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Navštivte nás 16. - 18. 10. 2018 na Chillventě
v Norimberku, hala 4A - stánek 317

Novinky v axiálních ventilátorech

Adsorpční odvlhčování vzduchu

DT

160 - 35.000 m3/h
0,6 - 228 kg/h
•

Omyvatelný sorpční rotor

•

Žádný úlet sorbentu z rotoru

•

Celonerezové provedení, příp. aluzink *

•

Ventilátory s přímým náhonem *

•

Regenerace elektřinou, plynem, párou či teplou vodou *

•

Filtrace vzduchu

•

Volitelné: DDC regulace, dotýkový displej, vzduchový kondenzátor *

•

Snadná montáž a údržba

•

Dlouhá životnost

* ... podle typu DT jednotky

Adiabatické chlazení vzduchu,
kondenzátorů a chladičů vody

DS

9.000 - 60.000 m3/h
•

Šetrné k životnímu prostředí pro řešení úpravy vzduchu - reguluje teplotu a vlhkost
pouze v jediném zařízení

•
•

Vynikající alternativa k běžným chladicích systémů s přímým odparem
Žádné chladicí kompresory ani chemická chladiva nejsou zapojeny do procesu
chlazení vzduchu

•

Velký potenciál pro vyloučení CFC chladiv

•

Snižuje nároky na energetické odběrové špičky

•

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

•
•

Vhodné pro budovy s centrální vzduchotechnikou
Adiabatické odpařovací chlazení = optimální energetická zátěž budov
a rovnováha s vnitřní relativní vlhkosti

•

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

FEPCC

<500.000 m3/h
•

Snižuje spotřebu energie

•

Ochlazení vzduchu DT až 14°C znamená vysoký chladicí výkon

•

Nízká investice, údržba a provozní náklady

•

Standardní nebo speciální konstrukce

•

Cenově výhodné jako retrofit v rámci velkých kondenzátorů

•

Prodlužuje délku životnosti chladicího kompresoru

•

Udržuje účinnost soustavy trvale na vysoké úrovni

•

Zroveň filtruje nasávaný vzduch a tím se zjednodušuje
údržba kondenzátorů, resp. výměníků tepla

FILCO ®, spol. s r.o.
Dvorská 464/103
CZ-503 11 Hradec Králové
Tel: +420 495 436 233
info@filco.cz; www.filco.cz
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JANKA se po 20 letech vrací opět
do českých rukou
Vedení skupiny Multicraft Group SE
Společnost JANKA ENGINEERING získává strategického
partnera – skupinu MULTICRAFT GROUP SE. Investor sdružující výrobní a strojírenské firmy působící v řadě průmyslových odvětví přinese společnosti JANKA ENGINEERING nové
příležitosti, možnost podílet se na významných projektech
a sdílet zkušenosti i zdroje.
MULTICRAFT GROUP SE realizuje kompletní dodávky technologických celků a řešení pro oblast energetiky, chemického a petrochemického průmyslu, strojírenství a zpracování plastických hmot. Díky úspěšně realizovaným zadáním
a rozsáhlým referencím představuje silného a spolehlivého
partnera i pro nejnáročnější projekty. V roce 2017 dosáhla
skupina ročního obratu 102 milionů eur a zaměstnávala bezmála 600 pracovníků.
V následujícím období bude probíhat projekt stabilizace
a reorganizace společnosti JANKA ENGINEERING s cílem navýšit obrat a dosáhnout ziskovosti jejího podnikání. K tomu
budou využity dosavadní zkušenosti managementu skupiny
z úspěšné stabilizace mnoha společností. Do JANKY tedy
vstupuje nejen investor, ale především zkušený manažerský
tým pod vedením Ing. Ladislava Chebena, který v minulosti
vedl a úspěšně rozvíjel řadu výrobních podniků v segmentů
strojírenství. Právě osobní odpovědnost a každodenní angažovanost vlastníků je motorem úspěchu a růstu jednotlivých
firem a celé skupiny MULTICRAFT GROUP SE.
Nový strategický partner klade důraz na zachování vysoké
míry autonomie a samostatnosti každého z členů skupiny
a avizuje maximální snahu o zachování stávajícího výrobko-
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vého portfolia JANKY – vzduchotechnických a klimatizačních
zařízení pro průmyslové, komerční, energetické a drážní
aplikace, radiálních ventilátorů a unikátního průmyslového
chlazení pro speciální aplikace. Zaměří se i na další rozvoj
a inovaci současného výrobkového portfolia a rovněž na rozšíření servisních aktivit, hustoty servisní sítě a rozsahu nabízených služeb.
Velkou motivací investora je vrátit společnosti JANKA
ENGINEERING lesk tradiční české značky a renomé významného průmyslového výrobce v segmentu vzduchotechniky
a chlazení. Smyslem realizovaných aktivit bude navázat na
vše úspěšné a zároveň výrazně zlepšit úroveň spolupráce s tradičními zákazníky a dodavateli. Hlavním aktivem
JANKY je značka, výrobek, a především odbornost a znalosti
pracovníků. Proto rozvoj kompetencí zaměstnanců a jejich
motivace pro společný úspěch je hlavní strategií nového
vlastníka. Obchodním cílem je vyhledání dalších partnerů
a zákazníků a návrat na trhy a do regionů, kde byla již v minulosti JANKA úspěšná.
V nadcházejících dvanácti měsících bude v JANCE probíhat stabilizační proces se záměrem zefektivnit výrobu, udržet a navýšit kvalitu výrobků ve všech produktových řadách
a cíleně rozvíjet obchodní spolupráci s využitím potenciálu
a synergie v rámci skupiny MULTICRAFT GROUP SE. To vše
paralelně s projekty inovace a rozvoje výrobků a servisu,
tak aby JANKA byla schopna nabídnout komplexní služby
při realizaci velkých projektů s vyšší přidanou hodnotou pro
klienty.		
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ONE TEAM – ONE GROUP – ONE VISION
Budujeme silnou skupinu firem z řady průmyslových oborů, založenou
na myšlence spolupráce. Naši snahou je, aby každá firma ve skupině byla
samostatná a úspěšná. Členství ve skupině přináší schopnost realizovat
společně velké projekty, které vyžadují rozsáhlejší kompetence a znalosti. Společně zvládneme více a profitujeme ze vzájemné synergie jak
v nákupu, obchodních příležitostech, tak především ve sdílení znalostí.

Naší motivací je inovativní výrobek, kvalitní služba a obchod postavený na spolupráci, trvalé snaze o zlepšování a udržitelném růstu. To
vše postaveno na osobní odpovědnosti jednotlivce, korektním a přátelském vztahu k zákazníkům, zaměstnancům i partnerům.
Vzhledem k tomu, že stále rosteme, hledáme nové partnery pro spolupráci, firmy, které hledají novou vizi a zázemí pro vstup do skupiny,
a také nové kolegy a spolupracovníky na řadu pozic.

www.multicraftgroup.cz

C E L K O V Ý O B R AT S K U P I N Y J E 3 . 2 M L D . K Č A S C E L K O V Ý M P O Č T E M
775 ZAMĚSTNANCŮ SE Ř ADÍME K NEJVĚTŠÍM SPOLEČNOSTEM V OBORU.

