
DUOVENT® DV, DV TOP, RV Made by
ELEKTRODESIGN

Splňují požadavky

ECODESIGN 2018

větrání vytápění chlazení měření a regulace větrání vytápění chlazení
   měření a regulace větrání vytápění chlazení měření a regulace
měření a regulace větrání vytápění chlazení měření a regulaceí
větrání vytápění chlazení měření a regulace větrání vytápění chlazení měření a regulaceí
           vytápění chlazení větrání vytápění chlazení měření a regulace
větrání vytápění chlazení chlazení měření a regulace

měření a regulace
větrání vytápění chlazení měření a regulace větrání vytápění chlazení měření a regulace
větrání vytápění chlazení měření a regulace větrání vytápění chlazení měření a regulace

 vytápění chlazení měření a regulace větrání vytápění chlazení měření a regulace
   větrání vytáp
větrání vytápění chlazení 
větrání vytápění chlazení měření a regulace větrání vytápění chlazení měření a regulace

181
2018/ročník 50

číslo 1
e
nnnnnnnnííííííí mmmmmmmměěěěěěěěřřřřeeeennnnní a reggulace větráááánnnnnnííííí vvvyyyyyyttttttááááppění chlazení měření a re
nnííí mmmmmmmmměěěěěěřřřřeeeennnnííííí aaaa rrrrrreeeeeegggggguuuuuullllaaaaacccccceeee vvvvěěěěětttttttrrrrrááááánnnnnííííííí  vvvvyyyyyytttttááááápppppppěěěěěěnnnnííííí ccchhhhhlllaaaazzzzzzzzeeeeeennnnnnníííí mmmmmmměěěěěřřřřřřřřeeeennníííí aaaaaaaa  re
aaaaazzzzzzeeeeennnníííí mmmmměěěěřřřřeeeennníííí aaa rreeeeeeggggguuullllaaaacccceeee vvvvvvěěěěěětttrrrrrrrááááánnnnnnííí vvvvvvvyyyyyyytttááááááppppppěěěěěěěěnnnnnííí ccchhhhhhllllaaaaazzzzzzzzeeeeeeeennnnnnííí mmmmmměěěěřřřřřeeeennní 

ch
chhh
n

I I I



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

Vyrábíme z plastů:
- vzduchotechnické systémy
- radiální ventilátory
- nádrže a záchytné vany
- výrobky na zakázku

„Dáváme vzduchu směr“

1997 -2017

le
t20



Klimatizace
první časopis českých vzduchotechniků

Šéfredaktor: dr. Stanislav Zeman

Redakční rada: ing. Pavel Červinka, ing. Josef Dvořák (předseda), ing. Jaroslav Karel, ing. Petr Rayman, dr. Stanislav Zeman
Adresa redakce: časopis Klimatizace, Vrážská 143, 153 01 Praha 5, telefon: 251 088 755, e-mail: stanislav.zeman@janka.cz

Časopis vydává pod registrační značkou MK ČR 20730 JANKA ENGINEERING, s.r.o.
Vychází 4x ročně. 
ISSN 1803-4969

číslo 1/2018 (181), 50. ročník

V Brně tentokrát hlavně o stavebnictví 0.4 včetně technického zařízení budov
Jiří Erlebach  2
Nový směr, nový smysl
Martin Pavlata  4
Zajištění stability parametrů čistých prostorů
Karel Doušek  6
Nová řada kompaktních vzduchem chlazených chladičů kapaliny 
se šroubovými kompresory s proměnnými otáčkami
Ivan Škop  12
Průmyslová jednotka AW DX – energeticky efektivní řešení pro sklady a haly
Michael Vita  16
ZAcube – modulární systém ventilátorů
Tomáš Reček  19
Inovace jednotek DUOVENT® Compact DV – modelová řada ISOSTREAM® 2018
Jan Kontra  24
Regulátor TRONIC 2032 FX pro individuální řízení prostředí v místnostech
Josef Helvich  28
Vysoce efektivní rozdělovače a hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků
David Čech, Vít Gabriel  31
Novinka na českém trhu – závěsné tepelné čerpadlo Vaillant geoTHERM
Libor Hrabačka  33
Vysoce účinné nádrže na teplou užitkovou vodu
Igor Walter  36
Návrh tepelného čerpadla pro přípravu teplé užitkové vody v bytových domech
Jiří Polívka  37
Zkušenosti a ověřené výsledky z vytápění bytových domů tepelnými čerpadly v Česku
Jiří Honzík, Michal Fiala  39
Vysoká energetická účinnost i ekonomická úspora
Jakub Šachl  40
Centrální vysavače pro průmyslové objekty
Václav Šrámek  42
Nová generace okenních větracích klapek
Pavel Pavlů  44

Toto číslo vyšlo: únor 2018



2
KLIMATIZACE

ti. Partnery projektu jsou společnosti ABB, Jasyko, Pražská 
energetika a Veletrhy Brno.

Praktická ukázka rekonstrukce bytu
V současné době jednáme s významnými partnery o před-

stavení problematiky rekonstrukce panelového bytu v praxi. 
Projekt bude nachystán tak, aby návštěvník měl možnost 
tuto problematiku přímo na výstavišti zažít. Renomovaní 
odborníci jej provedou jednotlivými kroky tak, aby věděl, 
na co se má připravit a na co je dobré se zaměřit. Praktic-
ké ukázky budou doplněny solitérními ukázkami správných 
technických postupů.

Kvalitní a zdravotně nezávadný nábytek
Problematice výběru kvalitního, zdravotně nezávadného 

nábytku se bude věnovat veletrh MOBITEX skutečně kom-
plexně – ať už v rámci odborného doprovodného programu, 
expozicí vystavovatelů a v neposlední řadě také nezávislých 
odborných poradenských center oborových asociací a sva-
zů. Vystavovatelé již lákají návštěvníky na novinky a opravdu 
kvalitní exponáty, například firma Magniflex technologickou 
novinku a celosvětový patent MagniSmartech – postel bu-
doucnosti. MagniSmartech je inovativní systém jedinečného 
polohovatelného roštu a luxusní vysoké matrace se čtyřmi 
variantami komfortu. Klient si podle vlastních preferencí 
může vybrat buď patentovanou paměťovou pěnu, osvěžující 
gel, přírodní latex nebo studenou pěnu pro milovníky tvrd-
šího lůžka. Do lůžka je integrována technologie, která moni-
toruje a analyzuje spánek a navrhuje, jak jej zlepšit. Pomáhá 
tedy klientům zlepšit kvalitu života.

Zahradní architektura tentokrát i s prvkem vody
V roce 2017 nabídl projekt Zahradní architektury na více 

než 1500 metrech praktické ukázky různých druhů zahrad, 
zahradního nábytku a dřevěných doplňků do zahrad. Pro 
další rok počítáme s jeho dalším rozšířením, mimo jiné o pr-
vek vody. Toto téma je atraktivní pro 98 % návštěvníků, kteří 
se zajímají především o zahradní stavby, zeleň – rostliny, dře-
viny, ruční nářadí a potřeby pro kutily.

Jedinečná prezentace dřevostaveb
Veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno je zaměřen především 

na prezentaci dřevěných staveb, konstrukcí, materiálů pro 
dřevostavby a konstrukce, základů a opláštění pro dřevo-
stavby. Nabídku vystavovatelů rozšiřuje doprovodný pro-
gram veletrhu, který je připraven ve spolupráci s odbornými 
partnery a asociacemi, a to jak pro odborníky, tak i pro zá-
jemce o dřevěné stavění z řad široké veřejnosti.   

 

Od 25. do 28. dubna 2018 se na brněnském výstaviš-
ti konají Stavební veletrhy Brno, které jsou jak tím pravým 
místem pro představení nových technologií a technických 
řešení, tak i místem setkání odborníků ze všech oborů sta-
vebnictví a technického zařízení budov (TZB). Souběžně se 
zde uskuteční veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno a veletrh 
nábytku a interiérového designu MOBITEX. Na jednom mís-
tě tak budou k dispozici novinky a trendy jak pro samotnou 
stavbu, rekonstrukci, tak i pro výběr kvalitního a zdravotně 
nezávadného nábytku a vybavení interiéru.

Stavební veletrhy Brno (kontakt na str. 3) se budou věnovat 
hned několika tématům, která jsou v současné době aktuální 
nejenom ve světě stavebnictví, ale i TZB. Hlavním tématem, 
které se bude prolínat jak výstavními expozicemi, tak i dopro-
vodným programem a nezávislým poradenstvím je problema-
tika Stavebnictví 4.0. Stranou pozornosti nezůstane ani udrži-
telnost života v krajině a ve městech. Dalším tématem bude 
více než aktuální problematika dotačních titulů zaměřených 
na energeticky úsporné stavění a rekonstrukce, ale i vytápění, 
klimatizace a podobně. Nebude chybět ani prezentace čin-
nosti cechů a jiných odborných společenstev. 

Stavebnictví 4.0 na Stavebních veletrzích Brno
Digitalizace stavebnictví včetně TZB je některými odborní-

ky považována za možnou cestu jeho rozvoje. Proto se i Sta-
vební veletrhy Brno budou Stavebnictví 4.0 věnovat. Tzv. 
chytrá řešení budou k dispozici na mnoha stáncích, můžeme 
zmínit také projekt Inteligentní a bezpečné domácnosti v pa-
vilonu F. Nebude chybět ani prezentace dronů, jejichž využití 
usnadní například inspekci a kontrolu průběhu staveb. Sa-
mostatnou kapitolu pak tvoří implementaci metodiky a pro-
jektování v BIM. 

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

lový nábytek jako součást moderního, pohodlného a bez-
pečného domu s možností ovládání jednotlivých atributů 
prezentovanými řídicími systémy. To vše bude nejenom 
k vidění, ale především k vyzkoušení v reálných podmín-
kách v expozici v pavilonu F. Ta bude představovat vzoro-
vou inteligentní domácnost, kde můžete tabletem nebo 
telefonem ovládat například domácí spotřebiče, osvětlení 
nebo tepelné čerpadlo. Projekt představí také elektromo-
bil integrovaný do energetiky domu jako kompenzátor vý-
kyvů spotřeby, nabíjený solárními panely spolu s hlavními 
bateriemi domu. V letošním roce bude k vidění funkční 
schéma zapojení dílčích atributů. Součástí bude také od-
borný doprovodný program pro architekty a projektanty 
a poradenské centrum pro zájemce z řad široké veřejnos-

V Brně tentokrát hlavně o stavebnictví 
0.4 včetně technického zařízení budov
Ing. Jiří Erlebach
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Obr. 1

TZB smysluplnou nadstavbu. Snahou organizátora a partne-
rů veletrhu je vytvořit v rámci veletrhu i prostor pro střetá-
vání nabídky a poptávky práce v technických oborech a rea-
govat tak na aktuální nedostatek pracovní síly.

Aquatherm Praha, veletrh technického zařízení budov, 
techniky prostředí a technologií pro energeticky efektivní 
budovy, se bude konat ve dnech 27. února – 2. března 2018 
v prostorách pražského výstaviště PVA EXPO PRAHA (kon-
takt na str. 5)

Vytvořte si offline katalog exponátů pomocí naší aplikace 
ATapp®

Každý návštěvník má možnost nainstalovat si offline 
aplikaci ATapp® do svého chytrého telefonu a moci si 

tzv. „přečíst“ data o vybraných exponátech - název, typ, 
parametry, kontakt na prodejce podle regionů a samo-
zřejmě webové stránky produktu. A to díky QR kódům 

umístěných na jednotlivých exponátech. Kontaktní údaje 
na prodejce včetně základních parametrů o všech ex-

ponátech budete mít tak prakticky okamžitě k dispozici, 
a to včetně osobních poznámek, fotek apod. Všechna 

data si pak lze v pohodlí domova zaslat najednou na svůj 
e-mail jako jeden excelovský soubor obsahující všechna 

nasbíraná data. 

Prostředí výstavby budov a navazujících oborů se dyna-
micky mění, přichází nové trendy, jsme zahlcováni novými 
poznatky, termíny a nároky. Proto je nutné na tyto změny 
včas reagovat a přizpůsobit se jim. Snahou odborných udá-
lostí v oboru je transformovat nové informace do znalostí 
a ty vhodnou formou předávat veřejnosti na jedné straně, 
ale na druhé straně také přinést zkušenost a osobní proži-
tek. A jak vše zmíněné propojit a dát tomu červenou nit, 
neodchylovat se od ústřední myšlenky, ani nezahlcovat více 
než je třeba? 

Takovým pojícím prvkem byly, jsou a budou výstavy a ve-
letrhy. Aquatherm Praha (obr. 1), tradiční veletrh zejména 
technického zařízení budov, je přesně tím druhem aktivit, 
která se stává interaktivní platformou pro setkání odborné 
veřejnosti z řad projektantů a architektů, developerských 
a stavebně-investičních společností, montážních, instalač-
ních a servisních firem, facility managementu, a také před-
stavitelů statní správy a místní samosprávy, s lídry na trhu, 
tuzemskými i zahraničními výrobci, generálními zastoupení-
mi v oboru vytápění, vzduchotechniky, klimatizace, měření 
a regulace, zdravotechniky. 

Avšak i 22. ročník veletrhu musel reagovat na vývoj na 
trhu a představit na veletrhu i oblast chytrých řešení v po-
době integrovaných řízení a správy budov, která dává oboru 

Nový směr, nový smysl
Ing. Martin Pavlata
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22. Mezinárodní veletrh technického zařízení, 
techniky prostředí a technologií pro energeticky 

efektivní budovy

Vstupenka zdarma na
www.aquatherm-praha.com

27. 2. – 2. 3. 2018
PVA EXPO PRAHA

PŘIJĎTE 
A VYHRAJTE
JEDEN ZE
100 
CHYTRÝCH 
TELEFONŮ

AQapp Interaktivní
komunikace mezi

vystavovatelem 
a návštěvníkem!
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vodní ventilátor, který musí udržet stálý průtok přiváděného 
vzduchu i při zanášení filtrů instalovaných v systému. 

