce a zeleniny, v zimních zahradách a skle-
nících, terárií. Kontrola vlhkosti je mimořádně důleži-
tá i v muzejnictví pro konzervaci a uložení uměleckých 
předmětů, archiválií, starých tisků a historických doku-
mentů. A důležitá je i z hygienických důvodů. Mimo to 
odpadní teplo ze strojů a výrobních procesů je neutrali-
zováno odpařováním. 

V praxi se používají různé systémy a technologie k za-
jištění dostatečné vlhkosti: vysokotlaké rozprašovací 
trysky, rozprašování stlačeným vzduchem, parní zvlhčo-
vače, výparníky. Tyto systémy se liší, pokud jde o spotře-
bu energie, údržbu a zvlhčovací výkon.

Obr. 1 – Bimorfní ohybové elementy
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Ultrazvukové zvlhčovače mohou pracovat ve třech re-
žimech. Manuálně (zapnuto/vypnuto). Nebo je možno 
nastavit čas zvlhčování. Nejčastěji ale pracuje automa-
ticky – bezobslužně, přičemž vlhkost vzduchu je nasta-
vitelná. Vlhkost vzduchu je zde automaticky v daném 
prostoru udržována na nastavené hodnotě pomocí hy-
grostatu umístěného na vhodném místě v místnosti.  Po 
dosažení požadované vlhkosti se zvlhčovač vypne a pře-
pne se na režim kontroly vlhkosti (měřené vlhkoměrem 
– hygrometrem).  Při snížení vlhkosti více než o dané 
procento oproti nastavené hodnotě se zvlhčovač zapne 
a opět začne zvlhčovat vzduch.

Ultrazvukové zvlhčovače se vyrábí v určitých řadách.  
A to podle rozprášené vody za hodinu (např. 3, 6, 12, 18, 
24 až 60 litrů rozprášené vody).   

Nevýhodu ultrazvukových zvlhčovačů, v případě pou-
žití tvrdé vody, je usazování vodního kamene. Tento pro-
blém je možno řešit použitím změkčovače vody. 

Ultrazvukové zvlhčovače jsou kromě popisovaných 
velkoobjemových průmyslových aplikací vhodné i do 
bytů, dětských pokojů a kanceláří, kde by se ideální re-
lativní vlhkost měla pohybovat mezi 45 až 55 %.  Přitom 
jsou nezávadné pro lidi, rostliny i zvířata a jen zanedba-
telně zatěžují prostředí hlukem. 

Ventilační systém vyfukuje vodní mlhu do zvlhčova-
ného prostoru, jejím odpařením se zvyšuje vzdušná 
vlhkost. Z přístroje vychází jasně viditelná, jemná, rov-
noměrná mlha, která se vstřebá do okolního vzduchu 
ještě před dopadem na zem. Nejedná se tedy o páru, ale 
velmi jemné kapénky vody – mluví se někdy o „studené 
mlze“.  Nemůže tedy v místnosti vzniknout „sauna“ a ne-
lze se opařit.  

Výhodou ultrazvukového zvlhčování je také nízká spo-
třeba elektrické energie v porovnání s infračervenými 
a parními zvlhčovači, nízká a efektivní spotřeba vody, 
snadná instalace a údržba, nízká hlučnost, snadná regu-
lace výkonu.

Ultrazvukové zvlhčovače existují buď jako mobilní jed-
notky (obr. 3), nebo se „studená mlha“ rozvádí potru-
bím pomocí proudění vzduchu vytvářeného vestavěným 
ventilátorem do potřebných prostor. Obr. 3 – Mobilních ultrazvukový zvlhčovač

Obr. 2 – Princip atomizace kapalin
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O systému free-cooling 
Ing. Jan Půlpytel

pojením free-cooling. Systém však nemusí být vhodný 
pro každou aplikaci a je potřeba posoudit jeho použití 
individuálně. Zohledňuje se požadovaná teplota výstup-
ní kapaliny, vytížení výroby, lokalita, cena energie apod. 
Ke všem návrhům přistupujeme individuálně a hledáme 
nejvhodnější řešení s ohledem na praktické využití a po-
třeby.

Požadovaná teplota chladicí vody je velice důležitý údaj. 
Pokud budeme uvažovat s teplotním spádem 12/6 °C, je 
free-cooling spínán od teploty okolí +4 °C a může tak 
předchlazovat kapalinu. Teplota nižší než +4 °C je podle 
referenčního klimatického roku např. pro Prahu 3040 ho-
din/rok. Pokud budeme uvažovat teplotní spád 18/14 °C, 
je free-cooling spínán od teploty okolí +12 °C. Teplota niž-
ší než +12 °C je v Praze během roku cca 5700 hod., tzn. že 
free-cooling funguje během roku o cca 3,5 měsíce déle. 
Výsledkem je vyšší úspora elektrické energie, návratnost 
a nižší emise.

Hlavní přínos je tedy v úspoře elektrického příkonu. Kom-
presorová chladicí jednotka o chladicím výkonu 200 kW má 
při trvalém provozu v letním období příkon zhruba 75 kW, 
kdežto vzduchový chladič pouze 15 kW. Ten 100% nahradí 
kompresorovou chladicí jednotku při teplotě okolí pod 12 °C 
což představuje úsporu zhruba 360 500 kW/rok při maxi-
málním a trvalém vytížení chlazení, oproti chlazení kompre-
sorovým chladicím zařízením (graf 1).