Koncept větrání
Ing. Jan Bedřich 1/
Koncept větrání vznikl jako reakce na opakující se tragické události spojené s otravou CO a naivním vyhodnocením,
že jedinou příčinou těchto tragédií jsou příliš těsná okna.
Celkové množství zranění a úmrtí lidí v důsledku vysoké hladiny CO je vyšší než obětí v důsledku nedávné otravy metanolem při alkoholové aféře. Na to reagovala Česká komora
LOP snahou vytvořit metodiku pro navrhování větrání, která
by sjednotila veškeré relevantní požadavky různých směrů,
oborů a technologií.
Je nutné si uvědomit, že důvodů k větrání je celá řada. Kromě hygienických a biologických požadavků člověka je nutné
větrat i z celé řady jiných důvodů, a to za účelem snižování
obsahu nežádoucích látek v ovzduší jako jsou: plyny – např.
CO2, CO, formaldehyd, organické látky (VOC – těkavé organické látky), anorganické látky (NOx, SOx atd.), pevné částice
– např. prach, produkty spalování, zbytky pokožky či textilní
částice, radioaktivní plyny – radon – viz nový radioaktivní zákon, biologické látky – plísně, houby, pyl, roztoči, vodní pára
(vlhkost). Kromě těchto důvodů je nezbytné zajistit dostatečný přívod vzduchu pro zařízení, jejichž technologie vyžaduje přívod vzduchu a větrání (funkčnost spotřebičů pracujících s otevřeným ohněm – přívod vzduchu a odvod spalin),
pro stavební konstrukce (nežádoucí degradace stavebních
konstrukcí díky vysoké vnitřní vlhkosti), mimořádné situace
při vzniku požáru (přívod vzduchu – odvod kouře).
Během prvních jednání pracovní skupiny Konceptu větrání se ukázala šíře celé problematiky a její přesah do mnoha
dalších oborů. Postupně se ale k jednacímu stolu přidávali
zástupci jednotlivých institucí, takže v konečné fázi jednání
bylo přítomno více jak 20 odborníků, zastupující celou řadu
státních i nestátních institucí. Vzhledem k tomu, že problematika větrání z různých pohledů je popsána celou řadou
legislativních předpisů, vznikla potřeba tyto předpisy spíše
sjednotit než vytvářet předpis nový. Rozhodující spolupráce
nastala s MPO, které za jednací stůl přivedlo zástupce dalších
ministerstev a které nakonec podpořilo tvorbu Konceptu větrání i finanční dotací z programu Efekt. Tím se otevřel prostor
pro profesionální a komplexní zpracování celé problematiky,
o kterou se zcela dokonale postaral tým doc. Ing. Vladimíra
Zmrhala Ph.D, z Ústavu techniky prostředí ČVUT.
Konečnou otázkou byla výsledná podoba dokumentu. V jaké formě by měl být dokument vydán? Vzhledem
k tomu, že se problematice větrání věnuje celkem 92 legislativních opatření z různých oborů v různých podobách, bylo
nakonec odsouhlaseno, že výsledným dokumentem bude
Pravidlo správné praxe vydávané HKČR.
Dnes je koncept větrání volně dostupný na stránkách
různých ministerstev a organizací. Koncept větrání nedefinuje žádné nové parametry, ale pouze propojil požadavky různých oborů do jednoho dokumentu. Koncept
1/

4

větrání byl zpracován podle Metodických pokynů pro
plánování, tvorbu a schvalování Pravidel správné praxe
Hospodářské komory České republiky pod číslem registrace HKCR/4/17/01 ze dne 16.8.2017 jako TPW 170 01
a schválen 21.7.2017 (obr. 01). Dá se tedy říci, že nyní
oslavil své první výročí.
Co je tedy Koncept větrání?
Koncept větrání je sjednocující nástroj všech faktorů pro
zajištění kvality vnitřního prostředí. V české legislativě je
aktuálně 92 zákonů, prováděcích předpisů, technických norem a profesních směrnic, které se jakýmkoliv způsobem
dotýkají větrání. V České republice není nikdo, kdo by byl
schopen všechny předpisy znát a navrhnout řešení větrání
plně v souladu s těmito předpisy. Koncept větrání je aktivita,
která se snaží celou problematiku sjednotit, zjednodušit, ale
především zavést do skutečné praxe.
Vzhledem k tomu, jakou reakci v odborných kruzích tento
dokument doposud vyvolal, je jisté, že své místo na světě zaujímá právem. A to ne tím, že by byl dokonalý a objasňoval
neznámé, dosud nepoznané zákonitosti, ale tím, že popisuje
větrání ze širokého pohledu různých oborů a technologií. Dá

Obr. 01

Česká komora LOP
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Obr. 1

se říci, že se Koncept větrání rozkročil nad širokou oblastí
oborů s cílem, všechny propojit do jednoho komplexního
vnímání nezbytnosti kvalitně a dostatečně větrat vnitřní
prostory.
Je nutné zdůraznit, že Koncept větrání není právním předpisem ani dokumentem stanovujícím obecné požadavky na
výstavbu, ale metodickou pomůckou. Na druhou stranu je
nezbytné zdůraznit, že vychází z platných norem, které jsou
uvedeny na konci dokumentu a ty již platné jsou. To, že
platných předpisů a všech dalších legislativních opatření je
uvedeno celkem 92, ukazuje na široký záběr oborů, které se
k větrání vnitřních prostor vyjadřují. S jistotou lze ale tvrdit,
že v ČR není jediný projektant, který by všech 92 legislativních opatření znal.
Komu je Koncept větrání určen?
Dokument je určen všem osobám činným ve výstavbě,
jejichž činnost se dotýká tvorby vnitřního prostředí v budovách, budoucím stavebníkům, uživatelům, developerům,
architektům, projektantům, dodavatelským firmám, provozovatelům i pracovníkům stavebních úřadů a orgánům
ochrany veřejného zdraví. Dokument se uplatní při návrhu
novostaveb, při rekonstrukcích i při změnách užívání budov,
např. pokud dochází k výměně okenních výplní.
Dokument je pomůckou pro návrh větrání při respektování hlavních aspektů (hygiena, zdraví, stavba, energie).
Opírá se o závazné právní předpisy (zákony, nařízení vlády,
vyhlášky), závazné, resp. doporučené technické normy (ČSN
EN, ČSN), doporučené technické normativní informace TNI
a technická pravidla (např. TPG, TPK) a to vždy v jejich platných zněních. Některá doporučení vycházejí ze zahraničních
podkladů a zkušeností.
Podrobně se k této problematice vyjádřil článek v časopise ERA21 #04 2016, z nějž citujeme:
„Z pocitového pohledu uživatelů bytů a domů jsou
okna, kromě zdroje světla, zdrojem čerstvého vzduchu.
Zdraví obyvatel se věnuje stále více přednášek a konferencí po celé Evropě. Není to proto, že je to zajímavé, ale
je to proto, že je to velice aktuální. Paradoxně se v jednom směru zdraví obyvatel zhoršuje (průzkum proveden
v rámci EU) a je způsobeno špatným prostředím vnitřních
prostor a jeho negativním dopadem na lidské zdraví. Navzdory rostoucí kvalitě stavebních technologií, se zdraví
obyvatel EU zhoršuje a projevuje se až 30% nárůstem
symptomů alergií a astmatu. Nastávají i situace, kdy plynový spotřebič způsobí otravu nebo i smrt člověka (v ČR
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Graf 1