Pro potvrzení stability parametrů čistého prostoru je tře-
ba při validaci kriticky hodnotit vzduchový výkon a stabilitu 
vzduchotechnické jednotky (klimajednotky) včetně systému 
případně použité regulace.  Proto je nutno zjistit uspořádání 
zejména části přívodu vzduchu a stanovit nutnou „rezervu 
vzduchového výkonu“ a skutečnou  „rezervu vzduchového 
výkonu“ vzduchotechnické jednotky. Nutný vzduchový vý-
kon je dán průtokem a externím statickým tlakem systému 
rozvodů vzduchotechniky. 

Je zřejmé, že po instalaci nových „čistých“ filtrů do vzdu-
chotechnického systému (HVAC) bude statický tlak nutný 
pro udržení průtoku nejnižší a během provozu zanášením 
instalovaných filtrů poroste až do doby, kdy budou filtry 
opět vyměněny za „čisté“. Bez aktivní regulace výkonu bude 
průtok se zanášením filtrů klesat. Potřeba výměny filtrů 
by měla být signalizována dosažením přípustných tlaků na 
instalovaných filtrech. Tyto přípustné tlaky by měly být na 
manostatech u filtrů nastaveny tak, aby při jejich dosažení 
nedošlo  k poklesu průtoku systémem  pod povolený mini-
mální průtok Qmin.

Rezerva statického tlaku samozřejmě musí pokrýt jak 
zvýšení tlakového spádu na filtrech v rozvodech (kanálové 
a koncové filtry) tj. externího tlaku, tak i  nárůst interních 
tlaků daných zanášením filtrů uvnitř AHU a při tom zajistit 
dodržení minimálního přípustného průtoku Qmin.  

Má-li být provedeno hodnocení průtoku, je třeba určit 
„kriterium přijatelnosti“, kterým je „minimální akceptovatel-
ný průtok“ (minimum acceptable system  airflow  je  termín 
z IES - RP-CC-006) při maximálních přípustných tlakových 
spádech  na jednotlivých instalovaných filtrech.

Pro určitý čistý prostor je vždy projektem vzduchotechni-
ky určen projektovaný průtok vzduchu Qproj [m

3/h] pro AHU 
a průtoky a výměny vzduchu nutné pro jednotlivé místnosti 
čistého prostoru. Obvykle se připouští provozní pokles prů-
toku na Qmin = 0,9 Qproj [m

3/h] a tím též přípustný pokles vý-
měn v jednotlivých místnostech. 

Pozn. 2 - Pro povolený pokles průtoku měřeného na pří-
vodním potrubí u AHU se obvykle připouští 10 % projekto-
vané hodnoty a povolené minimální hodnoty průtoků do 
jednotlivých místností prostoru se pak připouští 15 % pro-
jektovaných hodnot. Průtok ventilátorem je nutné hodno-
tit ve vazbě na jeho pracovní bod a rezervu statického tlaku 
v systému. 

Pozn. 3 - Existují dva základní pohledy na hodnocení vý-
konu (průtoku a  statického tlaku) AHU.  Jedno hledisko je 
otázka garancí  dodavatele  zařízení  (jaké hodnoty a jakých 
veličin jsou garantovány) a druhým hlediskem hodnocení je 

Zatřídění prostoru do určité třídy čistoty (A, B, C, D nebo 
ISO Class 5, 6 až 9) vyžaduje ověřit, že  soubor  jeho pře-
depsaných parametrů vyhovuje přijatým  kriteriím přijatel-
nosti. Validací  se prokazuje,  že zařízení  dosahuje a bude 
dosahovat  žádaných výsledků a proto se v této souvislosti 
používá termín validace čistého prostoru dané třídy.

Cílem validace je ověřit:
 dosažení požadované třídy čistoty (nejde jen o čistotu 

tj. počet částic ve vznosu = airborne particles count, ale 
o další podmiňující parametry, které na ni mají vliv);

 „dostatečnou“ stabilitu kontrolovaných  parametrů,  aby 
bylo možné předpokládat, že třída čistoty bude dodržena  
po dobu  platnosti validace. 
Čistota tj. počet částic ve vznosu (airborne particles) 

v konkrétním realizovaném prostoru je dána uspořádáním 
distribuce vzduchu v prostoru, zdroji kontaminace, výmě-
nou vzduchu (násobnost výměny vzduchu N [h-1]) a přetla-
kem v prostoru. Výměna vzduchu N [h-1] je dána průtokem 
přiváděného vzduchu Q [m3/h] a objemem prostoru V [m3] 
podle vztahu N= Q/V [h-1].

Funkcí násobnosti výměny vzduchu v prostoru je doba, 
za kterou se z prostoru odstraní vzniklá kontaminace. Tato 
doba se pro pokles koncentrace kontaminace 100x nazývá 
doba regenerace (recovery time). Pokles koncentrace kon-
taminace vnesené do prostoru probíhá po exponenciále 
a zobrazením křivky poklesu koncentrace v logaritmicko-
normálních souřadnicích je přímka.

Je zřejmé, že u konkrétního realizovaného prostoru má na 
čistotu i dobu regenerace zásadní vliv průtok přiváděného 
a odváděného vzduchu. 

Pro dané uspořádání prostoru a dané zdroje kontaminace 
je základním požadavkem podmiňujícím stabilitu parametrů 
čistého prostoru stabilita průtoků vzduchu tj. jejich stálost 
v čase, která je podmíněna zejména nezávislostí průtoku na 
zanášení filtrů instalovaných ve vzduchotechnickém systému. 

Pozn. 1 - Vzduchotechnický systém čistého prostoru, pro 
který se užívá zkratky česky VZT=vzduchotechnika a anglic-
ky HVAC= Heating, ventilation, and air conditioning  sestává 
ze vzduchotechnické jednotky (klimajednotka) tj. AHU = Air 
handling unit, případných dalších ventilátorů, potrubí, regu-
látorů, zónových chladičů nebo dohřívačů a koncových fil-
trů a zajišťuje kromě stálého průtoku přiváděného vzduchu 
i stálý přetlak, teplotu a vlhkost. 

Stabilita průtoku vzduchu
Zda  budou  dodrženy parametry  čistého prostoru  i  po 

nějaké době funkce systému závisí zejména na tom, jak je 
vzduchotechnické zařízení navrženo. Kritický je zejména pří-

Zajištění stability 
parametrů čistých prostorů
Ing. Karel Doušek, CSc.
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Schéma vzduchotechniky tj. HVAC s ventilátorem bez re-
gulace je na obrázku 1.

Z obrázku je vidět, že jde o systém HVAC s instalovanými 
vzduchovými filtry. V serii s ventilátorem zde jsou zapojeny 
jen dva filtry a to jeden kapsový ve vzduchotechnické jed-
notce AHU a druhý koncový HEPA v čistém nástavci v pod-
hledu místnosti.

Pro tento systém je nutno použít ventilátor se strmou cha-
rakteristikou, který při nárůstu statického tlaku v systému 
způsobí co nejmenší pokles průtoku. 

V tomto případě je nutno použít radiální ventilátor se strmě 
rostoucí charakteristikou, což odpovídá ventilátoru s dlouhými 
dozadu zahnutými lopatkami například typu Comefri T-HLZ. 

U tohoto ventilátoru při nárůstu statického tlaku daného 
zanášením filtrů klesá průtok jen málo, což je vidět z přilo-
žené charakteristiky pro T-HLZ 200. Též lze při použití tako-
vého ventilátoru podle nárůstu statického tlaku (tlakového 
spádu) u filtrů hlídat pomocí manostatů jejich zanesení a při 
dosažení nastavené meze filtry vyměnit.

Příklad určení potřebné rezervy statického tlaku
Čidla signalizace zanesení  filtrů jsou nastavena na:
1.  filtr 1. stupeň pf1Ls 250 Pa
2.  filtr 2. stupeň pf2Ls 400 Pa

Spády tlaku naměřené na instalovaných filtrech: 
1.  filtr 1. stupeň pf1 180 Pa
2.  filtr 2. stupeň pf2 250 Pa

Z rozdílů mezi naměřenými spády tlaků na filtrech 1. a 2. 
stupně  a  z  nastavení čidel plyne potřebná minimální rezer-
va statického tlaku na zanesení filtrů pR min
1.  filtr 1. stupeň pf1L - pf1   70 Pa
2.  filtr 2. stupeň pf2L - pf2 150 Pa
 pR min = SUMA (pfiL - pfi)      220 [Pa]  = 
minimální potřebná rezerva tlaku na zanesení filtrů

Statický tlak na ventilátoru odečtený pro při čisté filtry je 
pgo = 900 Pa při průtoku Qo  = 3000 m3/h a při zanesených 
filtrech je tlak pgmax = 1120 Pa a  průtok Qmin= 2500 m3/h. 

otázka, jaké průtoky vzduchu v systému  zaručují  vyhovující 
provozní vlastnosti   obsluhovaného prostoru.

Uvedené minimální hodnoty průtoku a potřebné rezervy 
vzduchového výkonu (statického tlaku)  by měly být při validaci 
použity jako „Kriteria přijatelnosti“ (KP) pro vzduchový výkon.

Průtok je při daném statickém tlaku ventilátoru přívodní  
části AHU (klimajednotky) dán zejména  druhem charakte-
ristiky ventilátoru a způsobem regulace průtoku.

Pro vyhovující provozní stabilitu systému je velmi důle-
žité,  aby projektant vzduchotechniky i projektant měření 
a regulace byli o této problematice dostatečně informováni  
a věděli jak systém správně navrhnout a dostatečně spolu-
pracovali. Projektant vzduchotechniky musí v požadavcích 
na navazující profese správně definovat požadavky na funkci 
regulační smyčky, pokud ji předpokládá a současně musí na-
vrhnout dostatečně výkonný ventilátor a určit správná na-
stavení manostatů u filtrů tj. rezervu statického tlaku v sys-
tému rozdělit na jednotlivé manostaty. 

Pozn. 4 - V praxi se vyskytují systémy s dostatečně výkonným 
ventilátorem vybaveným frekvenčním měničem, ale bez regu-
lační smyčky, nebo s regulační smyčkou udržující stálý výtlačný 
externí tlak pvext (čidlo snímá výtlačný externí tlak pvext). Pak 
ovšem při zanášení filtrů dojde samozřejmě k poklesu průtoku 
daném charakteristikou ventilátoru nebo ještě k většímu po-
klesu průtoku tím, že systém udržuje stálý pvext. V tomto dru-
hém případě nikdy nedojde k hlášení zanesení filtrů podle úda-
jů manostatů neb na filtrech tlak nevzrůstá  z důvodu stálého 
poklesu průtoku, který způsobuje nevhodná regulace.

Dále jsou uvedeny možné typické systémy uspořádání pří-
vodní částí vzduchotechnické jednotky AHU.
 Vzduchotechnika s ventilátorem bez regulace průtoku.
 Vzduchotechnika s regulátorem průtoku (mechanickým 

nebo elektronickým).
 Vzduchotechnika s regulací průtoku vzduchu systémem 

měření a regulace.

Vzduchotechnika s ventilátorem bez regulace průtoku
Vzduchový výkon samotného ventilátoru bez regulace je 

dán body na jeho charakteristice t.j. relacemi danými průto-
kem  Q  a  statickým (celkovým) tlakem pg.  

Obr. 1
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vlivem zanesení filtrů opět nastane pokles průtoku a to po 
křivce procházející vybraným pracovním bodem.

Vzduchotechnika s regulátorem průtoku
Je-li použit v serii s ventilátorem regulátor průtoku (viz 

obr. 3) eliminuje zanášení filtrů a stabilizuje  průtok i ostatní 
parametry. 

V tomto případě je průtok stálý až do vyčerpání rezervy pR  
tj. až do úplného „otevření“ regulační klapky regulátoru, což 
se projeví nulovým rozdílem tlaků před a za regulátorem. 

Tlakový spád na regulátoru při nainstalovaných nových 
„čistých“ filtrech zde představuje „rezervu“ statického tlaku 
systému. Tato rezerva se zanášením filtrů vyčerpává a je tře-
ba manostaty u filtrů nastavit tak, aby došlo k hlášení zane-
sení filtrů dříve než  k vyčerpání této rezervy.

Pozn. 4 - Má-li vzduchotechnika více větví s regulátory, 
je třeba jako „rezervu“ hodnotit nejmenší tlakový spád ze 
všech přívodních regulátorů.

Je zřejmé, že obvykle není pro provozovatele jednoduché 
ani vhodné ověřovat stav zanesení instalovaných filtrů podle 
„otevření“ klapky regulátoru. Proto je třeba k filtrům opět 
nainstalovat manostaty zapojené do nějakého okruhu signa-
lizace a „správně“ je nastavit.

Správné nastavení znamená, že se celková rezerva static-
kého tlaku rozdělí na jednotlivé filtry (zde na 1. a 2. filtr) a že 
skutečná rezerva je větší nebo rovná vypočtené minimální 
potřebné rezervě.