Graf určuje závislost spotřebované elektrické energie 
s ohledem na změnu teploty okolí. Plocha pod oranžovou 
křivkou znázorňuje elektrickou energii spotřebovanou za 
rok, nutnou k provozu kompresorové chladicí jednotky bez 
free-coolingového zapojení. Část oranžové a modré křiv-
ky ohraničuje plochu, která určuje množství spotřebované 
elektrické energie při free-coolingovém zapojení. Plocha 
mezi oranžovou a modrou křivkou zobrazuje celkově uspo-
řenou energii.

Investice do systému free-cooling má tedy velice rych-
lou návratnost. Nicméně je třeba zdůraznit, že návratnost 
těchto instalací je také velmi závislá na požadované výstup-
ní teplotě ochlazované kapaliny (měla by se pohybovat nad 
+10 °C), lokalitě a vytíženosti výroby.

Navrhované chladicí jednotky (např. od fi. VESKOM) 
odpovídají potřebám pro efektivní využívání energie a za-
mezení plýtvání s důrazem na nepřetržitý, úsporný a eko-
logický provoz. Pokud navíc jednotky pracují ve free-coolin-
govém režimu, lze v zimním období ušetřit až 90 % energie, 
na jaře a na podzim podle konkrétních podmínek kolem 
30–50 procenty.  

Většina oborů nutně vyžaduje dodržování teploty pro-
cesní vody při produkci výrobků. Samostatnou kapitolou 
je pak chlazení průmyslových technologií, kde je funkce 
ochlazování nezbytná pro udržování provozní teploty. 
Například pokud jde o zpracování plastů a gumy, tepelné 
zpracování kovů, svařování, potravinářský průmysl a po-
dobně.

V aplikacích, kde je požadována nižší teplota kapaliny než 
je teplota okolí se používají např. kompresorové chladicí jed-
notky, které pracují na principu obraceného Carnotova cyk-
lu. Chlad z prostředí (např. z kapalin) se odebírá pomocí ply-
nu, který se snadno odpařuje a tím odebírá teplo jiné látce 
(materiálu). Srdcem takového cyklu je kompresor, který pro 
svůj chod potřebuje elektrickou energii. V praxi se uvádí, že 
kompresorové chladicí jednotky pracují s účinnosti EER = 3 
až 4 (tzn. jednotka s chladicím výkonem 100 kW má elektric-
ký příkon cca 30 kW).

Zvyšující se tlak na snižování spotřeby energie, zvyšo-
vání účinnosti a snižování tvorby emisí CO2 nás nutí efek-
tivněji nakládat s energiemi. U některých technologií je 
toho možné dosáhnout tím, že chladíme pouze vzduchem 
bez nutnosti chodu kompresoru, tzv. systémem free-coo-
ling (neboli volného chlazení). Pro výrobu chladu (chla-
dicí vody) využívá tento systém nízkých okolních teplot 
a provoz free-coolingu je proto z energetického hlediska 
velice nenáročný. Při tomto druhu chlazení se otáčí pouze 
ventilátory, které nasávají vzduch skrz lamelový výměník 
s nemrznoucí kapalinou, jež své teplo odevzdává do vzdu-
chu a tím se ochlazuje. Elektrický příkon ventilátorů bývá 
v porovnání s příkonem kompresorů třetinový (účinnost 
EER = 10).

Pokud chladíme technologické zařízení nebo průmys-
lové procesy, které jsou provozovány trvale po celý rok, 
tedy i při nízkých venkovních teplotách, je z hlediska 
spotřeby energie výhodné použít chladicí systémy se za-

Graf 1 - Porovnání spotřeby el. energie v kW s/bez použití free-
coolingu
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Řídicí systémy TRONIC 2000®
a řešení pro klimatizace a vytápění LG
Ing. Vít Mráz

roce působí již celé čtvrtstoletí na trhu, kde se setkává s pří-
znivým ohlasem svých zákzníků.

Komunikační převodník KOMCNV10 / Albatros MultiV pro 
až 192 jednotek LG

Komunikační brána/převodník KOMCNV10/Albatros-Mul-
tiV (obr. 1) slouží jako datový konvertor mezi standardizova-
nou sběrnicí MODBUS RTU/MODBUS TCP a firemní sběrnicí 
LG–PI485. Sběrnice propojuje venkovní jednotky systémů 
MULTI-V, MULTI-F, MULTI-FDX a SINGLE-CAC (možnost kom-
binace jednotek na jedné sběrnici).

Přehled funkcionalit komunikačního převodníku
  Komunikační brána až pro 192 vnitřních jednotek LG – při-

pojení přes ModBusRTU/ModBusTCP (RTU–sériová sběr-
nice RS485, TCP–Ethernet).

  Rozpočítávání spotřeby elektrické energie na jednot-
livé vnitřní jednotky v provedení MultiV-R - možnost 
rozdělení na vysoký a nízký tarif včetně blokování cho-
du ve VT; výhodou je přesnější a spolehlivější rozpočí-
tání s komunikačními elektroměry M-Bus než pulsní-
mi.