Graf 2

umírá na otravu CO několik desítek lidí ročně). Co je příčinou této situace?
Je jím chování samotného člověka. Ačkoliv člověk ví, co
má dělat pro své zdraví, někdy se tak nechová.
Z obr. 1 vyplývá, že pouze 28 % obyvatel EU větrá otevřenými okny několikrát za den během zimy, a že 65 % obyvatel EU
suší své vyprané prádlo přímo v obytných prostorách bez dostatečného větrání, což je základ tvorby nežádoucích plísní…
Proto musí být řešení zajišťující kvalitní vnitřní prostředí
záležitostí projektanta – odborníka, který celý systém větrání a přívodu čerstvého vzduchu a způsob užívání budovy
navrhne v souladu s hygienickými předpisy a technickými
možnostmi tak, aby všechny požadavky ohledně kvality
vnitřního prostředí byly naplněny.
Graf 1 ukazuje postupný nárůst alergických onemocnění
a astmatu. Tento časový průběh je identický s nástupem nových těsných plastových oken…
U starších oken byla poměrně vysoká průvzdušnost, která
zajišťovala trvalý přívod čerstvého vzduchu, takže intenzita
větrání dosahovala běžně hodnot 1,0…
Význam větrání je patrný z grafu 2, který ukazuje snižování rychlosti výměny vzduchu v závislosti na roku výstavby,
a tedy rostoucí kvalitě a těsnosti použitých oken.
Při nasazení moderních oken s nulovou průvzdušností
musí být přívod čerstvého vzduchu řešen v plném objemu
jinou cestou a jiným způsobem než započítáním infiltrace
pláště budovy.“
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Standardní,
atypické nebo
speciální
radiální i axiální
ventilátory

- prostředí s nebezpočím výbuchu – zóna 2 až 0
- vysoká teplota dopravovaného média
- požadavek na chemickou odolnost
- požadavek na těsnost ventilátorů

Aret B.W. s. r. o.
Pivovarská 197
383 01 Prachatice

www: aretbw.cz
Tel.: +420 388 316 315
e-mail: info@aretbw.cz

Lokální rekuperační jednotky
Vaillant recoVAIR VAR 60/1
Ing. Libor Hrabačka
Decentralizované rekuperační jednotky Vaillant recoVAIR
VAR 60/1 (obr. 1) jsou určeny pro instalace jak v novostavbách, tak i pro modernizaci stávajících rodinných domů.
Vyznačují se zejména flexibilní instalací bez nutnosti montáže rozvodů vzduchových kanálů, neboť jsou zabudovány
do obvodových stěn budov. Proto jsou ideálním řešením
pro větrání jednotlivých místností, bytových jednotek, ale
i rodinných domů. Jejich výkon je dostačující, s hodnotou
60 m3/hod. umožňují dostatečnou výměnu vzduchu bez
ztráty tepelné energie z objektu. Pro správnou funkci decentralizovaných rekuperačních jednotek recoVAIR a zajištění
požadovaného optimálního klimatu se doporučují dvě jednotky s jejich vzájemným – střídavým provozem. Znamená
to, že jejich provoz je synchronizován v alternujícím provozu v intervalu 70 vteřin. Na obr. 2a, 2b je zobrazen tento
střídavý režim a to odvod vzduchu z místnosti s probíhající
akumulací tepelné energie do keramického výměníku. Obr.
2b zobrazuje přívod vzduchu z venkovního prostoru s jeho
následným ohříváním v keramickém výměníku díky naakumulované tepelné energii.
Konstrukce vlastní jednotky je zřejmá z obr. 3. Všechny
komponenty slouží k zajištění komfortního provozu bez nutnosti složitého nastavování. Světelný, vlhkostní senzor a případný CO2 senzor (součástí ovládací konzole) kontrolují veškeré podmínky v místnosti a přizpůsobují chování jednotky
pro dodržení požadovaných hodnot v rámci nastaveného
režimu.

Obr. 2a - Funkční schéma - odvod
vzduchu z místnosti

Ventilátor
Ventilátor zajišťuje proudění vzduchu z budovy a do budovy. Doba rozběhu činí 5 sekund.
Obr. 2b - Funkční schéma - přívod
vzduchu do místnosti

Čidlo vlhkosti
Čidlo vlhkosti měří kontinuálně vlhkost vzduchu v místnosti. Při překročení nastavené mezní hodnoty se zvýší počet
otáček ventilátoru. Mezní hodnotu lze pomocí dálkového
ovládání nebo ovládací konzoly nastavit ve třech stupních.

Obr. 1 - Řez rekuperační jednotkou recoVAIR VAR 60

KLIMATIZACE

Světelný senzor
Když světelná intenzita naměřená světelným senzorem
klesne pod pevně nastavenou hodnotu, přepnou se ventilátory automaticky na nejnižší počet otáček. Když nyní naměřená vlhkost vzduchu překročí mezní hodnotu, počet otáček
se nezvýší, nýbrž se ventilátor nastaví na příčné větrání.
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Obr. 4a - Průběh v automatickém režimu

Obr. 3 - Ventilátorová jednotka s elektronikou (otevřený kryt)

Termočlánek
Když se ventilátor uvede do provozu, dostane termočlánek elektrický řídicí signál. Zahřátím termočlánku se dá do
pohybu píst, který otevře větrací mřížku. Pokud ventilátor
není v provozu, zůstane větrací mřížka zavřená.
Provoz jednotky, popř. většího počtu jednotek (lze zapojit až 16 kusů) lze nastavit pomocí dálkového ovládání či
ovládací konzoli do dvou, resp. třech základních provozních
režimů. V tomto článku se budeme věnovat pouze prvním
dvěma, které budou nejvíce využívat uživatelé:
 automatický režim;
 režim ECO;
 ruční provoz.
Příklad chodu jednotek je zřejmý z obr. 4a, resp. 4b.
Rekuperační jednotka se dodává na náš trh ve dvou provedení:
d
 rátové pod označením recoVAIR VAR 60 D, kdy jednotlivé
jednotky a ovládací konzole jsou mezi sebou propojeny
kabelem;
Obr. 5 - Dálkové ovládání

Obr. 4b - Průběh v režimu ECO

b
 ezdrátové s označením recoVAIR VAR 60 DW, v tomto
případě veškeré komponenty systému komunikují mezi
sebou bezdrátově a není potřeba instalovat kabelové
rozvody pro regulaci a stačí pouze napájení jednotky.
Pro ovládání slouží buď klasické dálkové ovládání (obr.
5) nebo ovládací konzole (obr. 6), jejíž součástí je rovněž
čidlo CO2, které je nastaveno na pevnou hodnotu 1000
ppm. Při překročení této hodnoty dojde k aktivaci jednotek v příslušném režimu.
Instalací této rekuperační jednotky bude zajištěno optimální klima v obytných prostorách s minimálními nároky
na objem instalačních prací. Systém, zejména v bezdrátovém provedení je vhodný pro rekonstrukce objektů.
Rovněž je výhodné použití před vlastním zateplením fasády, kdy dochází ke snížení průdušnosti budovy a instalací
se zajistí optimální klima v obytných prostorách (kontakt
na str. 9).