Pro pokles průtoku o 17 %, pak je rezerva pR = 220  [Pa]. 
Pro povolený pokles průtoku -10 % však je rezerva pR = 

130 Pa a proto je nutno snížit nastavení manostatů.
Odečet hodnot je proveden z grafu T-HLZ 200 (obr. 2).
Zcela nevhodný je pro systém s HEPA filtry použít ventilá-

tor s krátkými dopředu zahnutými lopatkami např. Comefri  
TLZ bez regulace. U tohoto ventilátoru při malém nárůstu 
odporu sítě (zvýšení odporu filtrů jejich zanesením) silně 
poklesne průtok. Současně je zřejmé, že mez zanesení filtrů 
nelze zjistit manostatem, neboť tlakový spád na filtru prak-
ticky neroste z důvodu poklesu průtoku. 

Charakteristiky obou zmíněných ventilátorů
Pokud v potrubí není použit regulátor stálého průtoku 

(míníme tím díl s klapkou a mechanickým nebo elektronic-
kým akčním členem), je zřejmé, že i v případě vhodného 
ventilátoru, průtok vzduchu přiváděného do prostoru se za-
nášením filtrů  (nárůstem statického tlaku) vždy klesá až do 
výměny některého filtru, kdy se opět skokem zvýší.  

Je zřejmé, že s dobou provozu HVAC  roste jak interní tlak 
(kapsové filtry v AHU se zanášejí,  výměníky se znečišťují), 
tak i externí tlak, nejsou-li v sérii s HEPA filtry  regulátory 
průtoku.

Pokud je u ventilátoru zapojen frekvenční měnič bez regu-
lační smyčky, chová se ventilátor shodně s výše uvedeným 
popisem platným pro ventilátor bez regulace. Nastavením 
frekvenčního měniče se pouze vybere pracovní bod, ale 

Obr. 2
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1.  filtr 1. stupeň pf1L - pf1   78 Pa
2.  filtr 2. stupeň pf2L - pf2 164 Pa
 pR min = SUMA (pfiL - pfi)      352 [Pa] = 
potřebná minimální rezerva statického tlaku

Pro dané nastavení čidel je minimální potřebná rezerva 
tlaku na zanesení filtrů  352 Pa menší než skutečně zjiště-
ná rezerva 413 Pa a proto je systém stabilní a při výměnách 
filtrů při signalizaci jejich zanesení nemůže dojít k poklesu 
průtoků a zhoršení parametrů čistého prostoru.

Schéma skutečného uspořádání systému se dvěma regu-
látory průtoku a pevným nastavením výkonu ventilátoru je 
znázorněn na obr. 4.

V daném případě je rezerva statického tlaku zajištěna di-
ferencí na klapkách regulátorů průtoku Trox RN ve dvou vět-
vích vzduchotechnických přívodních potrubí.

Příklad správného nastavení čidel zanesení filtrů (manostatů)
Zjištěná rezerva statického tlaku na zanesení filtrů pR daná 

tlakovým spádem pR  na škrticí klapce regulátoru průtoku při 
odporech filtrů pf1, pf2  byla zjištěna  pR =413  [Pa]

Čidla signalizace zanesení  filtrů jsou nastavena na:
1.  filtr 1. stupeň pf1Ls 250 Pa
2.  filtr 2. stupeň pf2Ls 400 Pa

Spády tlaku naměřené na instalovaných filtrech: 
1.  filtr 1. stupeň pf1 172 Pa
2.  filtr 2. stupeň pf2 236 Pa

Z rozdílů mezi naměřenými spády tlaků na filtrech 1. a 2. 
stupně  a  z  nastavení čidel plyne potřebná minimální rezer-
va statického tlaku na zanesení filtrů pR min

Obr. 3

Obr. 4
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Není vhodné regulovat výkon ventilátoru podle přetlaku 
v místnosti, neboť při utěsnění místnosti průtok poklesne 
a zhorší se parametry prostoru.

V současnosti se často používají ventilátory s volným oběž-
ným kolem, které mají na sání dýzu. Tu lze s výhodou využít 
k regulaci průtoku a jeho měření vzhledem k tomu, že vý-
robci udávají průtokový součinitel dýzy a  na přání dodávají 
i vývodky tlaku na dýze případně celou regulační smyčku.

Při použití tohoto způsobu regulace průtoku  je nutno 
navrhnout ventilátor tak, aby při čistých filtrech  odpovídal 
jeho pracovní bod nižším než povoleným otáčkám a frekven-
ci; maximální využitelný statický tlak ventilátoru  při potřeb-
ném průtoku  je pak dán maximálními přípustnými otáčkami 
a maximálním přípustným výkonem motoru ventilátoru.

Závěr
Pro dané uspořádání prostoru a dané zdroje kontaminace 

je základním požadavkem podmiňujícím stabilitu parametrů 
čistého prostoru stabilita průtoků vzduchu tj. jejich stálost 
v čase, která je podmíněna zejména nezávislostí průtoku na 
zanášení filtrů instalovaných ve vzduchotechnickém systému.

Zda budou dodrženy požadované parametry čistého pro-
storu i po nějaké době funkce systému závisí zejména na tom, 
jak je vzduchotechnické zařízení navrženo. Kritická je zejmé-
na přívodní část, která musí udržet stálý průtok přiváděného 
vzduchu i při „zanášení“ filtrů instalovaných v systému.

Pro potvrzení stability parametrů čistého prostoru je tře-
ba při validaci kriticky hodnotit vzduchový výkon a stabilitu 
vzduchotechnické jednotky (klimajednotky) včetně systému 
případně použité regulace.

Pro vyhovující provozní stabilitu systému je velmi důle-
žité,  aby projektant vzduchotechniky i projektant měření 
a regulace byli o této problematice dostatečně informováni  
a věděli, jak systém správně navrhnout a dostatečně spolu-
pracovali.  Projektant vzduchotechniky musí v požadavcích 
na navazující profese správně definovat požadavky na funk-
ci regulační smyčky, pokud ji předpokládá, a současně musí 
navrhnout dostatečně výkonný ventilátor a určit správná 
nastavení manostatů, které snímají tlakové spády instalova-
ných filtrů jak v AHU, tak i koncových HEPA filtrů.                 

Frekvenčním měničem se v tomto případě nastaví výkon 
ventilátoru tak, aby diference na regulátoru průtoku byla 
větší než potřebná minimální rezerva statického tlaku.

Tento systém lze doporučit pro napájení čistých prostorů 
vzhledem k snadnému přizpůsobení výkonu ventilátoru po-
třebné rezervě statického tlaku.

Příklad správného nastavení čidel zanesení filtrů (manostatů)
Zjištěná rezerva statického tlaku na zanesení filtrů pR daná 

tlakovým spádem pR 2.7.1  na škrticí klapce regulátoru průtoku 
při odporech filtrů pf1, pf2  byla zjištěna  pR =420  [Pa]

Čidla signalizace zanesení  filtrů jsou nastavena na:
1.  filtr 1. stupeň pf1Ls 200 Pa
2.  filtr 2. stupeň pf2Ls 400 Pa

Spády tlaku naměřené na instalovaných filtrech: 
1.  filtr 1. stupeň pf1 80 Pa
2.  filtr 2. stupeň pf2 195 Pa

Z rozdílů mezi naměřenými spády tlaků na filtrech 1. a 2. 
stupně  a  z  nastavení čidel plyne potřebná minimální rezer-
va statického tlaku na zanesení filtrů pR min
1.  filtr 1. stupeň pf1L - pf1 120 Pa
2.  filtr 2. stupeň pf2L - pf2 205 Pa
 pR min = SUMA (pfiL - pfi)      325 [Pa] = 
potřebná minimální rezerva statického tlaku

Pro dané nastavení čidel je minimální potřebná rezerva 
tlaku na zanesení filtrů  325 Pa menší než skutečně zjištěná 
rezerva 420 Pa a proto je systém stabilní.

Vzduchotechnika s regulací průtoku vzduchu systémem 
měření a regulace

Výkon ventilátoru může být pomocí změny frekvence po-
honného motoru regulován tak, aby udržoval stálý průtok 
v systému.

Průtok lze regulovat např. podle rychlosti v potrubí, jak 
je uvedeno na obrázku 5, nebo podle diference na vhodné 
dýze nebo např. na výměníku topení v AHU. 

Obr. 5
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KOMPONENTY 
PRO KLIMATIZAČNÍ 
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Adsorbční odvlhčování DST Seibu Giken
Bazénové odvlhčovače Calorex

Prostorové zvlhčování Condair Draabe
Adiabatické zvlhčovače pro klimajednotky

ALP předizolované vzduchovody

ALP VZDUCHOVODY

Zvlhčování tlakovou parou Condair Esco
Elektrické a plynové parní zvlhčovače

CALOREXDST SEIBU GIKEN
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řady 30KAV se vyznačují úsporami energie vyššími až o 40 % 
oproti starší řadě 30GX při stejné zastavěné ploše. 

„Naši inženýři vyvinuli nejmodernější technologie, kte-
ré překračují evropské normy Ecodesign pro energetickou 
účinnost o 30 %,“ uvedl William Doll, produktový manažer, 
Carrier, HVAC Europe. „AquaForce Vision 30KAV určuje nové 
srovnávací měřítko, pokud se jedná o účinnost, kompakt-
nost a inteligenci řízení chladicího provozu.“

Jelikož dokáže pracovat při vnějších teplotách –20 °C až 
55 °C a při teplotách chlazené kapaliny  pod nulou, 30KAV 
představuje ideální řešení pro širokou řadu odvětví a aplika-
cí. Počínaje rozsáhlými administrativními budovami, hotely 
a zdravotnickými zařízeními a konče datovými centry a prů-
myslovými objekty. Všude tam 30KAV vyhovuje nejnáročněj-
ším požadavkům na účinnost, úspory energie a v neposlední 
řadě přísným hlukovým požadavkům bez ohledu na klima.

AquaForce Vision 30KAV obsahuje nejnovější vyspělé 
technologie společnosti Carrier:
 zcela nový šroubový kompresor 06Z s proměnnými otáč-

kami;
 ventilátory 6. generace Flying Bird® Fan se sacími EC mo-

tory;

Společnost Carrier představila koncem roku 2107 novou 
řadu jednotek AquaForce Vision 30KAV s technologií Green-
speed. Jedná se o novou řadu chladičů se šroubovými kom-
presory s proměnnými otáčkami, která pokryje chladicí vý-
kony 500 kW až 1100 kW a dosahuje výjimečných hodnot 
sezónní účinnosti. Jak známo, Carrier je světovou jedničkou 
v oblasti technologicky vyspělých řešení vytápění, klimatiza-
ce a chlazení a je součástí UTC Climate, Controls & Security 
a organizační jednotkou United Technologies Corp.

AquaForce Vision 30KAV společnosti Carrier dosahuje vy-
nikající energetické účinnosti. AquaForce Vision 30KAV  je vy-
bavený šroubovými kompresory řady Carrier 06Z stejně tak 
i ventilátory s proměnnými otáčkami, standardně AC motory 
a volitelně EC motory. K dispozici jsou rovněž volitelná oběho-
vá čerpadla s proměnnými otáčkami. Chladič automaticky řídí 
chladicí výkon a průtok kapaliny, takže dokonale odpovídají 
potřebám administrativních budov nebo změnám v provozním 
zatížení. Výsledkem je optimální provoz jak při plném, tak hlav-
ně částečném zatížení, v němž je převážnou část roku chladič 
provozován. Tato nová řada chladičů se vyznačuje hodnotou 
ESEER až 5,5 v režimu chlazení a chladicím faktorem (Energy 
Efficiency Ratio – EER) až 3,49 při plném zatížení. Chladiče nové 

Nová řada kompaktních vzduchem 
chlazených chladičů kapaliny 
se šroubovými kompresory 
s proměnnými otáčkami
Ing. Ivan Škop

Obr. 1 – Chladicí jednotka AquaForce Vision 30KAV
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Řada chladičů bude rovněž rozšířena až do chladicího výkonu 
1800 kW  včetně volitelného příslušenství, které umožňuje 
dovybavit jednotku přesně dle požadavku uživatele. Také např. 
umožňuje zjednodušení jak projekčních, tak montážních prací: 
třeba integrovaný hydromodul v různém provedení oběhového 
čerpadla. Benefitem tohoto provedení je navíc úspora inves-
tičních nákladů, kdy na několika aplikacích jsem se přesvědčil, 
že za cenu tohoto příslušenství  (hydromodul) nelze na místě 
vytvořit strojovnu oběhu chlazené vody. Druhým benefitem je 
úspora prostoru vlastního objektu, s kterým se při projekčních 
pracích šetří jak se šafránem. Pro představu jaké jsou možnosti 
volitelného příslušenství:
 snížený hluk ve dvou úrovních;
 EC ventilátory;
 protimrazové ochrany dle provedení s nebo bez hydromo-

dulu do -20°C;
 integrovaný hydromodul se zdvojeným čerpadlem s vyš-

ším nebo nižším externím tlakem s proměnlivými otáčka-
mi (proměnlivý průtok).

 jednotka s vyšší účinností - zvětšenou plochou výměníku 
kondensátoru;

 rozhraní  BAC Net IP, LON Talk nebo MOD Bus. Ve stan-
dardním provedení Ethernet IP;

 mikrokanálové výměníky tepla 3. generace Novation® s je-
dinečnou konstrukcí výměníku W zabudovaného v jedi-
ném kusu.
AquaForce Vision 30KAV se rovněž vyznačuje řídicím sys-

témem Touch Pilot® s uživatelským rozhraním s barevnou 
dotykovou obrazovkou, možností volby z 10 jazyků a funk-
cemi (jako inteligentní sledování spotřeby energie Carrier), 
které poskytují zákazníkům veškeré potřebné údaje a opti-
malizující úspory energie za reálných podmínek. Navíc lze 
30KAV připojit ke střediskům dálkového sledování, ve kte-
rých technici společnosti Carrier analyzují údaje a optimali-
zují výkon chladiče.