  Skupinové řízení vnitřních jednotek podle nakonfigurova-
ného časového programu – např. řízení jednotek servero-
ven:
  výběr jednotek např. 1 z 2, 2 z 3;
  cyklování jednotek;
  při poruše jednotky se zapne jednotka v záloze + signa-

lizace. 

Většina výrobců technologických zařízení pro vytápění, 
větrání a klimatizaci nabízí vlastní regulace včetně dálkové-
ho dohledu. Ani ta nejlepší řešení však nenahradí integro-
vaný řídicí systém, který jako jediný může zajistit opravdu 
kvalitní řízení, tj. součinnost všech technologií, dosažení ma-
ximálních úspor, bilancování energií a to se zajištěním maxi-
málního komfortu uživatele.

TRONIC CONTROL® s.r.o., výrobce řídicích systémů TRO-
NIC 2000® (kontakt na str. 33), se integraci klimatizací 
a vzduchotechnických jednotek věnuje systematicky. Nejdá-
le pokročil v integraci vytápění a klimatizací v systémech LG. 
Pojďme si představit zajímavá řešení, která byla ve spolu-
práci s LG již ověřena na mnoha aplikacích. Přitom dodejme, 
že firma byla založena 11. 1. 1996, což znamená, že v tomto 

Obr. 1

Obr. 2

(Pokračování na str. 34)
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venkovních jednotek musí být instalovány elektroměry 
a vlastní měření může být buď pulzní, nebo komunikač-
ní s protokolem M-Bus. Po rozpočítání celkové spotřeby 
mezi jednotlivé vnitřní jednotky a hydrokity jsou účty 
jednotlivých jednotek poskytovány dalším systémům 
protokolem ModBus RTU/ModBus TCP nebo mohou být 
archivovány ve firemních vizualizacích VIZLEDA32 a VI-
ZWEB32 (obr. 2).

Dispečerské řízení klimatizace
Pro řízení klimatizačních jednotek naše LG firma TRO-

NIC CONTROL® vyvinula vizualizační software pro desk-
topové (stolní) počítače pod názvem VIZLEDA32 a pro 
webové aplikace pod názvem VIZWEB32 (obr. 3). Jako 
komunikační převodník mezi systémy LG a vizualizační-
mi softwary slouží zařízení KOMCNV10/Albatros-Mul-
tiV a TRONIC2032EX.

  VIZWEB32 - Data jsou komunikována do firemního web-
serveru, kde jsou dostupná standardním webovým prohlí-
žečem. Server umožňuje i přepis vybraných parametrů, ar-
chivaci dat (teplot, spotřeb atd.) po dobu jednoho měsíce. 
Data jsou dostupná v podobě grafů nebo v textové podobě.

  VIZLEDA32 - Data jsou komunikována do operátorského 
softwaru VIZLEDA32 (instaluje se na PC), který poskytu-
je komfort rozsáhlé správy VRV systému včetně registrací 
dat a řízení provozu VRV systému.

  Diagnostika MultiV systému – monitoring teplot a tlaků 
venkovní jednotky, slouží pro včasné odhalení měkké chy-
by venkovní jednotky.

  Sběr hodnot z měřičů (elektroměry, vodoměry, kalorimet-
ry) v počtu až 128 na kanálech COM1a COM2 a jejich zpří-
stupnění přes ModBus TCP/RTU.

Převodník disponuje 4 komunikačními kanály COM1 až 
COM3 + ETHERNET
  COM1 a COM2 volitelné – PI485, MODBUS RTU, MBUS.
  COM3 - RS485.
  Maximálně 64 vnitřních jednotek LG na jeden kanál.
  Přes přídavný modul KOMU MBUS max. 3 elektroměry.
  Přes převodníky RS232/M-Bus třetích výrobců max. 16 

elektroměrů.

Převodník obsahuje 3 volitelné dvouhodnotové vstupy DI 
nebo dvouhodnotové výstupy DO
  Výstup poruchové signalizace světlo/houkačka při použití 

hlídání serveroven.
  Vstup pro řízení jednotek dle tarifu VT/NT.
  Vstup pro blokování chodu.

Rozúčtování nákladů na klimatizaci v TRONIC 2032EX 
nebo KOMCNV10

Rozúčtování nákladů na klimatizaci je obvyklým po-
žadavkem v administrativních budovách. Na přívodech 

Obr. 3

(Pokračování ze str. 32)



  Ovladač LG klimatizace se neinstaluje, ovládání vytá-
pění i klimatizace je společné pomocí ovladače TRMX 
10.

  Vyřešení kolize současného topení a chlazení dvou tech-
nologií (radiátory a klimatizace).

Regulátor TRONIC 2032FX pro IRC (obr. 4) regulaci má více 
funkcionalit
  Ovládání klimatizační jednotky typu fan-coil, radiátorů, 

podlahového topení…
  Ovládání klimatizačních vnitřních jednotek LG, odpadá 

ovladač klimatizace.
  Individuální řízení teploty dané místnosti.
  Ovládání stínění (rolet, žaluzií) a osvětlení.
  Autonomní funkce na základě detekce přítomnosti 

osoby.
  Propojení s rezervačními systémy hotelů, penzionů.
  Systém je variabilní, přizpůsobí se optimálním potřebám 

objektu.
  Jednoduché přepnutí objektu nebo jeho části do teplot-

ního útlumu.
  Možnost rozpočítávání nákladů.
  Komunikace po sběrnici RS485 s protokolem ModBus RTU.
  Jednoduché ovládání z ovladače místnosti, libovolného PC 

přes Internet, webserver.
  Určeno pro: hotely, administrativní budovy, školy, provoz-

ní objekty s centrálním vytápěním.