Obr.6 - Ovládací konzole včetně CO2 senzoru
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větrání

Decentralizované
rekuperační
jednotky.

recoVAIR VAR 60/1
Decentrální rekuperační jednotka
Čerstvý vzduch v 70 vteřinách.
Ideální řešení pro větrání bytových jednotek nebo jednotlivých
místností. Bez nutnosti rozvodů vzduchových kanálů. Výkon až 60 m3
vzduchu za hodinu umožňuje intenzivní větrání. Jednotky systému
recoVAIR VAR 60 pracují na střídavém principu, buď odvádějí vnitřní
vzduch směrem ven, nebo čerstvý vzduch dovnitř, přičemž každých
70 vteřin se změní směr proudění. Tichý noční provoz, ekologický
režim. Alternativně ovládací panel s integrovaným senzorem CO2.
Více na www.vaillant.cz.

Projekt InAirQ
(zamysleme se nad vnitřním ovzduším,
např. ve školách,kde nejde a nikdy nepůjde jenom o měření a o limity)
RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D 1/
Předem, tohoto redakcí vyžádaného sdělení,bych se chtěl
přiznat k několika věcem. Tou první je, že nejsem zatížený technologiemi, tedy nutností řešit kompromis mezi potřebným
a možným a toto téma tak rád přenechám povolanějším.
Tou druhou je, že za více než dvacet let měření kvality vnitřního ovzduší ve školách a školkách jsem neviděl děti, které
by se dusily a pokud se často uváděného pocitu únavy/
ospalosti týká, tak jsme usínali především my – měřící skupina. Nakolik to bylo způsobeno zvyšující se koncentrací
oxidu uhličitého ve třídě, naším brzkým ranním vstáváním
nebo skutečností, že jsme po x-té slyšeli výklad vyjmenovaných slov či základů sčítání a odčítání, ponechávám otevřeným. Tou třetí je, že neumím využít limit CO2 stanovený
Vyhláškou NMR č. 20/2012 Sb. Respektive příliš nechápu
jeho význam. I zde je více důvodů. Jedním je samotná
definice limitu, která umožňuje nejednotné vyhodnocení situace, tou druhou je jeho hodnota 1 500 ppm. A tak
u vědomí, že první možné „zdravotní“ dopady jsou uváděny pro koncentraci 3 000 ppm CO2 a vyšší a že Pettenkoferovo kritérium, na kterém není mimochodem potřeba už více než 100 let nic měnit, říká „že maximální
hodnota koncentrace CO2 ve vnitřních prostorech
a pobytových místnostech, ve kterých se ještě člověk cítí
komfortně, je 1 000 ppm (0,1 %)“ tuším problém. A ještě
tu je Průmyslová toxikologie, která uvádí „Organizmus se
na vyšší koncentrace CO2 dobře adaptuje, při dlouhé expozici se udává velmi slabý narkotický účinek, koncentraci do
5 000 ppm je možno dýchat řadu hodin bez příznaků.“ To
by se také nemělo opomíjet. Stanovená hodnota tak nemá
primárně „zdravotní“ význam a zároveň překračuje uznávané kritérium. Dopady tohoto překročení, čímž nechci
snižovat význam působení diskomfortu, byly v poslední
době mediálně často účelově nadhodnocovány. Trochu
se přitom zapomíná, že diskomfort může ve vnitřním prostředí představovat nejenom zvýšená hodnota oxidu uhličitého, ale moc nízká nebo naopak moc vysoká vlhkost
a teplota.
Vnitřní ovzduší se obvykle definuje jako „ovzduší, které
nemá přímé spojení s ovzduším venkovním a/nebo je natolik
ovlivňováno vnitřními zdroji, že se významně liší od ovzduší
venkovního. Může mít zcela specifické mikroklima“. Je komplikované, prostorově a časově variabilní, multifaktorové.
1/

STÚ – Národní referenční laboratoř pro vnitřní a venkovní ovzduší
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Expozičně významné typy vnitřního prostředí
Z různých typů vnitřního prostředí doslova ční školy
a školky. Nikoli bezdůvodně, jedná se o prostředí, ve kterém tráví značnou část dne jedna z nejvíce citlivých skupin obyvatelstva – děti. Podle údajů za rok 2016-2017
(novější nebyly k srpnu 2018 k dispozici respektive nebyly dohledatelné) bylo v ČR:
5
 209 různých typů mateřských škol = a v nich 362 653
dětí v 15 856 třídách;
4
 140 základních škol = 906 188 dětí v 45 116 třídách;
4
 89 základních uměleckých škol s 965 pobočkami =
248 542 dětí;
1
 307 středních škol, učilišť a gymnázií = 424 849 dětí
a mladistvých v 19 380 třídách.
Celkem to je asi 12,1 tisíc školských zařízení, budov,
které navštěvovalo přibližně 1,7 miliónu dětí a mladistvých, a lze odhadnout, že se jednalo o 81,7 tisíc tříd.
Jedná se o již několik let ustálený stav, kdy meziroční
změny jsou zanedbatelné. (Zdroj: http://www.msmt.
cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statistickarocenka-skolstvi-vykonove-ukazatele). Druhým, expozičně mnohem významnějším typem mikroprostředí,
jsou pak byty. Ale ty zatím legislativně řešit neumíme
a je otázkou jestli chceme. Zvláště pak v případě kolaudací či pronájmů by to totiž už chtělo více než pouhou
formu doporučení, která snad může mít význam u užívaných bytů. Cesta k certifikaci budov – obytných prostor
je bohužel ještě dlouhá a vždy se na ní později objeví
překážky „způsobené“ uživateli – například jejich životním stylem a aktivitami (občas i aktivitami sousedů – typickým příkladem je infiltrace cigaretového kouře, ale
našly by se mnohé další).
Ale co je zde doopravdy problém?
Nechme teď stranou komerčně zaměřené mediální
kampaně či případná PR vyjádření. Na rozdíl od venkovního ovzduší, je zde naše poznání (zatím) totiž vždy
omezeno na časově ohraničené studie, často zaměřené
pouze na vybrané typy mikroprostředí. Percepci vnitřního prostředí přitom ovlivňuje celá řada spolupůsobících faktorů. Z těch hlavních lze uvést architektonické
řešení, umístění budovy a hluk v jejím okolí, orientace
a uspořádání vnitřního prostoru, vybavení, osvětlení,
doba dozvuku (akustika). A co z toho ve vnitřním pro-
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středí nejvíce smyslově ať už pozitivně, či negativně vnímáme? Primárně teplotu, vlhkost a proudění vzduchu
(které mají největší vliv na subjektivní pocit pohody), zápach (některé chemické látky), prašnost, hluk, osvětlení.
U citlivých osob se někdy uvádí i elektrická a elektromagnetická pole a úroveň ionizace vzduchu. Vzhledem
k naší doslova životně důležité potřebě dýchat, zde vždy
bude kvalita ovzduší tím nejvýznamnějším kritériem.
Naprosto zásadní ale je si vždy uvědomit, že jedno měření (jedna nárazově proměřená třída, kancelář, byt) už
z principu nemůže podat objektivní informaci o situaci
v celém objektu.
Pokud se pokusíme shrnout to, co nejvíce ovlivňuje kvalitu vnitřního ovzduší, skončíme u jednoduchého
výčtu, který platí bez výjimky pro všechny typy/druhy
vnitřního prostředí, a to i když se liší významem respektive podílem vnitřních a vnějších zdrojů.
A
 rchitektonické řešení/projekt, stavba, použité stavební materiály včetně dodržování technologických
postupů při stavbě (a následně při stavebních úpravách a rekonstrukcích).
S
 plnění požadavků na větrání/na výměnu vzduchu
a na zajištění tepelně vlhkostního standardu.
V
 ybavení (včetně předmětů běžného užívání).
Ú
 držba – provoz objektu (úklid, drobné opravy).
P
 rováděné činnosti, aktivity.
V
 enkovní ovzduší (okolní zdroje – doprava, průmysl,
energetika) tj. infiltrace.
P
 ovědomí o možných rizicích u provozovatelů a uživatelů.
Pokud z výše uvedeného seznamu pomineme bod
Venkovní ovzduší…, který nás decentně upozorňuje na
skutečnost, že kvalitu prostředí v okolí v žádném případě nelze zanedbávat a bod poslední, který nás všechny
tak trochu úkoluje a zavazuje v oblasti předávání informací, pak pro všechny ostatní body výčtu lze dohle-