Díky nízké provozní hlučnosti je tato nová řada tišší než 
předchozí generace, což vychází vstříc současným trendům 
omezování dopadu na životní prostředí. 

Verze AquaForce Vision pracuje s chladivem R134A a možnou 
verzí PUREtec™ 30KAV-ZE navrženou výlučně pro chladivo HFO 
R1234ze se zvláště nízkým potenciálem globálního oteplování 
(GWP), která bude k dispozici v roce 2018.

Obr. 2 - Graf průběhu chladicího výkonu v čase (jednotka 30KAV 500)

Obr. 3 - Pohled na provoz jednotky v laboratoři s promítáním dat 
v „přímém přenosu“

Obr. 4 - Šroubový kompresor řady Carrier 06Z v akustickém krytu 
– zde na fotografii otevřený

Obr. 5 - Ve spodní části kompresor s akustickým krytem, v horní 
části kondenzátor typu W tvořený tzv. mikrokanálovým celohliní-
kovým výměníkem



14
KLIMATIZACE

zřejmě svůj podíl na tom má i plynulý rozběh frekvenčním 
měničem bez zvýšeného startovacího proudu.

Druhým příjemným překvapením z praktického provozu 
byla reakce jednotky na odběr chladicího výkonu. Na příkla-
du jednotky s chladicím výkonem cca 500 kW je vidět reakce 
na odběr, kdy ke změně výkonu z 30 na 100 % či naopak 
dochází během několika málo desítek sekund. Tato vlast-
nost nalezne využití hlavně v procesním chlazení, kde někdy 
dochází k velkým změnám odběru chladicího výkonu. Dru-
hou výhodou je velmi rychlé „najetí“ jednotky z nulového 
výkonu po odstavení nebo z důvodu výpadku napájení. Zde 
je většinou požadavek na velmi rychlé „najetí“ jednotky do 
provozního režimu, což tato jednotka skvěle zajišťuje.        

 zdvojené pojistné ventily s 3cestným přepínacím ventilem;
 provedení dle norem GOST - Rusko, Švýcarsko, Austrálie či 

UAE;
 pro další možnosti příslušenství kontaktujte prodejce AHI- 

Carrier CZ (kontakt na str. 15).
Tyto další informace je možné zjistit z technických podkla-

dů pro novu řadu chladičů. K jejich dokreslení uvádím také 
několik obrázků, které řadu chladičů přibližují i vizuálně (obr. 
1 až 10). Při představení nové řady jednotek AquaForce Visi-
on 30KAV mne osobně při představení a testování jednotek 
v laboratoři přímo ve výrobním závodu zaujaly dva aspekty.

Prvním byl zvukový projev jednotky. Dle podkladů je 
u této řady dosaženo snížení hluku oproti předchozí řadě 
Carrier 30XAV o 6 dB/A/ . V praxi se toto projevovalo tak, že 
cca 1 m od jednotky s výkonem 500 kW bylo možné se bavit 
nezvýšeným hlasem a všichni přítomní jsme ze začátku če-
kali, kdy jednotka nastartuje, zatímco tato již běžela. Samo-

Obr. 6 - Pod výměníky kondenzátoru je umístěn kotlový zapla-
vený výparník s dvojicí pojistných ventilů s přepínacím 3cestným 
ventilem umožňující výměnu pojistného ventilu bez odsávání 
chladiva, vlevo je vidět kompresor s akustickým krytem a moto-
ricky uzavíratelný kulový kohout pro zamezení migrace chladiva 
v zimním období

Obr. 8 - Detail MCHX mikrokanálového výměníku – kondenzátor 
(Danfoss)

0br. 9 - Silový rozvaděč  (Danfoss) s frekvenčními měniči kom-
presorů

Obr. 7 - Pohled na jednodílné kondenzátorové výměníky s mini-
malizací spojů pro snížení rizika úniku chladiva



Již v roce 1902 vynalezl Willis Haviland Carrier první moderní klimatizační systém a zasloužil 
se tak o vznik nového odvětví, které zásadně zlepšilo kvalitu života.
Dnes každý den společnost Carrier přináší produktivitu a  pohodlí celému světu 
prostřednictvím nových energeticky úsporných inovativních řešení šetrných k  našemu 
životnímu prostředí.

Nové vzduchem chlazené jednotky řady AquaForce® Vision 30KAV se systémem 
Greenspeed™ a plynulým přímým pohonem šroubových kompresorů jsou nejmodernější 
chladiče kapalin Carrier všech dob. Jsou ideálním řešením pro průmyslové podniky, 
nízkoenergetické administrativní budovy, obchodní domy, hotely, zdravotnická zařízení 
a datová centra. Vždy něco navíc.
Nastavují nové měřítko účinnosti, kompaktnosti a inteligentního řízení. Systém Touch Pilot® 
zahrnuje vyspělé Carrier Smart Energy Monitoring funkce. Jednotky vyrábí ledovou nebo 
chlazenou vodu při teplotách vzduchu od -20°C do 55°C. Více výhod.
Díky volitelné technologii Carrier PUREtec™ bude Váš AquaForce® Vision 30KAV 
s chladivem HFO R-1234ze ještě více ekologický.

V Ý K O N  N E B O  Ú C I N N O S T ?

C h lad i c í  jed no t ky  3 0 K AV
50 0  k W  a ž  110 0  k W

   Výjimečný výkon
kompresorů Carrier 06Z

   Nízké úrovně hluku
Flying Bird™

   Vysoké úspory energie
Novation®

    Osvědčená spolehlivost
Super Enviro-shield™

   Uživatelsky přívětivé
ovládání Touch Pilot™

    Šetrné k životnímu prostředí 
PUREtec™

www.ahi-carrier.cz

CHLAZENÍ A KLIMATIZACE

N O V Ý  A Q U A F O R C E ®  V I S I O N  S  T E C H N O L O G I Í  G R E E N S P E E D ™ ,

K T E R Ý  N E D E L Á  Ž Á D N É  Ú S T U P K Y.  V I Z E  S P L N E N A .
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D E S I G N  I N N O V A T I V E  S O L U T I O N S
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Společnost Impromat Klima (kontakt na str. 17) uvádí na 
trh nový typ vnitřní jednotky s DX výměníkem. Je to jednotka 
AW DX pro režim chlazení i topení (obr. 1 a tab. 1). Její hlav-
ní použití je pro vytápění a chlazení skladů, průmyslových 
prostor, dílen, obecně tam kde zvýšený pohyb osob a kvalita 
vzduchu není nejvyšší (obr. 2). Stylový design s jednoduchý-
mi čistými tvary umožňuje instalaci jednotek ve veřejných 
prostorech. AW DX jednotka je vybavena DX výměníkem, 
motorem ventilátoru, kondenzační vanou a řídicím mo-
dulem UTI-INV-GDX pro připojení k venkovním jednotkám 
FUJITSU GENERAL LTD (obr. 3 a 4). 

Jednotka je nabízena ve dvou výkonových řadách 10 kW 
(AW DX22) a 15 kW (AW DX42) v režimu chlazení.
Mezi její základní charakteristiky patří:

Průmyslová jednotka AW DX - energeticky 
efektivní řešení pro sklady a haly
Michael Vita

Obr. 1

(Pokračování na str. 18)

Obr. 2



Nová stylová
a ekologická jednotka

www.impromat-klima.cz

Designová série KG s novým chladivem R32
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Komplexní řízení celého systému je řešeno pomocí modu-
lu z produkce společnosti Impromat Klima: UTI-INV-GDX.

Tento typ modulu je určen zvláště pro základní instalace, 
kde není požadavek na sofistikované řízení. Modul se ovládá 
pomocí otočného kolečka, kterým se reguluje požadovaná 
teplota. 

Moduly řady UTI-INV nabízí, mimo již zmíněného způsobu 
pomocí regulace požadované teploty, i sofistikovanější způ-
soby řízení systému. Moduly UTI-INV-U a UTI-INV-W jsou vy-
baveny analogovým vstupem pro přímé řízení výkonu ven-
kovní jednotky z libovolného nadřazeného regulátoru. Nebo 
lze využít jejich interní regulaci a postavit si vlastní tepelné 
čerpadlo ovládané pomocí dotykového panelu UTI-IQCP.

Novinkou pro rok 2018 je modul UTI-INV-485, který je vyba-
ven 485 sběrnicí, kdy řízení venkovní jednotky probíhá pomocí 
protokolu, jako je např. ModBus. Díky tomuto pojetí, polovič-
ním rozměrům a ceně dává tento modul zcela nové možnosti 
při návrhu DX řešení s jednotkami FUJITSU GENERAL.               

 snadná instalace;
 výměník s hydrofilními lamelami pro maximální odvod 

vody;
 rozteč lamel 4 mm pro minimální údržbu (zabraňuje za-

chytávání prachu);
 šasi jednotky z pozinkovaného ocelového plechu v bílé 

barvě;
 jednotka dodávána s nástěnnými držáky o délce 270 mm;
 vzduchový deflektor, pro vertikální/horizontální proudění;
 izolovaná kondenzační vana z nerezové oceli s přípojkou 

R1/2“;
 šachta pro jednoduché připojení teplotního čidla nasáva-

ného vzduchu;
 servisní otvor je také opatřen zámkem;
 jednoduché čištění kondenzační vany;
 230 V motor ventilátoru s třídou krytí IP44;
 nízký příkon zařízení – 120 W u modelu DX22, a 215 W 

u modelu DX42.

MODEL AW DX 22 AW DX 42

Výkon kW 10 15

Napájení V/ f /HZ 230/1/50

Proud A 0,6 0,95

Hlučnost dB(A) 52 62

Průtok vzduchu m3/h 2000 3500

Rozměry mm 670 x 740 x 510 875 x 920 x 510

Váha kg 48 63

Tab. 1

Obr. 3 Obr. 4

(Pokračování ze str. 16)
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Obr. 2 - Velikosti ZAcube

Obr. 1 - Ventilátorová stěna z ZAcube

 náhrada velkých ventilátorů u stávajících aplikací (retrofit);
 přizpůsobení k pracovnímu bodu (účinnost, hlučnost, pří-

kon).
Není jednoduché správně zvolit to nejvhodnější řešení, 

protože existuje více kombinací ventilátorů. Při ručním vý-
počtu je nutné hodnotit a srovnávat celou řadu parametrů, 
což je náročné zejména časově. Ziehl-Abegg implementoval 
do svého výběrového softwaru FANselect i možnost výbě-
ru a porovnání jednotlivých kombinací vzhledem k počtu 
a výkonu jednotlivých ventilátorů. Každý uživatel okamžitě 
vidí všechny možné kombinace a je schopen si vybrat tu 
nejvhodnější z hlediska vlastního požadavku. Ziehl-Abegg 
(kontak na str. 21) chtěl vytvořit nejen nástroj na správný 
výběr ventilátorových stěn, ale také produkt/ventilátor, po-

Hlavní myšlenkou ZAcube je možnost jednoduché realiza-
ce ventilátorových stěn a dosažení co nejlepších parametrů 
(vysoká účinnost, nízká hlučnost atd.). ZAcube je navržen tak, 
aby co nejvíce optimalizoval proudění vzduchu jednotlivých 
ventilátorů a minimalizoval jejich vzájemné ovlivňování. 

V dnešní době se stále více používá systém ventilátoro-
vých stěn, t.j. paralelní provoz ventilátorů. Důvodů, které 
vedou k použití ventilátorové stěny je celá řada, ale nejdů-
ležitější jsou:
 zvýšení spolehlivosti systému – ventilátorová stěna je dimen-

zována tak, aby při výpadku některého ventilátoru (popř. 
více ventilátorů), ostatní ventilátory kompenzovaly ztrátu 
nefunkčního ventilátoru zvýšením výkonu (zvýšením otáček); 

 kompaktnější řešení (menší rozměry ventilátorové komory);  

ZAcube – modulární systém ventilátorů
Ing. Tomáš Reček
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první pohled by se zdálo, že optimizér negativně ovlivňuje 
proudění vzduchu a musí působit jako překážka. V tomto 
případě je opak pravdou. Vývojáři v Ziehl-Abegg navrhli roz-
měry, tvar a umístění optimizéru tak, aby cíleně optimalizo-
vali proudění vzduchu  kolem optimizéru.

Optimizér je na obr. 4 znázorněn oranžově. Škála rychlostí 
v průřezu je znázorněna od modré až po červenou. Z toho-
to obrázku je patrné, že v případě bez optimizéru vznikají 
nejvyšší rychlosti a turbulence v rozích jednotky. Vlivem op-
timizéru proudění se přiblížíme na hodnoty, které má venti-
látor, pokud není proudění ovlivněno skříní, v tomto případě 
stěnami ZAcube. Samozřejmě záleží na kombinaci velikosti 
skříně ZAcube a oběžného kola, které je v konkrétním přípa-
dě použito. Čím větší je poměr mezi rozměrem skříně a prů-
měrem kola, tím je výsledek příznivější.

Výhodou optimizéru je i podstatně laminárnější proudění 
za ZAcube, což umožňuje umístit případné komponenty za 
ventilátorem blíže k ventilátoru (filtry, výměníky ...), aniž by 
byly rychlosti  proudění přes tyto komponenty příliš rozdílné.

ZAcode
Ventilátorovou stěnu složenou z několika ZAcube ja nutné 

zaregulovat a využít tak celý potenciál pro snížení nákladů za 
energie. ZAcode je univerzální způsob, jak řídit otáčky mo-
torů / ventilátorů společnosti Ziehl-Abegg. Výhodou stěny 
složené ze ZAcube je použití ventilátorů s motory ECblue, 
které mají integrovanou elektroniku s několika různými 
možnostmi řízení otáček (nejčastěji pomocí řídicího signálu 
0-10 V nebo pomoci Modbusu). Možností jak nastavit všech-
ny parametry pro řízení celé stěny je více. Je možné regu-
lovat na základě udržování konstantního tlaku v systému, 
na základě průtoků jednoho referenčního ventilátoru apod. 
S řešením této problematiky vám rádi poradí naši technici 
v Ziehl-Abegg.                                                                            

mocí kterého by bylo možné tyto stěny vytvořit. Výsledkem 
je nový produkt ZAcube.