Závěrem
Řídicí systémy TRONIC 2000® jsou volně programo-

vatelné. Tato vlastnost ve spojení s vysokým výkonem, 
velkou pamětí a širokou škálou implementovaných ko-
munikací dává předpoklad pro jejich využití pro nadřa-
zené řídicí systémy, koncentrátory dat, měření energií 
a převodníky mezi zařízeními „třetích“ výrobců. Aplikace 
s těmito systémy se vyznačují sofistikovaností, konekti-
vitou, nápaditostí a především úsporností navrhované-
ho řešení. 

Možnosti řízení provozu VRV systémů
  Nastavení režimu PROVOZ / POKLES / MIMO PROVOZ.
  Vnucená žádaná teplota místnosti – vhodné pro serverov-

ny, společné prostory.
  Minimální a maximální teplota v režimu POKLES – maxi-

mální a minimální udržovací teplota.
  Minimální a maximální teplota v režimu MIMO PROVOZ – 

maximální a minimální udržovací teplota.
  Pro každý den v týdnu možnost zadání doby PROVOZ míst-

nosti.
  Vnucená žádaná teplota na začátku režimu PROVOZ.
  Nastavení minimální a maximální teploty zadatelné z ovla-

dače.
  Alarmová teplota – maximální teplota místnosti (serverov-

na…) hlášena formou SMS, e-mailem.
  Hlášení poruchy vnitřní jednotky.
  Archivace všech provozních stavů a teplot v požadované 

periodě (od60s).

IRC regulace místností s vytápěním radiátory v kombinaci 
s klimatizací LG

IRC regulace představuje programové řízení vytápění/
chlazení jednotlivých místností podle individuálních poža-
davků uživatele v souladu s režimem využívání místnosti. Eli-
minuje povětrnostní vlivy působící na objekt – oslunění, vítr, 
roční období a přídavné zdroje tepla – spotřebiče v místnos-
ti, více osob pohromadě, vaření.

Pro ovládání tepelného komfortu je v místnosti většinou 
instalován nástěnný terminál. Pokud je místnost vytápěna 
radiátory či podlahovým topením a klimatizována VRV sys-
témem, je potřeba převzít řízení VRV systému, v našem pří-
padě LG. Jinak by v místnosti musely být 2 ovladače (pro 
vytápění a pro chlazení) a nešlo by zabránit možnosti sou-
časného topení a chlazení.

Systémy TRONIC 2000 
ve spojení s klimatizační vnitřní jednotkou LG
  Možnost připojit vnitřní jednotku LG do regulátoru TRO-

NIC 2000, který přebere řízení.

Obr. 4
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Zónová regulace s funkcí change-over
Ing. Jan Vidim

ká místnost, která potřebuje opačný režim. Je zkrátka nutné 
se smířit s tím, že se nepodaří dodržet požadované teploty 
ve 100 % místností – to je daň za nižší pořizovací a provozní 
náklady systému s change-over.

Přepínání zdrojů může být automatické nebo ruční. Při ruč-
ním přepnutí se provozovatel budovy rozhoduje podle ven-
kovní teploty, očekávaného vývoje počasí, oblačnosti, která 
má vliv na tepelné zisky na fasádách, případně podle dalších 
faktorů, jako jsou priority některých místností. U automatic-
kého přepínání jsou obvykle použity algoritmy podobné těm 
pro provoz dálkového vytápění, tedy „pokud průměrná ven-
kovní teplota za posledních 72 hodin klesne pod...“, což ale 
nemusí reflektovat skutečnou potřebu v místnostech. Každá 
místnost může být jinak zatížená (tepelné zisky z techniky 
a osob), bude rozdíl mezi rohovou ředitelskou prosklenou 
kanceláří orientovanou na sever a účtárnou na jižní straně 
budovy atd. U komunikativních zónových regulátorů je mož-
né sbírat teploty v místnostech, resp. požadavky na topení či 
chlazení, pokud to řídicí systém umožňuje, a z těchto hodnot 
počítat, zda budova potřebuje spíše tepelnou nebo chladicí 
energii. Požadavky mohou být váženy (plochou nebo důleži-
tostí místnosti atd.). Přesný algoritmus by měl určit techno-
log s tím, že konkrétní hodnoty parametrů je možné doladit 
při zkušebním provozu.

Pokud je to možné, v řídicím systému (SCADA) by měla být 
také možnost ručního nastavení režimu. Volba režimu může 
vypadat například následovně.
  Topení - budova je trvale v režimu topení.
  Chlazení - budova je trvale v režimu chlazení.
  Přechodné období - přepínání mezi topením a chlaze-

ním se děje podle časového programu, uživatelsky na-
stavitelného (např. 9–18 h chlazení, 18–9 h topení).

  Auto - režim topení nebo chlazení je automaticky mě-
něn podle venkovní teploty s nastavitelnou hodnotou 
přechodu léto - zima i hysterezí (pro návrat zima - léto).