dat příslušné problémové kausy. Těm pak neomezeně
a dlouhodobě vládne technologická nekázeň v podání
zlatých českých ručiček. Ve spojení s pohrdáním pravidly či neznalostí až nekompetentností, přitom může vést
v extrémních případech k akutnímu ohrožení zdraví,
o diskomfortu uživatelů nemluvě.
Po tom, co jsme měli možnost navštívit realizované
vzorové projekty škol a školek (Rakousko, Finsko), je
zřejmé, že jsou zde nemalé rezervy už v projektové fázi.
Komenského představu „Schola Ludus“ tak v ČR na prvním stupni zatím, až na světlé výjimky, omezuje stáří
a vnitřní uspořádání školních budov, tj. unifikované třídy a naprosto nulová flexibilita vnitřních prostor. Provozovatelé budov a projektanti spolu ruku v ruce také
odpovídají za nedostatečné zajištění výměny vzduchu
u mnoha realizovaných rekonstrukcí a zateplení. Ano,
jsou zde finanční omezení a místy nereálné představy
zadavatelů, a patří sem i vliv nárůstu počtu dětí ve třídách, ale to na výsledku nic nemění. Další vývoj pádu
kostiček domina je pak už u nás poměrně dobře předvídatelný. Po zateplení budov bude zapotřebí zajistit
dostatečnou výměnu vzduchu (když nebude vyhovovat přirozené okenní větrání, tak možnosti tu už jsou
– vzduchotechnika, klimatizace, rekuperace; trochu se
zde přitom zapomíná na možnost autokontroly). Pak
logicky přijde na řadu snaha o snížení zatím pomíjené
a mnohem zdravotně významnější zátěže v budovách
prachem, kdy je nutno vzít v úvahu infiltraci z venkovního ovzduší, a plynnými škodlivinami (např. oxidy dusíku) – oboje zatím komerčně dostupné systémy řízené
výměny vzduchu nezajišťují. Takže by se to zase muselo
celé předělat. Naštěstí můžeme také předpokládat, že
v té době už nebudou školy v současné podobě zapotřebí a dětem bude už při narození implantován čip nebo
budou rovnou dostávat nějaký typ osobního komunikačního zařízení.

Obr. 1
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Kapitolou samou o sobě je vybavení. Zatímco předměty běžného užívání chrání příslušná legislativa, používání certifikovaných nízkoemisních materiálů primárně
omezuje ekonomika a sekundárně povědomí provozovatelů škol a školek (tam je situace přece jenom lepší).
Uvědomme si, že máme nejenom nové materiály a možnosti, ale také průběžně zpřesňované odborné podklady
a hlavně „nové“ děti a „nové“, často informacemi dohledanými na netu vybuzené, rodiče.
Problémem je velmi nízké až nedostatečné povědomí uživatelů/provozovatelů a třeba i učitelů samotných o vnitřním prostředí a o možných dopadech
jejich zásahů či aktivit. Osobní zkušenost s učitelkou,
která ve třídě nevětrala, protože tam měla instalovanou čističku vzduchu, svědčí o rozšířeném zaměňování
významu slov čistý a čerstvý; čerstvý vzduch prostě je
a vždy bude jenom venku, jestli bude i čistý je zcela jiná otázka. Tady má Rada pro šetrné budovy před
sebou ještě hodně osvětové práce, a to nikoli jenom
mezi technology, ale hlavně mezi provozovateli a uživateli dotčených budov.
Projekt InAirQ – pokračování celoevropského projektu
SINPHONIE
Státní zdravotní ústav v rámci dlouhodobého projektu
Monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu
k vnitřnímu a vnějšímu ovzduší [5] realizoval v ČR v období 1994 až 2015 několik plošně koncipovaných studií
zaměřených na kvalitu vnitřního ovzduší jak v bytech
(2004-2005), tak v předškolních (1994–1998 a 2015–
2015) [1, 5] a školních zařízeních (dvě etapy v období
2006–2008) [2]. Ve školách se pozornost soustředila na
nejmladší a nejcitlivější skupinu dětí, na děti v mateřských školách nebo na prvním stupni základní školy. Má
to svoji logiku, je zde přímá vazba známé skupiny dětí
na kmenovou třídu, respektive třídu ve školce, vliv aktivit i dopad jednání a přístupu jednotlivých učitelů. Ve
spojení s výstupy z mezinárodního projektu Sinphonie

(2011–2013) [3], kde SZÚ zastupoval ČR, tak již existuje dostatečné množství údajů a zkušeností, ze kterých
lze čerpat. A to i přes nepopiratelnou skutečnost, že
ve všech s nemalým úsilím studiích realizovaných SZÚ,
proměřené prostory (221 tříd v 85 školách a školkách)
dohromady představují asi tři promile z celkového počtu
tříd v České republice.
Navazující aktuálně řešený projekt InAirQ financovaný
ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu regionální spolupráce Interreg Europe [4] je
již proto více zaměřen na praktickou aplikaci získaných
poznatků. InAirQ (Nadnárodní adaptační opatření pro
integrované řízení kvality vnitřního ovzduší) si klade za
cíl popsat zdravotní dopady kvality vnitřního ovzduší na
zranitelnou populaci - děti a podniknout kroky ke zlepšení školního prostředí v regionech střední Evropy. Hlavním cílem je samozřejmě zlepšení kvality ovzduší uvnitř
škol, ale za stejně významnou lze považovat snahu o to,
aby význam kvality vnitřního ovzduší ve školních budovách, faktorů, které ji ovlivňují a identifikaci z toho vyplývajících možností řešení existujících problémů pochopili
uživatelé a provozovatelé těchto objektů. Na projektu
spolupracují národní zdravotní ústavy a další instituce
celkem pěti evropských zemí, mimo České republiky se
jedná o Maďarsko, Polsko, Itálii a Slovinsko. Součástí je
příprava integrované strategie pro zlepšení kvality vnitřního ovzduší ve školách a snížení rizik ze znečištění vnitřního ovzduší pro děti. Výstupem by měla být společná
norma týkající se odhadu, měření a monitorování kvality
vnitřního ovzduší a akční plány pro každou partnerskou
zemi. Ty budou v rámci řešení projektu testovány na vybraných školách. V České republice je garantem projektu
Státní zdravotní ústav, který spolupracuje s členy Environmental Quality Forum, což je v rámci projektu vytvořená pracovní skupina, kde jsou zastoupeni jak odborní
pracovníci, tak zástupci státní správy (KHS, ministerstvo
školství), lékařská fakulta UK, samospráva a osobami ředitelů i školy samotné.