Flexibilní sestava ZAcube
Základem ZAcube je radiální volně oběžné kolo řady Cpro 

ve spojení s ECblue motorem a tento ventilátor je umístěn 
do plechové skříně určitých rozměrů. Tyto ZAcube lze libo-
volně skládat dle potřeby do výšky i šířky ventilátorové ko-
mory (obr. 1). Vzájemná montáž je provedena standardním 
spojovacím materiálem (součást dodávky).

Hlavní výhodou skládání jednotlivých ZAcube je to, že 
není potřebné konstruovat pevnou stěnu / rám na uchycení 
ventilátorů.

ZAcube je vyráběn ve třech velikostech, které nebyly zvo-
leny náhodně, ale korespondují se standardními rozměry 
filtrů (obr. 2):
 Velikost 1 | 607 x 433 mm | 1 x 1 norm. filtr;
 Velikost 2 | 760 x 513 mm | střední velikost; 
 Velikost 3 | 912 x 595 mm | 1 ½ x 1 ½ norm. filtr.

Pro uvedené velikosti ZAcube jsou použity v různých kom-
binacích ventilátory s Cpro koly o průměrech 315, 355 a 400 
mm pro velikost 1, oběžná kola 400, 450 a 500 mm pro veli-
kost 2 a pro největší velikost 3 jsou použita kola o průměrech 
450, 500 a 560 mm. Vzhledem k požadavku na kompaktnost 
ZAcube není plně dodržen požadavek na minimální rozměr 
skříně. To sice znamená, že skříň ZAcube negativně ovlivňuje 
proudění vzduchu při průchodu skříní ZAcube, ale z tohoto 
důvodu byl navržen optimizér proudění (obr. 3), který tuto 
nevýhodu eliminuje.

ZAcube optimizér proudění
Jedná se o nový koncept pro výrazně vyšší výkon vzduchu 

a vyšší účinnost při současném snížení hlučnosti. Optimizér 
je plechová část a je umístěn na výtlačné straně ZAcube. Na 

Obr. 3 - Použití optimizéru proudění

Obr. 4 - Vliv optimizéru na proudění za ventilátorem (vlevo bez optimizéru, vpravo s optimizérem).
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Teď modernizovat a v budoucnu spořit

Vyměňte zastaralou techniku 
nejnovějšími ventilátory

Retrofi tblue- přináší zajímavé úspory a lepší technické parametry pro zastaralé 
zařízení a budovy

Jednoznačné výhody modernizace ventilátorů: Fáze výměny bez zbytečných prostojů 
• Výrazné snížení hlučnosti a úspora provozních nákladů • Rychlá návratnost investice 
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Manipulační technika 
míří k automatizaci

Zvlhčování vzduchu není           
luxus, ale nezbytnost!
Nízké investice pro vysoké výnosy –  
to je zvlhčování Merlin.

DREKOMA, s.r.o. – zastoupení pro ČR a SR

Pražská 636, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

+420 603 520 148, +420 608 580 950

info@drekoma.cz

www.drekoma.cz

Investice do systémů MERLIN® Technology vám 
šetří peníze již od první hodiny po nainstalování  
a uvedení do provozu…

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

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

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

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

Pomohli jsme jiným, pomůžeme i vám!

Stánek 068 / pavilon G1  
Veletrh EmbaxPrint v Brně 
27. 2. – 2. 3. 2018



Víte, že….
Zvlhčování vzduchu pro lepší zdravotní stav

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

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

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

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

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

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

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

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

Víte, že….
Všeobecné přínosy zvlhčování vzduchu

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

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

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

Ing. Harazím Vladimír, CSc – DREKOMA
Ul.Pražská 636
378 06 Suchdol nad lužnicí
info@drekoma.cz
www.drekoma.cz
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Obr. 1 Obr. 2 -  Ovládací skříň Digireg® v provedení IP20 a inovovaný prostorový 
ovladač

konfigurací řídicího systému Digireg®, která dokáže každou 
jednotku přizpůsobit požadavkům konkrétního projektu. 
Systém Digireg® byl pro rok 2018 inovován mimo jiné i v roz-
šíření o komunikační rozhraní Modbus a nový barevný doty-
kový ovladač (obr. 2).

Jednotky DUOVENT® Compact DV splňují nové nejpřís-
nější požadavky Ecodesign směrnice EC/1253/2014 v  uve-
deném rozsahu (tab. 1) nominálních průtoků pro jednotlivé 
velikosti.

Při konstrukci inovované verze jednotek DUOVENT®, která 
se rozměrově neliší od původní modelové verze, byl pou-
žit vlastní modulární princip stavby jednotek pod názvem 
ISOSTREAM®. Díky optimalizaci vnitřních komponentů jed-
notky a použití principů systému ISOSTREAM® došlo k úspo-
ře hmotnosti nové verze jednotek o 10 % oproti původní 

Společnost ELEKTRODESIGN (kontakt na titulní straně 
časopisu) je nejen úspěšným dodavatelem v sortimentu 
ventilátorů a vzduchotechnického příslušenství, ale také 
úspěšným výrobcem rekuperačních jednotek pro komerční 
i rezidenční použití včetně vlastních řídicích systémů.  V ob-
lasti jednotek pro komerční použití řady DUOVENT® připra-
vila společnost ELEKTRODESIGN ve vlastním vývojovém cen-
tru několik vylepšení, která výrazně usnadní údržbu a provoz 
jednotky během jejího životního cyklu. Jednotky DUOVENT® 
Compact DV se dodávají v celkem 10ti výkonových verzích 
a celkem 128 variantách instalačních poloh celého zařízení 
ve vzduchotechnickém systému (obr. 1). Pozadu nezůstá-
vá ani široká paleta příslušenství včetně příslušenství typu 
ROOFPACK, které usnadňuje použití jednotek ve venkov-
ním prostředí. Samozřejmostí je široká paleta uživatelských 

Inovace jednotek DUOVENT® 
Compact DV – modelová řada 
ISOSTREAM® 2018
Ing. Jan Kontra

Velikost jednotky Vnom [m
3/h] Limit SFPint2018 [W/(m3/s)] SFPint [W/(m3/s)]

DV 500 450 1216 996
DV 800 720 1202 1158

DV 1200 1200 1176 1023
DV 1800 1800 1118 847
DV 3000 3000 1053 1039
DV 4200 4200 1072 1004
DV 5100 5100 1035 998
DV 6000 6000 1015 1014
DV 6900 6600 978 970
DV7800 7300 956 918

Tab. 1 – Rozsah nominálních průtoků pro jednotlivé velikosti jednotek
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Obr. 3 - Protiproudý rekuperátor

Obr. 10 - Uzávěr dveří s nastavitelným 
přítlakem

Obr. 7 - Podstavné nohy výšky 150 mm

Obr. 4 - Ventilátor s EC motorem

Obr. 11 - Libela na opláštění jednotky

Obr. 8 - Připojovací příruby integrované 
v panelu

Obr. 5 - Kompaktní filtr

Obr. 12 - Snadno vysouvatelné výměníkové 
díly

Obr. 9 - Demontovatelné panty dveří

Obr. 6 - Náhled na jednotku DUOVENT® v podstropním provedení             Obr. 6a  - Inovace provedení stropního závěsu jednotky
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Obr 14 - Sondy pro měření průtoku vzduchu Obr 15 - Sondy tlakové ztráty filtrů přívodu 
a odvodu

Obr 16 - Tělo kapilárového termostatu

Obr. 17 - Sportovní hala Moravský Beroun

Obr.13 - Sendvičový panel s integrovanou nerezovou vanou pro odvod kondenzátu od rekuperátoru a chladiče

Obr. 18 - Obchodní centrum Union Brno
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V místech vnějšího opláštění se zvýšeným výskytem kon-
denzátu jsou sendvičové panely vybaveny integrovanou ce-
losvařovanou nerezovou vanou z materiálu AISI304 (obr. 13).

Pro snadnější diagnostiku provozních stavů a zaregulování 
jednotky jsou nové jednotky na vnější straně opláštění vy-
baveny tlakovými sondami (obr. 14) pro připojení měřicích 
přístrojů diferenčního tlaku za účelem zjištění tlakové ztráty 
filtrů nebo konkrétního průtoku vzduchu ventilátoru přívo-
du nebo odvodu (obr. 15). Dále je vylepšena ochrana vod-
ních ohřívačů před zamrznutím. Do jednotek je montován 
kapilárový protimrazový termostat (obr. 16) jako dodatečný 
stupeň protimrazové ochrany vodního ohřívače.

O komerčních možnostech rekuperačních jednotek DUO-
VENT® i o jejich kvalitě a zájmu investorů o ně svědčí jejich 
rozmanité využití, jak je ukázáno na obrázcích 17 až 20.     

verzi. Opláštění ze sendvičových panelů tl. 45 mm je vypl-
něno nehořlavou kamennou vlnou (třída reakce na oheň A1 
dle EN13501-1) s vysokou úrovní akustické a tepelné ochra-
ny. Zásadní novinkou je použití celohliníkových protiprou-
dých rekuperátorů (obr. 3) s účinností až 96 % (min. suchá 
účinnost 78 %), s integrovaným bypassem a možností volby 
cirkulačního režimu. Oběžná kola ventilátorů jednotky jsou 
vyrobena z kompozitních materiálů o velmi nízké hmotnosti 
a dosahují statické účinnosti až 65 %. Samozřejmostí jsou EC 
motory (obr. 4), které přímo pohánějí oběžné kolo ventiláto-
ru. Kompaktní rámečkové filtry (obr. 5) v třídách filtrace G4-
F9 jsou nově opatřeny plastovým instalačním rámečkem.

V následujícím přehledu (obr. 6 až 12) je uveden stručný 
souhrn nejzásadnějších změn v konstrukci jednotek DUO-
VENT® modelu 2018.

Obr. 19 - Výrobní závod – lakovna Letovice

Obr. 20 - Nemocnice České Budějovice
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 Economy: teplota je udržována v širokém pásmu. Užívá se 
pro aktuálně nepoužívanou místnost; režim má nejnižší 
energetickou náročnost.
Režimy regulátoru mohou být nastavovány dálkově z dispe-

čerského / dozorového pracoviště, např. z recepce hotelu.
K funkcím zlepšení ekonomiky provozu patří možnost 

uzavření ventilů topení nebo chlazení při otevřeném oknu 
v místnosti. 

Důležitou schopností systémů IRC je možnost zadávat 
časový režim topení / chlazení podle předem připravených 
tabulek (školní rozvrh) nebo podle časových diagramů. Sem 
patří i použití nočních útlumů.

Aby regulátor mohl plnit naznačené funkce, musí být vy-
baven minimálně těmito vlastnostmi:
 měření teploty;
 připojení stavových signálů jako je čidlo přítomnosti osoby 

(pohybové, kartový systém), dveřní nebo okenní kontakt;
 ovládání ventilů chladicího a topného média; 
 ovládání rychlosti otáčení ventilátoru Fan-Coilu; 

Individuální řízení prostředí v místnostech   
Tepelnou pohodu v pokojích hotelů, v místnostech kance-

lářských budov a škol a jim podobných zařízení zajišťují regu-
lační systémy označované jako IRC (Individual Room Control). 
Jejich základ obvykle tvoří  konfigurovatelné regulátory ovlá-
dající topné a chladicí elementy jako jsou klimatizační jednot-
ky typu Fan-Coil nebo teplovodní radiátory. Důležitou vlast-
ností IRC regulací je jejich schopnost zajistit tepelnou pohodu 
místností s co nejmenšími energetickými nároky. K tomu musí 
být regulátory vybaveny příslušnými funkcemi. Základem bý-
vají tři režimy regulace lišící se šířkou pásma, ve kterém je tep-
lota místnosti udržovaná. Obvykle jsou označeny:
 Comfort: nastavení teploty je plně v moci uživatele míst-

nosti, teplota je udržována přesně, režim má nejvyšší 
energetickou náročnost;     

 Standby: teplota je udržována ve středně širokém pásmu 
tak, aby byl možný rychlý přechod do režimu Komfort; ten-
to režim se použije například, když je hotelový pokoj v reži-
mu „Check-In“, ale nikdo v něm není přítomen; pokud regu-
látor zjistí přítomnost osoby, přejde do režimu Komfort;

Regulátor TRONIC 2032 FX 
pro individuální řízení prostředí 
v místnostech
Ing. Josef Helvich

Obr. 1

(Pokračování na str. 30)
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 Řízení jedné nebo více klimatizačních jednotek (průtok 
topného / chladicího média, rychlost otáčení ventiláto-
ru).

 Přídavný regulátor (např. regulace teploty v koupelně).
 Ovládání stínicí techniky a osvětlení.
 Podle požadavku rezervačního systému, vyhodnocení 

přítomnosti osob nebo časového programu regulátor 
pracuje v režimech Comfort, Standby nebo Economy.

 Řízení průtoku topného a chladicího média termoelek-
trickými ventily nebo pomocí spojitých / tříbodových 
servopohonů.

 Komunikace s nadřazeným systémem po sběrnici RS485 
s protokolem MODBUS RTU. 

 Možnost bezdrátového RF připojení čidel a akčních or-
gánů.