U fancoilů nebo chladicích trámů se někdy používá tzv. 
dvoutrubkové zapojení s funkcí change-over (C/O). Tato 
funkce zajišťuje, že společný registr podle potřeby energie 
v místnosti a dostupného média v potrubí topí, chladí nebo 
je odstaven. Výhodou dvoutrubkového zapojení je zejména 
úspora investičních nákladů: v budově jsou místo odděle-
ných potrubí pro topnou a chladicí vodu jen jedny rozvody, 
které distribuují buď teplou nebo studenou vodu, a v míst-
nostech je pouze jeden výměník nebo jiná teplosměnná 
plocha. Systém s sebou ale nese několik omezení, které mo-
hou zásadně ovlivnit komfort v budově. Navíc hrozí, že při 
chybném naprojektování nebo instalaci bude celá soustava 
funkční jen omezeně a stane se zdrojem mrzutostí a sporů 
mezi profesemi. Pojďme se podívat na základní principy 
funkce zapojení s change-over a nejčastější chyby při pro-
jektu i realizaci.

Rozdíl mezi čtyřtrubkovým a dvoutrubkovým zapojením
U čtyřtrubkového zapojení (obr. 1 a) je k dispozici topná 

i chladicí voda (samozřejmě pokud jsou v provozu zdroje 
– kotelna, chladicí agregát, případně tepelné čerpadlo). Je 
tedy možné, aby podle potřeby část zónových regulátorů to-
pila a zároveň část chladila. K této situaci dochází zejména 
v přechodném období, tedy na jaře a na podzim, a to pře-
devším v ranních a dopoledních hodinách. Tehdy místnosti 
na východní straně mají tepelné zisky z oslunění takové, že 
již vyžadují chlazení, zatímco na západní fasádě se ještě topí. 

U dvoutrubkového zapojení (obr. 1 b) je ale v jediném po-
trubí buď topná nebo chladicí voda. Režim topení nebo chla-
zení se tedy musí určit centrálně pro celou budovu a podle 
toho se aktivuje zdroj tepla nebo chladu. 

Jak rozhodnout, zda v budově topit nebo chladit?
Ať už vybereme jakýkoli algoritmus, bude to v některých 

ohledech špatně. Pravděpodobně bude vždy existovat něja-

Obr. 1a - Čtyřtrubkové zapojení Obr. 1b - Dvoutrubkové zapojení s termostatem change-over
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Change-over termostat
Každý regulátor v místnosti musí mít informaci o tom, jaká 

energie je k dispozici, aby podle toho mohl řídit ventil. Zde 
existuje zásadní rozdíl mezi komunikativní a nekomunikativ-
ní regulací.

Pokud jsou regulátory připojeny na sběrnici a umožňu-
jí přenos signálu change-over po ní, nadřazená podstanice 
prostě tuto informaci centrálně rozešle do všech regulátorů. 
To je ideální stav, protože odpadá nákup a instalace C/O ter-
mostatů, jejich zapojování a případné související chyby. 

U autonomních regulátorů je nutné připojit change-over 
termostat, který měří teplotu vody na přívodním potrubí 
a tuto informaci předává do regulátoru.  

Běžné příložné termostaty nejsou příliš vhodné, protože 
mívají větší rozměry a do stísněných poměrů v podhledech 
se hůře montují. Největší problém je ovšem možnost nasta-
vení hraniční teploty pro přepnutí, protože pokud je nasta-
vovací prvek vně krytu, svádí k manipulaci, a pokud je uvnitř, 
není pro servis a kontrolu dostupný. Nevhodně nastavená 
mezní hodnota je pro správnou funkci regulace fatální – po-
kud je místnost přetopená, regulátor chce chladit, domnívá 
se, že v potrubí je studená voda a otevírá ventil, situaci to 
ještě zhoršuje. Podobně to platí pro chlazení.

Někdy se používá jeden společný C/O termostat pro více 
zónových regulátorů. Když to výrobce regulátoru umožní, 
lze C/O vstupy regulátoru připojit ke kontaktům termosta-
tu všechny paralelně, jinak je nutné použít oddělovací relé. 
Toto zapojení vždy konzultujte s výrobcem regulátoru. Při 
paralelním zapojení je nutné zapojit vstupy shodně s ohle-
dem na polaritu. Společný C/O termostat sice snižuje počet 
termostatů v budově, ale zvyšuje nároky na kabeláž a správ-
né zapojení.

Místo termostatu se někdy používá (příložné) čidlo teplo-
ty, které má několik výhod:
  je obvykle levnější;
  měří teplotu vody spojitě a pokud lze tuto teplotu odečíst 

na displeji regulátoru, máme další diagnostický prvek;
  je-li regulátor instalován v místnosti, lze čidlo zkontrolo-

vat prostým změřením odporu na svorkách u regulátoru 
bez nutnosti vstupovat do podhledů (pokud tedy ne-
kontrolujeme i montáž) – to u termostatu není možné, 
chceme-li prověřit jeho funkci, musíme vyvolat nebo 
simulovat změnu teploty média;

  nelze na něm již z principu nastavovat mezní hodnotu 
a tedy odpadá možnost chybného nastavení;

  nemá přepínací kontakt, ale dva vodiče, u pasivních od-
porových čidel zaměnitelné, takže nehrozí chybné zapo-
jení.