Obr. 2
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V současnosti, po dvou letech řešení
Proměřili jsme 12 škol (v každé jeden týden), z toho
9 v různých lokalitách v Praze 6 (dopravní, pozaďová,
obytná), dvě školy ve středních Čechách a jednu v Jihlavě (obr. 1). Sledovány byly základní parametry kvality
vnitřního prostředí: fyzikální (teplota, vlhkost), chemické (těkavé organické látky včetně formaldehydu, oxidy
dusíku, oxid uhličitý jako indikátor dostatečné výměny vzduchu, suspendované částice frakce PM 1,0, PM2,5
a PM10), radon a distribuce částic velikostního rozmezí
250 nm až 32 µm. Ve venkovním ovzduší byly navíc sledovány hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého, ozónu
a oxidu uhelnatého. Zároveň byly ve školách i ve venkovním ovzduší odebrány vzorky prachu frakce PM2,5 pro
stanovení vybraných kovů (As, Cd, Cr, Mn, Ni, Pb a Ti).
Výstupy z měření zatím nejsou hlavním řešitelem uvolněny k publikaci, ale myslím, že lze uvést, že se zásadně
neliší od výsledků našich ostatních dříve realizovaných
studií. Problémem tak zůstávají samozřejmě ony medializované parametry diskomfortu (CO 2, teplota, vlhkost),
které velmi zřídka mohou dosáhnout úrovní ohrožujících
citlivé jedince. Samozřejmě prašnost – zvláště hrubá
frakce (2,5 až 10 µm) daná primárně aktivitami ve třídě. Dopady nezvládnutých rekonstrukcí či oprav a úprav
jsou naštěstí výjimečné, jako vzor zde lze uvést použití
nátěru určeného výhradně pro outdoor při impregnaci
střešních krovů. Specifickým příkladem pak je vliv blízké, dopravně extenzivně zatížené, komunikace. Změna
směru proudění vzduchu (od komunikace) se projevila
několikanásobným zvýšením váhového zastoupení submikronové frakce (< 1µm). K jakým změnám současně
došlo v počtu těchto částic, ukazuje obrázek 2.
Nechci být skeptikem, ale tohle žádná rekuperace ani
vzduchotechnika sama o sobě nevyřeší.
Máme zpracovanou SWOT analýzu problematiky
(pravděpodobně první v dané oblasti v ČR). Výstupy
nejsou nezajímavé – ve stručnosti: za výhodu je považováno dosavadní rozmístění škol - většinou v pozaďových lokalitách, dobrý stav budov, nárůst používání nízkoemisních materiálů a skutečnost, že zřizovatelem je
převážně veřejná správa. Naopak za aktuální problémy
jsou považovány finance, nízký počet pracovníků, nedostatek snahy o zlepšování stavu, nízká informovanost
o rizicích, současném stavu a možnostech zlepšování
a (MŠMT div se) organizační nedostatky. Mezi potenciální „hrozby“ patří neaktuální limity pro kvalitu vnitřního
ovzduší, nepružná reakce legislativy i dozorového orgánu na aktuální problémy, nedostatek financí, neregulovaný marketingový tlak a nezájem zřizovatelů a vedení
škol o zlepšování kvality vnitřního prostředí nad rámec
legislativních požadavků. Je zajímavé a trochu české, že
některé body se vyskytují jak mezi výhodami, tak mezi
potencionálními problémy.
Také máme připravený akční plán, který představuje
nástroj pro prevenci, identifikaci a řešení problémů kva-
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lity vnitřního ovzduší (IAQ) ve školních budovách. Ten
pomáhá integrovat aktivity, které ovlivňují IAQ do systému běžného užívání, správy a údržby budovy. Cílem je
zajištění kvalitního vnitřního ovzduší zlepšením případně udržením situace, řešením problémů a nastavením
pravidel a preventivních opatření.
Souběžně s tím řešíme velmi aktuální otázky spojené
s měřením kvality prostředí samotným (reprezentativnost, možné použití senzorových měřidel – jejich výhody a nevýhody). Sem patří ověřování platnosti požadavků na měřicí místa, což v základních rysech a v obecné
úrovni řeší metodický návod MZ ČR a Hlavního hygienika
ČR [6]). Problematika využití senzorů by asi zasluhovala
samostatné sdělení, zde možná postačí jenom konstatování, že ani dva naprosto stejné a komerčně dostupné
(a bohužel laiky často používané) systémy nemusí dávat,
a často taky nedávají, srovnatelné hodnoty.
Řešení projektu nás dovedlo do společnosti firem vyrábějících systémy řízené výměny vzduchu, do prostředí
stavebních firem a zájem se objevuje i na straně školských úřadů městských částí.
Výstupy z projektu komunikujeme na odborné i laické
úrovni (konference, média, osvětové přednášky ve školách), pořádáme projektové semináře.
Co říci závěrem? Právě zvyšování povědomí (capacity
building) o významu kvality vnitřního ovzduší ve školních budovách (ale nejenom v nich), faktorů, které ji
ovlivňují, a identifikaci z toho vyplývajících možností
řešení existujících problémů, by nemělo skončit s tímto
projektem. Několik seminářů zaměřených na pedagogy
a provozovatele budov, několik publikovaných sdělení
či vyjádření nemůže nahradit chybějící mezioborovou
komunikaci. Je zapotřebí propojit existující roztříštěné
aktivity založené zatím především na profesní specializaci. Stávající stav, kdy všichni měří kvalitu vnitřního
ovzduší vším možným a kdy se často do médií dostává
účelová interpretace hodnot, je zcela jistě dlouhodobě
neúnosný.
Literatura
Mateřské školy - http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/kvalita-prostredi-v-materskych-skolkach-studie-2015-2016
Základní školy - http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/kvalita-vnitrniho-ovzdusi-v-zakladnich-skolach
Sinphonie - http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/
sinphonie
InAirQ - http://www.szu.cz/inairq-1
Měření kvality ovzduší v mateřských školách, B. Kotlík,
L. Pekařová, H. Kazmarová, M. Mikešová, V. Vrbíková, L.
Matějů, Z. Vandasová, Hygiena 2 (63), 2018,
METODICKÝ NÁVOD MZ ČR a Hlavního hygienika ČR z 23.
3. 2007 pro měření a stanovení chemických, fyzikálních
a biologických ukazatelů kvality vnitřního prostředí pod
le vyhlášky č. 6/2003 Sb. (Čj. OVZ-32.0-08.3.07/8559)
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Řízené větrání jako řešení
Ing. Otakar Pump
Díky současným technickým požadavkům na stavby, provázených dodržováním platné evropské legislativy o energetické náročnosti budov, dosahují moderní a rekonstruované
stavby takových parametrů, že přirozené větrání infiltrací
spárami oken je naprosto neúčinné. Těsné pláště budov
neumožňují přirozený odvod škodlivin a vlhkosti z vnitřního
prostoru staveb a jsou v současné době nejvážnějším problémem moderní výstavby. Řešením se ukázalo být řízené
větrání.
Řízené větrání
Prostory, ve kterých se zdržují lidé, musí být pro zajištění
zdravotně nezávadného prostředí dostatečně větrány. Jelikož dostatečné větrání dnes nelze zajistit přirozenou cestou,
je řešením tzv. řízené větrání, proces, který odvede škodlivinami znehodnocený vzduch a zajistí přívod dostatečného
množství čerstvého vzduchu (obr. 1 a 2).
Za řízené větrání nelze však považovat pouhé pravidelné otevírání oken, jež jsou převážně otevírána v závislosti
na venkovních klimatických podmínkách a pouze, je-li cítit
zápach, tedy v případě silného subjektivního pocitu vydýchaného vzduchu. Za řízené větrání považujeme systém,