Ovládací terminál TRMX 10  
 Grafický barevný displej s dotykovým ovládáním.
 Zobrazení žádaných a skutečných hodnot.
 Přepínatelné ovládací obrazovky individuální k dané 

funkci.
 Integrované čidlo teploty prostoru.
 Možnost dálkového IR ovládání.

Shrnutí
V článku jsme se snažili ukázat požadavky kladené na 

zařízení určená pro individuální regulaci prostředí v míst-
nostech.   

Dále článek seznamuje s novými výrobky firmy TRONIC 
CONTROL, s.r.o., určenými pro tyto aplikace, které firma 
aktuálně uvádí na trh. Regulátor T2032 FX a ovládací ter-
minál TRMX 10 splňují nejpřísnější požadavky kladené na 
zařízení tohoto druhu. Vyznačují se vysokou aplikační pruž-
ností a vysokým komfortem ovládání.                                  

 komunikační rozhraní pro připojení počítače dispečerské-
ho / dozorového pracoviště, rezervačního systému.
Součástí nebo příslušenstvím regulátoru je terminál uživa-

tele místnosti pro nastavení žádané teploty a rychlosti otáčení 
ventilátoru a pro zobrazení žádaných / skutečných hodnot.

Firma Tronic Control, s.r.o. (kontakt na str. 29) vyrábí a do-
dává regulátor klimatizační jednotky T2008 F, který, spolu 
s ovládacím terminálem TRM-F, splňuje všechny uvedené po-
žadavky. V průběhu let byl regulátor nasazen v tisících kusů. 

Regulátor Tronic 2032 FX   
Současné požadavky na řízení komfortu prostředí míst-

nosti jsou širší, než je výše naznačeno. Proti minulosti se 
navíc požaduje např.:  
 připojení více než jedné klimatizační jednotky k jednomu 

regulátoru;
 podpora přídavných regulací;
 komunikační řízení autonomních klimatizačních zařízení 

(tepelná čerpadla a jednotky typu „split“); 
 ovládání stínicí techniky (žaluzie, rolety); 
 řízení intenzity osvětlení;
 Firma Tronic Control, s.r.o. zařadila do sortimentu a uvádí 

na trh nové výrobky, které nahradí úspěšné typy T2008 F 
a TRM-F;     

 IRC regulátor T2032 FX (obr. 1);
 ovládací terminál TRMX 10 (obr. 2).

Nové výrobky splňují všechny výše uvedené požadavky. 
Vyznačují se velkou aplikační adaptibilitou a vysokým kom-
fortem ovládání. Dále uvedeme základní technické charak-
teristiky.

Regulátor T2032 FX
 Konfigurovatelné přiřazení vstupů a výstupů k požadova-

né aplikaci.

Obr. 2

(Pokračování na str. 28)
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Charakteristika
 Prostorově úsporné uspořádání vstupů a výstupů.
 Dobré průtokové charakteristiky díky sinusovému uspořádá-

ní.
 Kompaktní design se snadnou instalací.
 Malé rozdělovače včetně EPP izolace a příslušenství, s in-

tegrovanými skupinami čerpadel nebo bez nich od 30 kW 
do 150 kW.

 Kompaktní rozdělovače ve standardním nebo variabilním 
provedení. 

 Kompaktní rozdělovače s 90 ° koleny s tepelně oddělený-
mi komorami nebo bez nich.

 Jednokomorové rozdělovače v hranatém nebo kulatém 
provedení.

 Sanitární rozdělovače z nerezové oceli pro rozvody vody 
nebo rozdělovače pitné vody LegioNixx.

Sinus HydroFixx – kombinovaný rozdělovač/sběrač s inte-
grovaným hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků

HydroFixx, který se skládá z rozdělovače s integrovaným 
HVDT, obsahuje v jednom výrobku mnoho pozitivních vlast-
ností. Na jedné straně integrovaný HVDT zajišťuje optimální 
hydraulické oddělení okruhu kotle od spotřebičů, na druhé 
straně rozdělovač horizontálně umístěný výše umožňuje 
prostorově úsporné uspořádání topných okruhů.

V oblasti bytových potřeb, speciálně navržených pro použi-
tí s jedním kotlem, nabízí malý HydroFixx optimální řešení pro 
kombinované a prostorově úsporné rozdělovače topných okru-
hů. V systému se dvěma nebo více topnými okruhy není zapo-
třebí většího množství instalace ani dodatečného prostoru. 

Výhody se týkají zejména systému HydroFixx v individuál-
ním provedení. Úspory v instalačním čase, hydraulické od-
dělení a minimální požadovaný prostor mají zvláště pozitivní 
vliv na náklady na stavbu a na účinnost systému. Existuje ně-
kolik důvodů ve prospěch kombinace rozdělovače a HVDT.

Zřejmé výhody
 Výrazné snížení nákladů na instalaci: vyžaduje pouze jed-

no připojení potrubí mezi HydroFixx a kotlem.
 Výrazná úspora místa z hlediska šířky a výšky při použití 

rozdělovače s integrovaným HVDT.
 Nižší pořizovací cena ocelových konstrukcí a izolace.
 Také pro multivalentní typy soustav.
 Snadnější manipulace na stavbě.
 Odkalení. 
 Sada obsahuje izolaci a nástěnný držák.
 Tlakově odzkoušeno a připraveno z výroby.
 Provozní tlak max. 6 bar, provozní teplota max. 110 ° C.
 K dispozici také jako verze ProfiFixx.

Rozdělovače s vystrojením
Konstrukce rozdělovače (obr. 2) je založena převážně na 

kombinovaných rozdělovačích/sběračích pro soustavy vytá-
pění a chlazení z produktové řady Sinus.

ProfiFixx s přírubovými čerpadlovými skupinami
 Kompletní čerpadlová skupina s přírubovým čerpadlem 

do 1 600 kW.

Sinus Verteiler - tradiční německý výrobce rozdělovačů 
pro topné a chladicí systémy s více než 40ti-letou tradicí 
vstupuje v roce 2018 na český trh a to se sortimentem, jenž 
zahrnuje vysoce efektivní rozdělovače, navazující čerpadlo-
vé skupiny a hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků 
HVDT. Výrobní řady zahrnují prakticky všechny výkony pře-
dávání tepla a chladu, včetně řešení na míru. Všechny pro-
dukty jsou koncipovány pro snadnou integraci do soustav 
a „plug and play“ napojení na komponenty pro udržování 
tlaku a úpravu vody Reflex. 

Sinus rozdělovače/sběrače pro soustavy vytápění 
a chlazení

Sortiment zahrnuje malé rozdělovače/sběrače (obr. 1) 
s výkonem 30 kW, velké rozdělovače/sběrače s výkonem  
i více než 9 000 kW, jakož i individuální rozdělovače/sběrače 
se specifickými připojeními, rozměry, materiály a povrcho-
vou úpravou. Certifikáty TÜV jsou zde samozřejmostí.

Vysoce efektivní rozdělovače 
a hydraulické vyrovnávače 
dynamických tlaků
Ing. David Čech, Ing. Vít Gabriel 

Obr. 1
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 Žádné hydraulické problémy v případě několika topných 
okruhů.

 Vysoký stupeň stability celého topného systému.
 Čtyři boční vstupy pro připojení spotřebičů a zdrojů tepla.
 Návarky pro odvzdušnění, vypouštění a teplotní čidla.
 Podstavec pro připevnění k podlaze.
 V malém provedení možnost dodávky v sadě vč. Izolace. 
 Tlakově odzkoušeno a připraveno z výroby.
 Provozní tlak max. 6 barů, provozní teplota max. 110 ° C.

PROSINUS
Je online konfigurátor (obr. 4) produktů Sinus. Jeho funkce 

lze charakterizovat takto:
 možnost individuálně navrhnout jednotlivé produkty Sinus;
 online – přístup do vytvořených projektů z jakéhokoliv po-

čítače;
 individuální, trojrozměrné plánování;
 exportní formát DXF kompatibilní s aplikací AutoCAD.
 možnost využít podrobných textů do technických zpráv 

a výkazů.                                                                                     

 Předmontované topné okruhy DN 25 - DN 80, připojení 
zdroje DN 50 - DN 150.

 Řízené i neřízené provedení.   
 Rozteč připojení 290 mm (mezi vstupy/výstupy pro daný 

okruh) nebo 330 mm (mezi jednotlivými topnými okruhy). 
 EnEV-kompatibilní izolace v jednotném vzhledu.
 Extrémně krátké časy instalace díky předem sestavenému 

modulárnímu provedení.
 Nízká montážní výška je pouze 1 865 mm.
 Lze použít také s technologií Sinus HydroFixx nebo tepelně 

oddělenými rozdělovači/sběrači.      
 Použitý výhradně komponenty vyrobené vysoce kvalitní-

mi dodavateli.

Sinus hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HVDT)
HVDT (obr. 3) zajišťuje vysoký stupeň stability v každém 

topném systému. Odděluje primární okruh tepelných zdro-
jů od sekundárního okruhu, čímž se dosahuje konstantní 
funkčnosti ve všech provozních stavech. Dokonce i menší 
chyby v dimenzování mohou být kompenzovány vložením 
HVDT do systému.

Zřejmé výhody
 Optimální hydraulické oddělení primárního a sekundární-

ho okruhu.

Obr. 2

Obr. 4

Obr. 3
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 možnost napojení na systémový regulátor Vaillant multi-
MATIC.
Z vybavení výrobku vyplývá, že je určen nejen pro vytápě-

ní, ale také obsahuje funkci pasivního chlazení. Mimo chla-
divový okruh je umístěn další deskový výměník, který slouží 
k předávání chladu z vrtu či kolektoru v letních obdobích do 
např. podlahového systému. Funkce celého spotřebiče je 
zřejmá z obr. 3.

Tepelné čerpadlo se vyznačuje kompaktními rozměry, 
které jsou srovnatelné se závěsným plynovým kotlem. Další 
předností je velmi nízká hodnota hlučnosti. Z těchto důvodů 
lze proto instalovat čerpadlo do bytů v bytových domech, 
kdy si každý uživatel může nastavit individuální hodnoty pro 
vytápění a ohřev vody. Další možností je bezproblémová 
kombinace s ostatními komponenty Vaillant, jako jsou např.:
 hydraulická jednotka VWZ MEH 61 se záložním 6 kW zdro-

jem, řídicí jednotkou a přepínacím ventilem;

Koncem loňského roku uvedla společnost Vaillant Group 
(kontakt na str. 35) novinku v oblasti tepelných čerpadel na 
český trh. Jedná se o závěsné provedení tepelného čerpadla 
Vaillant geoTHERM VWS 36/4.1 (obr. 1 a tab. 1). Toto tepel-
né čerpadlo země – voda má tepelný výkon 3 kW a je určeno 
zejména pro instalaci v pasivních či nízkoenergetických do-
mech, ale je také vhodné do bytových jednotek s centrálním 
vrtem nebo zemním kolektorem (obr. 2).

Základní vybavení tepelného čerpadla:
 vysoce účinné čerpadlo pro topný a solankový okruh;
 nerezový deskový výměník pro kondenzátor a výparník;
 elektronický expanzní ventil;
 nerezový deskový výměník a trojcestný přepínací ventil 

pro pasivní chlazení;
 textový displej s diagnostikou;

Novinka na českém trhu 
– závěsné tepelné čerpadlo 
Vaillant geoTHERM
Ing. Libor Hrabačka

Obr. 1 - Tepelné čerpadlo geoTHERM VWS 36/4.1
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 „vše v jednom“ – uniTOWER VIH QW 190 obsahující zásobník 
teplé vody (objem 190 l), oddělovací výměník a trojcestný 
ventil.
Výše uvedené příklady příslušenství usnadňují a urychlují in-

stalaci, jak po stránce topenářské, tak i po stránce elektrického 
připojení. Veškerou komunikaci zajišťuje centrální regulátor 
multiMATIC 700. Pomocí tohoto regulátoru si uživatel může 
nastavit teploty, časová okna, prázdninové programy pro vytá-
pění, chlazení a přípravu teplé vody. Samozřejmostí je vzdálená 
správa celého systému. Po instalaci internetové jednotky VR 
920 lze na dálku nastavovat a diagnostikovat celý topný systém 
včetně tepelného čerpadla. K tomu slouží aplikace multiMATIC 
App, kterou lze zdarma stáhnout na internetových portálech 
AppStore nebo Google Play. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že firma Vaillant 
Group investuje nemalé částky do vývoje a neustále rozšiřuje 
sortiment tepelných čerpadel. Tento trend zajišťuje splnění 
veškerých požadavků od všech zákazníků – projektantů, insta-
lačních firem a v neposlední řadě koncových uživatelů.             

Parametr VWS 36/4.1 Jednotka
Topný výkon při B5W35 2,9 kW
Elektrický příkon 0,8 kW
Topný faktor COP 4,5 -
Chladicí výkon při B10W18 5 kW
Chladivo R410A -
Množství chladiva 0,7 kg
Rozměry (v/š/h) 720/440/435 mm
Hmotnost 59

Tab 1 - Základní technické údaje

HP17_64433_01 geoTHERM VWS 36/4.1 with Hydraulic Station VWZ MEH 61

Obr. 2 - Funkční schéma bytového domu s třemi tepelnými čerpa-
dly v každé bytové jednotce a centrálním zemním vrtem

e
e

Legenda:

 Diferenční tlakový senzor

 Oběhové čerpadlo

 Teplotní čidlo

 Expanzní ventil

 Tlakový senzor

 Průtokový senzor

1 Kondenzátor
2 Výparník
3 Kompresor
4 Deskový výměník pro pasivní chlazení
5 Přepínací ventil pro vytápění

1
2

3

4

5

Obr. 3 - Funkční schéma tepelného čerpadla
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Panasonic (kontakt na str. 41) rozšířil řadu nádrží na tep-
lou užitkovou vodu (TUV) o modely s vysokou účinností. 
Nádrže (obr. 1) jsou kompatibilní se stávajícím sortimentem 
tepelných čerpadel Panasonic Aquarea a byly navrženy tak, 
aby zjednodušily instalaci a dosáhly dlouhodobých úspor. 
Novinky zahrnují dvě nerezové nádrže třídy A a pět smalto-
vaných nádrží o velikostech od 150 do 400 litrů.