Regulátor ovšem musí na svém vstupu odporové čidlo 
teploty pro C/O podporovat.

Umístění C/O termostatu nebo čidla
Termostat musí být především instalován tak, aby mohl 

správně měřit teplotu přívodní vody. Problém nastává při 
montáži na plastové potrubí. Zatímco mosaz má součinitel 
tepelné vodivosti 100 Wm-1K-1, u materiálu PP-RCT je to 0,24 
Wm-1K-1, tedy o tři řády méně. Projektant měření a regulace 
by měl v požadavcích na ostatní profese vyžadovat připra-

Informace o aktuálním režimu (binární hodnota, obvykle 
False = topení, True = chlazení) se dále používá pro zápis do 
zónových regulátorů, pokud jsou použity regulátory komu-
nikativní.

Oddělení zdrojů
Zdrojem teplé a chladné vody může být například ply-

nový kotel a chladicí jednotka, tepelné čerpadlo, případně 
kombinace těchto zdrojů, kdy tepelné čerpadlo zajišťuje 
chladnou vodu a topení při venkovní teplotě nad určitou 
mez. Při nižších venkovních teplotách se pak přepíná na ko-
tel. Větev s dvoutrubkovými rozvody se tedy přepíná buď 
na zdroj topné, nebo chladicí vody. Oba okruhy by se měly 
mísit co nejméně, navíc je vhodné mezi uzavřením jedno-
ho a otevřením druhého zdroje dodržet prodlevu, aby se 
zbytečně nemařila energie a zbytky horké vody nevnikaly 
do chladicí jednotky. Zároveň musí být okruhy hydronicky 
navrženy tak, aby i při dočasném úplném uzavření obou 
zdrojů mělo podávací čerpadlo na větvi k zónám, pokud 
je instalováno, vhodné podmínky k činnosti. Délku pro-
dlevy stanoví technolog: pokud jde pouze o to, aby se pří-
mo nemísila média mezi zdroji, stačí 1 minuta; má-li dojít 
k vychladnutí celého okruhu, obvykle se nastavuje 30 mi-
nut a více. V některých státech existují podrobná pravidla 
(energy codes), která podmínky pro change-over určují: 
např. US Building Energy Codes Program z r. 2018 stano-
vuje, že doba topení pro přepnutí musí být minimálně 4 
hodiny a hystereze venkovní teploty větší nebo rovna 15 °F 
(cca. 8 K). 

Je důležité, aby technolog pro přepínání zvolil vhodný 
regulační prvek. Ideální jsou mezipřírubové klapky, např. 
Belimo D6...W, které výrobce vysloveně specifikuje „pro 
připojení a odpojení zdrojů tepla a chladu“. Obvykle je ví-
dáme u potrubí světlosti DN100 a větší. Naopak za nevhod-
né považujeme třícestné kohouty, které při přejezdu mezi 
polohami hydraulicky propojují zdroje topení a chlazení 
a není možné u nich dodržet prodlevu při změně režimu. 
Kohouty navíc vykazují netěsnost, zejména při rozdílu tlaků 
v obou systémech. 

Obr. 2 – Umístění change-over termostatu
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Znamená to, že při požadavku na topení (požadovaná 
teplota v místnosti je větší než teplota naměřená) otevírá 
ventil fancoilu nebo stropního trámu pouze v případě, je-
li v potrubí topná voda (resp. je-li aktivní režim topení). 
Pokud je právě aktivní režim chlazení, ventil zůstává uza-
vřen. Podobně při požadavku na chlazení musí být aktivní 
režim chlazení. Má-li regulátor displej je užitečné, když je 
uživateli indikován buď aktuální stav ventilu (topení / chla-
zení / vypnuto), nebo aktuální režim (topení / chlazení). 
U některých regulátorů je možné způsob indikace vybrat 
při uvádění do provozu.

Tato základní funkce může být doplněna zpožděním při 
přechodu mezi režimy (cca. 30 minut). Na to je třeba dát 
pozor při uvádění do provozu a testech, protože při změně 
stavu termostatu nebo sběrnicového C/O signálu se pak ně-
jakou dobu zdánlivě nic neděje.

Zaškolení uživatelů
Důležitou součástí celého procesu uvádění do provozu 

a předávání systému change-over je zaškolení uživatelů, 
a to jednak obsluhy – domovního technika, jednak osob, 
které dlí ve vytápěných či chlazených místnostech. Do-
movní technik by měl zejména pochopit algoritmy pro 
přepínání zdrojů mezi režimy topení a chlazení a umět 
přepínat ručně režimy a nastavovat meze, jsou-li tyto 
parametry dostupné. Uživatelům místností je nutné vy-
světlit, že v budově se vždy buď topí nebo chladí, nikdy 
obojí zároveň, a že některé místnosti se musejí přizpů-
sobit aktuálnímu režimu, tedy nebude v nich vždy mož-
né dodržet nastavené teploty. Je zbytečné nastavovat 
ovladačem požadovanou teplotu do krajních mezí – po-
kud je budova v opačném režimu, než určitá místnost 
potřebuje, její zónový regulátor nemůže ke zvýšení kom-
fortu přispět.