pravidelný proces, nezávislý na lidském pocitu, ale řízen
objektivními příčinami, nejčastěji sensory kvality vzduchu
vnitřního prostředí.
Kdy vyvětrat? Jak se pozná přítomnost škodlivých látek?
Přítomnost škodlivých látek v interiéru obvykle poznáme až po vzniku zdravotních obtíží (únava, pálení očí,
nesoustředěnost, nekvalitní spánek). Látky způsobující
alergie se projevují v krátké době a jsou tedy lehce
rozeznatelné, na rozdíl od většiny škodlivin, kdy se zdravotní
obtíže projeví až po velmi dlouhé expoziční době, a to
v průběhu 10 až 15 let.
Zdroje těchto zdraví škodlivých látek se nachází uvnitř interiéru a produkují je v menších koncentracích stavební konstrukce, předměty běžného vybavení bytů a přípravky používané v domácnosti. Mezi nejnebezpečnější látky, které přímo
ohrožují zdraví i život, patří oxid uhličitý jako produkt lidského
dýchání, toxický oxid uhelnatý, který vzniká při nedokonalém
spalování, karcinogeny, cigaretový kouř, formaldehyd, ftaláty
(změkčovadla umělých hmot) a ve velké míře i radon.
Vlhkost, vznikající při běžném provozu domácnosti, také
škodí. Relativní vlhkost nad 60 % vytváří podmínky pro

Obr. 1 – Systém řízeného větrání
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Obr. 2 - Rozvody vzduchu v systému řízeného větrání

nadměrné množení nežádoucích organizmů, převážně
plísní, které způsobují vážné zdravotní problémy a mohou
způsobit i trvalé poškození stavebních konstrukcí. Nízká
vlhkost způsobuje pocit nepohody. U dřevostaveb je nutné
zabezpečit, aby relativní vlhkost neklesla pod 20 %, kdy
nastává nevratný fyzikální jev «tzv. trvalého sesychání
dřeva».
Systémy nuceného větrání a jejich volba
Účinně snížit koncentrace škodlivých látek a vlhkosti lze
nejjednodušeji snížit dostatečným větráním. Chceme-li
však snížit energetickou náročnost větrání, je nutné použít tzv. nucené větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. Existuje celá řada systémů nuceného
větrání. Jejich volba je ovlivněna typem stavby, místní
platnou legislativou, normovými požadavky a klimatickými
podmínkami. Nejčastěji se jedná o zařízení obsahující
ventilátory pro dopravu vzduchu a rekuperační, nebo
regenerační či entalpický výměník pro přenos tepla, resp.
tepla a vlhkosti.

Obr. 3 - Větrací jednotka s regenerací tepla, ROVENTO 220, 320,
520; registrovaná v programu Nová zelená úsporám

Jak zajistit kvalitu vnitřního vzduchu bez nadměrné spotřeby energie?
Pomocí řízeného větrání s větrací jednotkou se zpětným
ziskem tepla případně i vlhkosti. Vzduch znečištěný oxidem
uhličitým, chemickými výpary, vlhkostí a pachy je odsáván
z kuchyně, koupelen a toalet přes výměník, kde odevzdá
teplo a je odveden do venkovního prostředí. Čerstvý venkovní vzduch odebírá teplo odpadnímu vzduchu, je tedy
ohříván v rekuperačním nebo regeneračním výměníku s vysokou účinností a přiváděn do obytných prostorů.
Komfortní úsporné řešení
Zařízení společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory, s. r. o.,
(kontakt na str. 16), jsou v tomto směru komfortním
a úsporným řešením, která splňují požadavky o energetické
náročnosti. Zároveň se starají o příjemné a zdravé vnitřní
prostředí a stabilitu stavebních materiálů.
K dispozici jsou jak větrací jednotky s vysoce účinnými
protiproudými rekuperátory, tak jednotky s regeneračními
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Obr. 4 – Ovladač regulace prostřednictvím senzorů kvality vnitřního prostředí

výměníky pro přenos tepla a vlhkosti, vhodných právě pro
konstrukce dřevostaveb (obr. 3). Samozřejmostí je možnost
regulace prostřednictvím senzorů kvality vnitřního prostředí
(obr. 4).		
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Ve zdravé škole zdravý vzduch
Marcela Kukaňová, Kateřina Lanková
Je to pár dní, co děti plny prázdninového elánu nastoupily
do škol. Jak dlouho jim ale vydrží? Společně se svými učiteli
totiž tráví čas v učebnách s neúnosnou koncentrací škodlivého CO2, kvůli kterému jsou děti ve třídách přidušené, z důvodu enormního hluku namáhají uši i hlasivky a při pohledu na tabuli a do sešitů si kazí oči. Může za to nevyhovující
vnitřní prostředí, které je strašákem řady českých škol. O to
větším, že si je žáci, učitelé i rodiče často ani neuvědomují.
A přitom je zdrojem spousty obtíží i nemocí. V tuzemských
vzdělávacích zařízeních není špatná jen kvalita vzduchu, ale
i osvětlení a akustiky. Česká rada pro šetrné budovy ale má
řešení: pomocí projektu Zdravá škola se rozhodla s tímto
problémem bojovat a školám pomoci.
Špatné vnitřní prostředí – pozor musí dávat nejen alergici
Vydýchaný vzduch v učebnách již po pouhých 18 minutách od začátku výuky, nekvalitní a nerovnoměrné osvětlení
i hluk na úrovni až 84 decibelů rovnající se hlučnosti motorové pily kvůli špatné akustice místností (tab. 1). Na tyto
výsledky poukázala loňská pilotní fáze projektu Zdravá škola, který Česká rada pro šetrné budovy iniciovala. Naměřené hodnoty nevyhovují hygienickým normám a děti tak trpí
únavou, ospalostí, bolestmi hlavy i očí, hůře se soustředí.
Mohou je ale postihnout i závažné zdravotní problémy. Kvůli
špatným podmínkám ve třídách, prachu a nedostatku čerstvého vzduchu se dětem často během školního roku zhoršují
alergie, ekzémy či astma – projevy těchto zdravotních obtíží
tak mohou být paradoxně horší, než o letních prázdninách