Nádrže třídy A
Nádrže třídy A z nerezové oceli jsou také k dispozici v ob-

jemech 190 a 280 l a vzhledem k tomu, že jsou bez anodové 
konstrukce, nevyžadují žádnou údržbu. Navíc tyto nádrže 
mají 10letou záruku na vnitřní tank. Nerezová ocel se použí-
vá v nových nádržích kvůli své účinnosti a schopnosti odolá-
vat vysokým teplotám vody a korozi.

Smaltované nádrže
Smaltované nádrže jsou k dispozici ve čtyřech velikostech: 

150,   200, 300 a 400 litrů, přičemž 300litrový zásobník je 
k dispozici ve verzi se dvěma cívkami. S jejich využitím se 
počítá hlavně v kombinaci se solárními panely.

Ochrana nádrží je zajištěna prostřednictvím super čisté-
ho smaltu s velkým podílem hořčíku. To je kombinace, která 
zaručí odolnost i v těch nejtěžších provozních podmínkách 
a neohrozí kvalitu či chuť vody.

Sto let společnosti Panasonic
Společnost Panasonic oslaví v roce 2018 své 100. výročí. 

Za uplynulé století se vypracovala na přední firmu ve vývo-
ji elektronických technologií a B2C i B2B řešení pro oblasti 
bydlení, automobilového průmyslu, a spotřební elektroniky 
i klimatizace a vytápění. Panasonic v celém světě provozu-
je jednadevadesát dceřiných a bez mála půl tisíce přidru-
žených společností. Za minulý fiskální rok vykázal čistý zisk 
ve výši 61,7 miliardy EUR. Společnost napříč svými divize-
mi klade důraz na inovativní technologie, které zpříjemňují 
a usnadňují život lidem.                                                                

Vysoce účinné nádrže 
na teplou užitkovou vodu
Igor Walter

Obr. 1
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Na následujícím příkladu ukáži, jak při návrhu postupovat. 
Uvažovaný bytový dům má roční spotřebou TUV 1600 m3/
rok o teplotě 55 °C (obvyklá teplota TUV z CZT), 140 obyva-
tel, 60 bytů. Z toho vychází průměrná spotřeba teplé užit-
kové vody cca 31,3 l/osobu/den. Pokud bude užitková voda 
tepelným čerpadlem ohřívána pouze na 50 °C, bude roční 
objem spotřebované teplé užitkové vody vyšší, a to 1800 
m3/rok, 35,2 l/osobu/den. Tato předpokládaná spotřeba 
TUV je směrodatná pro návrh velikosti zásobníků TUV a vý-
konu tepelného čerpadla. Denní spotřeba TUV o teplotě 50 
°C vychází 4,93 m3. Bytový dům má v odběru TUV dvě špičky, 
ranní a večerní. Objem zásobníků TUV je proto nutné zvolit 
tak, aby aktuální zásoba TUV pokryla s menší rezervou ka-
ždou špičku. Proto v uvažovaném případě zvolíme velikost 
zásobníků TUV o minimální kapacitě 3 m3. Tímto je zajištěna 
dostatečná zásoba TUV pro pokrytí ranní a večerní špičky 
odběru TUV. Výkon tepelného čerpadla je nutné navrhnout 
tak, aby zásobníky TUV byly vždy ohřáty na požadovanou 
teplotu 50 °C v době mezi odběrovými špičkami.

Dobu ohřevu zásobníků TUV řešíme ve vztahu k výkonu 
topného zdroje, tepelného čerpadla. Průměrný výkon pro 
přípravu TUV uvažujeme u tepelných čerpadel vzduch-voda 
při venkovní teplotě -6 °C. Z údajů o výkonu topného zdroje, 
spotřebě TUV a teplotě studené užitkové vody pro TUV je 
možné spočítat předpokládanou dobu ohřevu. Pro uvažova-
ný případ bychom navrhli pro variantu, kdy tepelné čerpadlo 
ohřívá pouze užitkovou vodu, kaskádu dvou tepelných čer-
padel AC Heating Convert AW16-3P. Ve variantě, kdy topný 
zdroj s tepelným čerpadlem zajišťuje ohřev užitkové vody 
i topení, bychom zvolili kaskádu dvou tepelných čerpadel 
AC Heating Convert AW28-3P. V době, kdy nebude ohřívána 
užitková voda, budou tepelná čerpadla využita pro topení. 
Protože mají v této variantě tepelná čerpadla vyšší výkon, 
zkrátí se doba ohřevu užitkové vody.

Při návrhu je také nutné počítat se sanitací zásobníků TUV 
(termická desinfekce). Sanitaci je nutné provádět jedenkrát za 
týden. Sanitace spočívá v ohřátí vody v zásobnících TUV na 
takovou teplotu, která zničí bakterie legionelly. Pro sanitaci 
obvykle využíváme elektrické kotle o takovém výkonu, aby 
bylo možné dosáhnout sanitační teploty cca 68 °C do max. 
3 hodin.

Pokud bytový dům zvažuje využití tepelného čerpadla 
pouze pro přípravu TUV, návrh tímto krokem končí. V pří-
padě, že požaduje využít tepelné čerpadlo i pro topení, je 
nutné rozšířit topný zdroj o příslušný počet tepelných čerpa-
del pro pokrytí tepelné ztráty bytového domu. Když tepelné 

Příprava teplé užitkové vody (TUV) pro bytové domy může 
být řešena buď samostatně bez vazby na topení, nebo jako 
součást celého topného zdroje včetně topení. Vzhledem 
k tomu, že příprava TUV je vždy prioritou pro jakýkoliv ob-
jekt pro trvalé bydlení, nesmí být dimenzování topného 
zdroje s tepelným čerpadlem podceněno.

Nejdůležitějším vstupním údajem pro návrh je roční spo-
třeba užitkové vody v m3. V případě, že bychom vycházeli 
pouze ze spotřeby tepla v GJ pro přípravu TUV, může být 
tato hodnota zavádějící vzhledem k neznalosti tepelných 
ztrát na rozvodu TUV, cirkulace v domě a také ztrát vzniklých 
na přívodním potrubí CZT do objektu (záleží na připojení 
domu k CZT).

Návrh tepelného čerpadla 
pro přípravu teplé užitkové vody 
v bytových domech
Ing. Jiří Polívka, Ph.D.

Obr. 1
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rametrů) pak zajistí dispečink. Je tak možné například identi-
fikovat odběrové špičky TUV a jim následně přizpůsobit nejen 
parametry topného zdroje, ale i optimalizovat nastavení cir-
kulace TUV. Tím se dosahuje nemalých úspor. Každý bytový 
dům se provozně chová jinak (jiná spotřeba, jiné požadavky 
obyvatel…). Není proto možné používat jedno nastavení regu-
lace pro všechny bytové domy. Proto je dálková správa a auto-
matická diagnostika velice efektivním nástrojem pro dosažení 
optimálního provozu pro jednotlivé bytové domy.

Vhodným návrhem topného zdroje s tepelným čerpadlem 
je možné dosáhnout úspory nákladů na ohřev užitkové vody 
a topení v průměru 60 %. To dokazují provozní výsledky 
z instalací, kde jsme instalovali tepelná čerpadla AC Heating 
Convert AW s regulací xCC (obr. 1 až 3).                                  

čerpadlo navržené přednostně pro ohřev užitkové vody za-
jistí ohřátí zásobníků TUV, je možné jej následně využít i pro 
dodávku tepla do topení.

Aby topný zdroj s tepelným čerpadlem efektivně pracoval, 
je nutná vhodná regulace. Řízení topných zdrojů s tepelnými 
čerpadly AC Heating Convert AW zajišťuje regulace xCC. Tato 
regulace tepelné čerpadlo, nebo jednotlivá tepelná čerpadla 
řazená v kaskádě, inteligentně řídí tak, aby došlo k co nej-
rychlejší a zároveň nejekonomičtější přípravě TUV. Je-li topný 
zdroj určen také pro topení, řídí celý topný zdroj s maximální 
efektivitou. Regulace xCC je standardně připojena k inter-
netu. Dálková správa a automatická diagnostika umožňuje 
dlouhodobě sledovat provoz topného zdroje. Vyhodnocování 
získaných údajů je automatické a optimalizaci nastavení (pa-

Obr. 2

Obr. 3
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PRAHA
V Praze na adrese Laudova 1013/17 a 1014/15 je od 

podzimu roku 2016 též instalován topný zdroj s tepelnými 
čerpadly. Dům má 12 podlaží, 90 bytů o celkové výměře 
5 680 m2 a žije v něm přes 230 obyvatel. Dům je zateplený, 
tepelná ztráta domu je 150 kW. Je zde instalována kaská-
da osmi tepelných čerpadel AC Heating Convert AW28-3P 
o celkovém výkonu 223,2 kW (A2/W35). Předpokládané 
celkové úspory ve vytápění a ohřevu užitkové vody jsou 
61 %. Návratnost investice 5 miliónů Kč je 5 roků.

MLADÁ BOLESLAV
V roce 2016 instalovali topný zdroj s tepelnými čerpadly 

v dalším bytovém domě. Jedná se o dům na adrese Za-
lužanská 1270 a 1271, Mladá Boleslav. Dům má 8 podlaží, 
46 bytů o celkové výměře 3 170 m2 a žije v něm přes 190 
obyvatel. Dům je zateplený, tepelná ztráta domu je 100 
kW. Topný zdroj je složen z kaskády pěti tepelných čer-
padel AC Heating Convert AW28-3P o celkovém výkonu 
139,5 kW (A2/W35). Předpokládané celkové úspory ve 
vytápění a ohřevu užitkové vody jsou 63 %. Návratnost 
investice 3 milióny Kč je 6 roků.

V uplynulém roce začaly s tepelnými čerpadly šetřit by-
tové domy např. v Lounech, Opavě, Mostě, Českém Těšíně 
a Praze – Radotíně, a přidaly se tak k řadě spokojených 
zákazníků, kteří si vyrábějí teplo kdy chtějí a tolik, kolik 
ho potřebují.

Závěr
Zájem majitelů bytových domů o řešení vytápění 

a ohřevu užitkové vody tepelnými čerpadly stále narůstá. 
V cestě však stojí teplárny a někdy i stavební úřady, proto 
vlastní realizace nejsou zatím tak rychlé a bezproblémo-
vé, jak by si přáli majitelé bytů, kteří již nechtějí platit 
vysoké ceny za teplo z CZT.

Obavy majitelů bytů z nevyzkoušeného a zatím nestan-
dardního topného zdroje s tepelnými čerpadly lze rychle 
rozptýlit. Odborný návrh, ekonomická rozvaha, provozní 
výsledky z již fungujících topných zdrojů a prohlídka refe-
rencí většinu přesvědčí o správné volbě.                          

Vysoká cena tepla z centrálního zásobování teplem 
(CZT) nutí stále více majitele bytů v bytových domech 
se zamýšlet nad jinou alternativou. Jednou z cest, a jak 
ukazují provozní výsledky z již provedených instalací, je 
zřízení lokálního zdroje s tepelnými čerpadly.

Tepelná čerpadla již nejsou jen neznámou a neověře-
nou technickou novinkou. Tato technologie se stává stá-
le rozšířenější. Důkazem je rostoucí zájem a další bytové 
domy, které pro vytápění a ohřev užitkové vody zvolily 
tepelné čerpadlo. Také povědomí, že tepelné čerpadlo 
lze instalovat jen do menších bytových domů neplatí. Při 
správném návrhu, zvolení vhodné a ověřené technologie 
praxí je možné využít tepelná čerpadla i ve velkých byto-
vých domech.

BRNO - Rolnická ulice
Na konci roku 2015 instalovali tepelná čerpadla v byto-

vém domě na adrese Rolnická 659/3, Brno. Dům má 13 
podlaží, 60 bytů o celkové výměře 3 266 m2 a žije v něm 
kolem 180 obyvatel. Dům je zateplený, tepelná ztráta 
domu je 110 kW. V domě je instalovaná kaskáda pěti te-
pelných čerpadel AC Heating Convert AW28-3P o celko-
vém výkonu 139,5 kW (A2/W35). Předpokládané celkové 
úspory ve vytápění a ohřevu užitkové vody jsou 56 %. Ná-
vratnost investice 3 milionů Kč do změny topného zdroje 
je 5 roků.

BRNO - ulice Josefy Faimonové
Další bytový dům v Brně, který se rozhodl využít pro 

vytápění a ohřev užitkové vody tepelná čerpadla stojí 
na adrese Josefy Faimonové 2239/19, Brno. Dům má 8 
podlaží, 32 bytů o celkové výměře 1 636 m2 a žije v něm 
90 obyvatel. Dům není zateplený, má jen izolační nátěr, 
tepelná ztráta domu je 100 kW. Při návrhu bylo již uvažo-
váno, s ohledem na potřebnou vyšší teplotu topné vody 
při venkovních teplotách pod -5 °C, s větším využitím bi-
valentního zdroje. Proto topný zdroj tvoří kaskáda pou-
ze tří tepelných čerpadel AC Heating Convert AW28-3P 
o celkovém výkonu 83,7 kW (A2/W35). Předpokládané 
celkové úspory ve vytápění a ohřevu užitkové vody jsou 
49 %. Návratnost investice 2,4 milionu Kč je 5,5 roku. 