Není snad nutné dodávat, že zaregulování musí proběh-
nout i v přechodném období, kdy právě pravidla pro volbu 
režimu hrají pro ekonomiku provozu i komfort zásadní roli. 
Jedině při dostatečné výměně informací mezi technologic-
kou firmou, dodavatelem řídicího systému a provozovate-
lem budovy může systém change-over, jakkoli s sebou nese 
některá omezení, fungovat co možná úsporně při dosažení 
maximálního možného komfortu. 

venost v té podobě, že projektant potrubních rozvodů určí 
místo, kam bude možné C/O termostat nebo čidlo přimon-
tovat. Jímkové termostaty se nepoužívají jednak pro malou 
světlost potrubí, jednak pro vyšší cenu a náročnější montáž.

Při určování místa montáže si musíme uvědomit, jak je po-
trubí vedeno a kde vlastně médium trvale proudí, aby mě-
ření mělo smysl.

Trvalý průtok (obr. 2) je zajištěn pouze v místě a) nebo d), 
a to ještě jen v případě, že na konci potrubí je trvalý zkrat 
(s omezeným průtokem). V odbočkách k jednotlivým míst-
nostem proudí voda pouze tehdy, je-li otevřen ventil. Při uza-
vřeném ventilu je tedy u termostatů instalovaných v místech 
b) nebo c) stojatá voda, která nemůže poskytnout pravdivou 
informaci o aktuální teplotě média v hlavní větvi. Montáž 
termostatu nebo čidla C/O na odbočku je tedy nevhodná. 

Bohužel k hlavní větvi není vždy možné se s kabelem ter-
mostatu dostat. Proto některé regulátory mají funkci tzv. 
proplachu, která otevírá ventil i v době, kdy by měl být uza-
vřen, a to ve dvouhodinových intervalech na nastavitelnou 
dobu 1...5 min. To by mělo zajistit dostatečnou cirkulaci 
vody v hlavním potrubí i v odbočce. Pak je přípustná montáž 
v místě b). Pozice c) má tu nevýhodu, že měřená voda je již 
ochlazena nebo ohřáta v teplosměnném tělese, a proto je 
její teplota blíže teplotě pokojové. Tomuto místu se proto 
snažíme za každou cenu vyhnout.

Instalovat C/O termostat na společnou zpátečku by snad 
nikoho ani nenapadlo, proto tato varianta na obrázku chybí. 
V tomto kontextu jen pozor na možnou záměnu přívodního 
a vratného potrubí. V okamžiku montáže termostatů nemusí 
ještě být všechny části potrubí řádně označeny štítky.

I s ohledem na nepohodlí při montáži a servisu C/O ter-
mostatů nebo čidel lze jen doporučit nasazování komuni-
kativních regulátorů, které signál C/O přijímají po sběrnici. 
Výše zmíněná rizika a potíže tím zcela odpadají.

Logika v zónovém regulátoru
Rozhodovací logika v pokojovém regulátoru (obr. 3) je 

v principu poměrně prostá. Regulátor teploty v místnosti 
má na výstupu dvě sekvence – topení a chlazení. Na ventil 
je pak přivedena ta z nich, pro kterou je v potrubí vhodná 
teplota vody. 

Obr. 3 – Logika change-over v zónovém regulátoru
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Servopohony pro ovládání hydraulických 
okruhů pro zónové aplikace
Ing. Filip Hajšo

množství topné nebo chladicí vody proniká do spotřebiče 
a ohřívá, popř. chladí prostor i přesto, že zde není na to 
požadavek. Například na jaře, kdy není pro některé dny 
požadavek na topení, můžeme tento “Ghost Energy” fe-
nomén zaznamenat dotykem na radiátoru, popř. na vý-
měníku fan-coilu. Jsou teplé, a dochází k plýtvání tepelné 
energie bez důvodu.

BELIMO technologie pro zónové aplikace
Pro ovládání výměníku tepla s určeným průtokem se 

Belimo v roce 1999 rozhodlo vylepšit osvědčený kulový 
kohout, a to přidáním clonky, která zajišťuje rovnopro-
centní charakteristiku průtoku. Nově vyvinutý regulační 
kulový kohout™(CCV) nabídl významné výhody. Průto-
kové charakteristiky CCV usnadňují systémovým inte-
grátorům řízení výkonu výměníku tepla/chladu, a to při 
mnohem vyšším rozsahu řízení než ventily s krátkým 
zdvihem. 

Regulační kulové kohouty (CCV) disponují stoprocent-
ní těsností při uzavření, a díky své samočisticí funkci je 
minimalizována možnost zanesení armatury. Vzhledem 
k zřejmým výhodám technologie CCV, v porovnání se 
současnou technologií zdvihových ventilů, představi-
lo BELIMO v roce 2015 nový sortiment CCV pro zóno-
vé aplikace - Belimo Zone - Tight™ sortiment (obr. 1).  