Zkušenosti a ověřené výsledky 
z vytápění bytových domů tepelnými 
čerpadly v Česku
Ing. Jiří Honzík, Ing. Michal Fiala
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Obr. 1

hož intuitivní rozhraní umožňuje jednoduše spravovat  
a nastavovat tepelné čerpadlo z mobilního zařízení nebo po-
čítače, ať jste kdekoliv.

Mono-block Aquarea Generace H ve výsledku předsta-
vuje ekonomické řešení pro domácnosti a malé komerč-
ní prostory, které vyžadují rychlou instalaci, vysoký výkon  
a úspory, ale potýkají se s omezeným prostorem.

Od výroby první klimatizační jednotky již v roce 1958 ve 
společnosti Panasonic letos uplyne 60 let. Nyní společnost 
ročně vyrábí více než 200 milionů kompresorů a její  produkty 
se prodávají ve 120 zemích světa. Panasonic se specializuje na 
inovativní řešení pro 4 oblasti – vytápění a klimatizace pro ro-
dinné domy, kanceláře, firmy a průmyslové areály. Společnost 
klade důraz na kvalitu svých řešení, jejich funkční a moderní 
design i na dodržování nejpřísnějších standardů a norem – 
především pokud jde o vysokou energetickou účinnost a sni-
žování ekologické zátěže a hlučnosti (kontakt na str. 41).      

Řada tepelných čerpadel mono-block Aquarea Genera-
ce H (obr. 1) nabízí vysokou energetickou účinnost a ekono-
mickou úsporu. Nová vysoce účinná řada má nejlepší COP 
a EER napříč nabídkou mono-blocků značky Panasonic. Na-
příklad mono-block o výkonu 5 kW nabízí při nízké teplotě 
ohřevu (35ºC) COP 5,05 a při střední (55ºC) COP 3,5 a EER 
3,38. V nabídce kromě již zmíněného 5 kW modelu najdeme 
ještě 7 kW a 9 kW variantu. Všechny varianty jsou navrženy 
s ohledem na rychlost a flexibilitu instalace, kdy kompaktní 
rozměry napomáhají snížení celkové ceny instalace. Pro jed-
noduší obsluhu je možné termostat nebo ovladač umístit až 
50 metrů od jednotky.

Jednoduchá je i údržba, kdy jsou veškeré přípojky včet-
ně odvzdušňovacího ventilu, pojistného ventilu a obvo-
dové desky rychle přístupné z čela jednotky. Mono-block 
Generace H může být připojen přes kabel nebo Wi-Fi na 
internet k řídicímu systému Aquarea Smart Cloud, je-

Vysoká energetická účinnost 
i ekonomická úspora
Jakub Šachl



Nové kazetové jednotky PACi PU2 90 x 90  
a jednotky Big PACi PE2 či Mini PACi PE2 nabízí 
kompletní řešení s vynikající účinností, které svou 
velikostí a škálovatelností pokrývají potřeby 
větších i menších komerčních prostor. Poskytují 
plný výkon i při nízkých teplotách, lze je integrovat 
do BMS systému a od konce roku 2017 je bude 
možné řídit chytrými technologiemi přes cloudové 
řešení Panasonic Smart Cloud. Širokou škálu 
řešení nové generace PACi lze snadno kombinovat 
s ventilačními jednotkami, moduly AHU, dveřními 
clonami a inteligentními pohybovými a slunečními 
senzory ECONAVI, které zajistí ekologický provoz  
s maximální energetickou úsporou.

PACi PE2 A PU2
ÚČINNOST A KOMPAKTNOST 
NOVÉ GENERACE

www.aircon.panasonic.eu
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bubnů pouhým popotažením za vysavačovou hadici a poo-
točením, kteréhokoliv z bubnů dojde automaticky k sepnutí 
sací jednotky.

Výhody
 Tichý provoz a výrazné zlepšení pracovního prostředí. 
 Uplatnění v nepřetržitém provozu např. pro tzv. strojní odsá-

vání.
 Snadná obsluha, manipulace i údržba.
 Vysoko podtlakový systém tj. až 45 kPa.
 Samonavíjecí bubny zajistí automaticky i rovnoměrné navi-

nutí hadice po ukončení operace.

Co je nutné znát pro správný návrh CVS
 Součinnost vysávání (tj. kolik uživatelů bude připojeno na-

ráz).
 Provozní požadavky např. zda se jedná o nepřetržitý třísměn-

ný provoz.
 Typ prostředí vč. zón (např. z protokolu o určení vnějších 

vlivů).
 Typ a množství vysávaného materiálu vč. velikosti a hustoty 

prachových částic (odpadu).
 Možné umístění centrální jednotky.
 Možnosti pro vedení potrubního rozvodu a jeho materiálové 

provedení (PVC, pozink, nerez, …).
 Celkový počet přípojných míst vč. jejich dispozice (layout pra-

coviště).
Z podrobné analýzy konkrétního provozu a požadavkům za-

davatele s ohledem na využití technologie CVS se výpočtem 
stanoví pracovní bod centrální jednotky tak, aby byla pokryta 
tlaková ztráta v potrubí a zajištěno dostatečné množství a rych-
lost proudícího vzduchu ke všem přípojným/odběrným mís-
tům. Jako optimální řešení, zejména s ohledem k efektivnímu 
a ekonomicky hospodárnému provozu (tj. cena/výkon) se do-
poručují kompaktní průmyslové centrální jednotky s třífázovým 
motorem s frekvenčním měničem a automatickým čištěním 
filtru. Pomocí pulsní automatické regenerace filtru stlačeným 
vzduchem lze docílit zachování konstantní tlakové ztráty i při 
každodenním nepřetržitém provozu a předejít tak možnému 
přicpávání. Obsluha vyprazdňuje pouze zaplněnou sběrnou 
nádobu nebo vak (BIG-BAG), který je umístěn mimo čistý (tj. 
vysávaný) prostor. 

Příklad z realizace technologie CVS
V 4/2017 jsme byli vybráni (Energoekonom) společností 

HARTMANN - RICO a.s., Veverská Bítýška (obr. 1), která patří 
mezi přední světové výrobce zdravotnického materiálu, jako 
dodavatel kompletní technologie CVS tzv. „na klíč“. Zadavate-
lem prací byl kladen max. důraz na dokonalou čistotu výrob-

Centrálních vysavačů (např. řady 14D, OPTIMUM či NON-
STOP) je možné využít všude tam, kde je kladen maximál-
ní důraz na čistotu a kvalitu výroby i bezpečnost a ochranu 
zdraví pracovníků. A to ve všech průmyslových odvětvích ať 
již jde o nové, či stávající výrobní provozy vč. těch speciálních 
(i v ATEX provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu). 

Z čeho se technologie (CVS Central Vakuum Systéms) skládá
 Centrální jednotka vč. el. rozvaděče. 
 Cyklónový odlučovač (separátor) s filtrem.
 Ochranné prvky (přisávací ventil, zpětný ventil, ochranný 

filtr, …).
 Doplňkové prvky (frekvenční měnič, vzduch. kompresor, 

tlumící box,  odfuková klapka, tlumič,  …).
 Potrubní rozvod (DN50, DN63, DN80, DN100, DN125, …). 
 Regulační klapky popř. manuální kulové ventily.
 Přípojná místa (ventily, vysavačové zásuvky, …).
 Odtahové potrubí pro odvod přefiltrovaného vzduchu.
 příslušenství (samo-navíjecí bubny, vysavačové hadice, 

kartáče, nástavce apod.). 

Princip
 Umístění sací jednotky mimo vysávaný prostor.
 Souběžně s potrubním rozvodem je veden el. dvoužilový 

kabel s ovládacím napětím 24 V DC. 
 Veškeré nasáté nečistoty jsou odváděny potrubním roz-

vodem z prostoru do záchytné nádoby, odloučená pevná 
frakce padá do její spodní části a přefiltrovaný vzduch je 
přes tlumič hluku odtahovým potrubím odváděn mimo 
objekt. 

 Obsluha manipuluje pouze s lehkou hadicí, která zároveň 
slouží pro uvedení zařízení do chodu tj. zasunutím koncov-
ky vysavačové hadice do kteréhokoliv z hadicových vstupů 
(vysavačových zásuvek), nebo v případě použití navíjecích 

Centrální vysavače 
pro průmyslové objekty
Ing. Václav Šrámek

Obr. 1 - Výrobní závod spol. HARTMANN-RICO ve Veverské Bítýšce
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ního prostředí a to s ohledem na charakter výroby. Realizace 
proběhla v rámci navýšení dosavadní výrobní kapacity provozu 
s rozšířením výroby jednorázových chirurgických operačních 
setů (tzv. ProcedurePak setů) a roušek pro zdravotnická zařízení 
a nemocnice. Tomu musel odpovídat i návrh řešení (obr. 2 až 4) 
s ohledem na omezené možnosti vedení potrubního rozvodu 
a dále koordinace s ostatními profesemi. Harmonogram stavby 
byl vymezen odstávkou výroby v délce trvání 14 dní. Po ukon-

čení odstávky musely být všechny práce hotovy a dílo předá-
no. Pro potrubní rozvod se využilo skladby mezi stropní deskou 
a podhledy. Uchycení samonavíjecích bubnů se provedlo do 
stávajících sloupy. Vlastní rozmístění a dispozice byla dle poža-
davku na obslužnost. Pro zajištění úklidu v přízemí bylo insta-
lováno celkem 7 ks samonavíjecích bubnů. Jako nejvhodnější 
pro umístění centrální jednotky byl vybrán nevyužitý prostor 
v suterénu mimo výrobní provoz.                                                     

Obr. 3 - Pro ještě lepší a efektivnější využití technologie CVS bylo 
instalováno 7 ks samonavíjecích bubnů pro montáž na stěnu 
s otočnou konzolou, s vodivou hadicí o průměru 38 mm a délce 
8,5 m s mikospínačem pro automatické spouštění centrální jed-
notky

Obr. 4 - Páteřní rozvod ve strojovně tj. dvě samostatné větve DN80

Obr. 2 - Použitá vysoce výkonná odsávací centrální jednotka řady 
I4D o příkonu 15 kW vč. frekvenčního měniče s pulsní automatic-
kou regenerací filtru stlačeným vzduchem. Parametry jednotky : 
Průtok 1685 m3/h, podtlak - 315 mbar, plocha filtru 11 m2, kapa-
cita  prachového odlučovače o objemu 60 l
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Kompaktní konstrukce ventilační klapky proto může být 
instalována na optimální místo – nahoře napříč. Pět funkcí 
umožňuje tomuto systému perfektní práci v nejužším mon-
tážním prostoru.

Ventilační klapky pro dřevěná okna 
Jedná se o systém okenní větrací klapky Arimeo classic 

T (obr. 2), jež jsou určená i pro dřevěná okna. Stupňovitá 
drážka je zafrézována a s ověřením institutu ift Rosenheim  
přesně instalována. Především v oblasti výroby dřevěných 
oken se vyznačuje tato drážka moderním přesným kloubem 
a regulací klapky s vysokým utěsňujícím účinkem. Systém je 
dodáván v různých barevných odstínech.

Závěr
Nové větrací větrací klapky zvládly všechny situace nejen 

na zkušebním stanovišti v laboratoři, ale byly i před dodáním 
na trh prověřeny institutem ift Rosenheim, a to s ohledem 
na své ventilační vlastnosti, odolnost proti přívalovému deš-
ti a na protihlukovou izolaci.                                                     

Přirozená ventilace nestačí k ochraně před vlhkostí a dosa-
žení komfortní kvality vzduchu v místnosti. To vede k neustále 
se zvyšujícímu množství vzduchu potřebného k větrání obyt-
ných místností. Konvenční okenní větrací klapky v současné 
době dosahují svého hraničního výkonu. Pro každou specific-
kou koncepci ventilace v objektu platí, že množství vzduchu 
musí být zajištěno dostatečným počtem okenních větracích 
klapek. A to celé, pokud možno s klapkami instalovanými ve 
výškách nad hlavou tak, aby nedocházelo ke vzniku průvanu.  
Právě zde byl zahájen výzkum a vývoj nové generace oken-
ních větracích klapek Arimeo. Tato generace klapek není 
závislá na kování a taktéž není nahoře viditelně zajištěna na-
příč okenním křídlem v těsnicí drážce. V případě požadavku 
na větší množství vzduchu je možné instalovat například tři 
okenní větrací klapky nahoře ve vodorovné poloze. 

Větrací klapky pro plastová okna
Jedná se o systém ventilační klapky Arimeo classic S (obr. 1), 

jež jsou kompaktní a flexibilní. Automaticky vyvážená přesná 
technika potřebuje přesně prostor pro instalace těsnění oken-
ního křídla. Není třeba přitom brát žádné ohledy na kování.

Nová generace 
okenních větracích klapek
Ing. Pavel Pavlů 

Obr. 1

Obr. 2



S naším novým radiálním ventilátorem získáte neomezené možnosti ve VZT aplikacích
– Řada RadiPac rozšířena o velikosti 630, 710, 800 a 1000 mm průměru oběžného kola
– Vynikající účinnost systému založena na reálně měřených hodnotách
– Tichý a účinný díky optimalizovanému tvaru lopatek
– Jednoduchá instalace díky systému Plug&Play
Více informací naleznete na: ebmpapst.com/radipac

Účinnost má nové 
rozměry!
Nový energeticky-úsporný 
Radipac - 
dostupný až do průměru 
1.000 mm

ebm16109_anz_radipac_210x297_en_20170202.indd   1 28.02.17   12:56