Po desetiletí byly aplikace vytápění a chlazení v místnos-
tech komerčních budov řízeny ručně. Později, když byly za-
vedeny termostatické ventily a elektronické regulátory, staly 
se „low-cost“ ventily s krátkým zdvihem a termické pohony 
voskového typu dominantní technologií. Při relativně malé 
investici mohla být tak s těmito pohony dosažena dostateč-
ná úroveň komfortu. Nevýhodou voskového typu pohonu je 
však relativně vysoká spotřeba elektrické energie potřebná 
k otevření ventilu. Elektrický odpor musí ohřívat vosk, aby se 
ventil otevřel. A aby pak zůstal otevřený, musí být vosk ne-
ustále ohříván, čímž se zvyšuje spotřeba elektrické energie. 
Hlavní nevýhodou ventilů s krátkým zdvihem je také fakt, že 
jsou náchylné k zanesení nečistotami. To znemožňuje řízení 
průtoku, což vede ke snížení komfortu v místnosti a plýtvá-
ní energií. U ručně «regulovaných» ventilů je to ještě horší. 
Jakmile je ventil ucpaný, není možné efektivně měnit poža-
dovaný výkon spotřebiče. V důsledku toho jsou místnosti 
vytápěny nebo chlazeny, i když jsou prázdné. Navíc, jakmile 
je teplota nastavena, zůstává tak, jak je, a lidé často korigují 
teplotu v místnosti otevřením okna. To vede k obrovskému 
plýtvání energií.

“Ghost Energy” – rozšířený fenomén
Ventily s krátkým zdvihem trpí další známou slabostí: 

dodávají spotřebičům tak zvanou „Ghost Energy“. Jak 
nejsou tyto pohony schopny uzavřít ventil těsně, malé 

Obr. 1 –BELIMO ZoneTightTM
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srovnání s termickými „voskovými“ pohony. Když je voskový 
termický pohon vystaven přímému slunečnímu světlu nebo 
zvýšené okolní teplotě nelze již ventil spolehlivě uzavřít. To 
vede k nepřetržitému úniku a tedy k nežádoucím energetic-
kým ztrátám.

Obrázek 2b ukazuje termický pohon otevírající níz-
kozdvihový ventil s teplotou 41,5°C. Tím, jak armatura per-
manentně pracuje proti síle pružiny, má tento pohon příkon 
přibližně 2,5–4 Watt. To je v silném kontrastu s příkonem 
BELIMO ZoneTight pohonem řady CQ (obr. 2a), který má pří-
kon 0,3 Watt (za provozu) a 0,2 Watt (v klidové poloze). To 
má za následek celkovou úsporu provozní energie přibližně 
70 % ve srovnání s termickými pohony. Vzhledem k tomu, že 
typická komerční budova má často nainstalováno 1000 zó-
nových ventilů, představuje to podstatný dopad na provozní 
náklady a efektivitu provozu daných budov (kontakt na 3. str.  
obálky časopisu).  

Produkty z této skupiny výrobků se na trhu okamži-
tě staly úspěšnými a v posledních letech zaznamenaly 
rychlý růst.

Energeticky úsporný pohon
Nová řada pohonů (CQ) ze skupiny Belimo ZoneTight™ 

produktů, nastavuje nové standardy v zónových aplika-
cích s ohledem na výkon řízení a úspory energie. Místo 
toho, aby se spoléhal na termický pohon, který udržuje 
ventil otevřený nebo uzavřený zahřátím pohonu na tep-
lotu vyšší než 40 °C, používá extrémně kompaktní CQ po-
hon od společnosti Belimo, více než pětkrát méně elek-
trické energie než srovnatelný termický pohon s krátkým 
zdvihem (tab. 1). Přestavení pohonu CQ od Belimo je také 
mnohem rychlejší, a ventil lze nastavit do jakékoli polohy 
za pouhých 75 sekund.

Sestava regulačního kulového kohoutu a pohonu BELIMO 
je nezávislá na okolní teplotě. Z toho plyne další výhoda ve 

Tab. 1 - Srovnání úspor energie při použití BELIMO ZoneTight™ armatury a pohonu

Porovnávaný typ ventilu Roční úspory díky optimalizované 
technologii Belimo (nižší příkon)

Roční úspory díky těsnějšímu 
ventilu 

Celková roční úspora při použití 
Belimo  ZoneTight™ řešení

Ventil s krátkým zdvihem 2,77 kg CO2e 1,35 kg CO2e 4,12 kg CO2e

Ventil „Paddle-type“ 13,28 kg CO2 e 0,66 kg CO2e 13,94 kg CO2e

Obr. 2a -  Pohon BELIMO CQ pracuje s minimálním příkonem, a proto je jeho teplota téměř stejná jako 
teplota okolí (22,6°C)

Obr. 2b – Termický pohon níz-
kozdvihového ventilu se při pro-
vozu zahřeje na teplotu 41,5 °C 



Belimo Zone TightTM  
– nyní ještě 
kompaktnější a 
ekonomičtější

BELIMO CZ spol. s r. o.
info@belimo.cz, www.belimo.cz

Efektivní ve všech směrech
Ventily Belimo ZoneTight™ jsou zkonstruovány pro maximální účinnost ve stísněných prostorech a nastavují nové standardy 
výkonů pro tlakově závislé i tlakově nezávislé zónové aplikace.
Kombinace ventilů a pohonů QCV, PIQCV a PIFLV spotřebují o 95% méně proudu než běžné zónové ventily. Jednoduchá montáž 
bez potřeby použití nářadí (pohon s ventilem) zjednodušuje uvedení do provozu a snižuje náklady na pracovní sílu.
Regulační ventily Belimo ZoneTight™ zajišťují trvalé a přesné ovládání hydraulických systémů.
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