v průběhu pylové sezóny. Kvalitu vnitřního prostředí proto
není radno podceňovat. Pamatovat na to musí i samotní rodiče a o prostředí ve školách s řediteli diskutovat.
Proč to nejde?
V současné době chybí na komplexní rekonstrukce tříd
potřebné dotace. Školám tak nezbývají na úpravy peníze.
Jediné, čeho mohou aktuálně využít, je dotace na instalaci
systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního tepla. Neexistuje však dotační program zohledňující jak vzduch, tak
i světlo a akustiku. A to je problém. Komplexní rekonstrukce jsou pro nápravu stavu naprosto zásadní a bez nich to
nepůjde. Systémové řešení totiž školám šetří nejen čas, ale
i finanční náklady. Nesystémový přístup se jednoznačně projevuje u škol, které zateplily, vyměnily okna, a tím se neprodyšně uzavřely a teď čelí problému enormně vydýchaného
vzduchu.
A jak by to jít mohlo?
Inspirací pro každého, že změny k lepšímu a zdravějšímu
prostředí pro děti i učitele udělat jde, jsou školy ZŠ Komenského ze Slavkova u Brna (obr. 1) a ZŠ Mikoláše Alše v pražském
Suchdole. Ty se loni zapojily do pilotní fáze projektu Zdravá
škola a na doporučení Rady a ve spolupráci s ní provedly
ve třídách potřebné úpravy akustiky, osvětlení a vzduchotechniky. Výsledek? Výrazné zlepšení kvality vzduchu v učebnách,
rovnoměrné, dostatečné a regulovatelné osvětlení a optimální akustické řešení, díky němuž nemusí učitelé hluk ve třídě

Obr. 1 - Řešení akustiky v ZŠ Komenského
ve Slavkově u Brna
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Tab. 1

Graf 1

překřikovat. A především zdravější děti a příjemnější prostředí. Například výhody správného akustického řešení komentuje Alexandra Kejharová, ředitelka ZŠ Mikoláše Alše v Suchdole: „Učitelé, kteří v těchto třídách učí, si změn všimli okamžitě
– i díky tomu, že mají porovnání se třídami, kde akustické
podhledy nejsou. Děti rozdíl také ihned pocítily, a když mluví,
nebo pracují ve skupinách, je prostředí mnohem klidnější. Nemusejí zvyšovat hlas, nenamáhají si hlasivky. Má to tedy velmi
pozitivní vliv na atmosféru v hodině“.
Projekt „Zdravá škola“ jako účinný lék
Projekt Zdravá škola spustila Rada vloni s cílem poskytnout školám pomocnou ruku při řešení vnitřního prostředí
– a to jak v rámci rekonstrukcí, tak i novostaveb vzdělávacích zařízení. Ambicí Rady je, aby se prostředí ve školách
řešilo komplexně, úpravy byly systémové a domyšlené do
svých důsledků, tak aby vznikalo jen zdravé vnitřní prostředí. Letos navíc Rada zahájila spolupráci se Svazem měst
a obcí ČR a Národním centrem energetických úspor. Společnými silami tak chtějí zlepšit podmínky pro výuku dětí
a prosadit potřebný integrovaný dotační titul, díky němuž
by školy mohly realizovat komplexní rekonstrukce tříd, a to
jak po stránce vzduchotechniky, tak i osvětlení a akustiky.
„Z výsledků našeho průzkumu (graf 1), do kterého se za-
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pojilo přes 400 tuzemských škol, vyplývá, že více než polovina z nich má zájem o více informací k této problematice
a o možnostech řešení. To svědčí o pozitivní změně v přístupu ředitelů. Většina z nás má či měla ve vzdělávacích
zařízeních své děti. A proto máme všichni zájem na tom,
aby byly zdravé, cítily se zde dobře a nechodily domů utahané. Začátek školního roku považujeme za nový impuls,
aby se i rodiče začali více zajímat o to, v jakých podmínkách
se jejich děti učí a tráví výraznou část svého dne,“ apeluje
Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné
budovy.
Jak vyplývá z průzkumu Rady, jen zhruba čtvrtina respondentů je ochotná řešit systémovou rekonstrukci školy
i za současného stavu dotací. Naproti tomu téměř polovina
uvedla, že bude takovou rekonstrukci řešit pouze za předpokladu integrovaného dotačního titulu. „Z uvedených dat
je patrné, že si zřizovatelé a ředitelé velmi dobře uvědomují
potřebu řešení kvalitního vnitřního prostředí ve třídách, ale
úpravy jsou kvůli nedostatku peněz závislé na využití dotačních titulů,“ vysvětluje Simona Kalvoda a dodává: „I proto
jsme se spojili se Svazem měst a obcí ČR a Národním centrem energetických úspor a společně usilujeme o prosazení
takové státní podpory, která by ředitelům škol situaci ulehčila a pomohla řešit.“
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Větrání v zařízeních sociálních služeb
Ing. Karel Srdečný
Domovy pro seniory a další pobytová zařízení jsou místem,
kde ubytované osoby tráví někdy i 24 hodin denně. Kvalita vzduchu je zde tedy velmi důležitá. EkoWATT v roce
2017 zkoumal několik zařízení, převážně ta s trvalým
pobytem dospělých osob. Kromě parametrů vnitřního
vzduchu jsme sledovali i další aspekty provozu.
Jak se provozují technická zařízení budovy?
Prioritou je zajistit komfort klientů, případně personálu. Provozní náklady se obvykle neřeší, protože jde o zlomek celkových provozních nákladů (5 až 10 %).
Obsluha technických zařízení budov je často na velmi
nízké úrovni. Výjimečně se najde technicky zdatný správce objektu, ale ve většině případů obsluha spočívá ve
zmáčknutí vypínače. Důsledkem je, že zařízení TZB běží
v nejlepším případě tak, jak byla nastavena při zprovoznění. Představa, že obsluha bude umět přepínat provozní režimy, upravovat parametry nastavení a podobně, je
iluzorní. Pro projektanta z toho plyne, že zejména systém měření a regulace musí být co nejjednodušší.
Dále je důležité v návrhu co nejvíce respektovat požadavky
provozu. Zde je velký problém: osoby zastupující investora
(např. město) jsou ekonomové, právníci a technici, ke
kterým se nedostanou někdy velmi specifické požadavky
sester a dalších pracovníků sociálních služeb. Projektant
pak dostává neúplné zadání. Výsledek je někdy smutný.
Pokud totiž zařízení nefunguje tak, jak si personál
představuje (třeba vzduchotechnika je příliš hlučná), prostě
ho vypne.
Vyšší teploty, větší úspory
Víme, že zejména senioři vyžadují více tepla. Ve sledovaných objektech byla průměrná teplota 23,5°C. Ani
v noci teplota neklesala pod 21°C. Pro projektanta to
znamená navrhovat vyšší výkon topné soustavy. V kombinaci s nízkoteplotním zdrojem, jako je tepelné čerpadlo či kondenzační kotel, může být zvětšení topných těles nezanedbatelné.
Vyšší vnitřní teplota samozřejmě znamená větší spotřebu tepla. Je-li o 4 °C vyšší než 19 °C běžně
uvažovaných ve výpočtech, bude mít budova cca o 25
% vyšší spotřebu . Adekvátně se zvýší i energetická
a ekonomická efektivita zateplení a dalších úsporných
opatření . To může být zajímavé zejména z hlediska
dotací, kdy bývá efektivita úspor významným kritériem .
Větrání
Sledované objekty jsme rozdělili do tří typů.
 Větrání trvale pootevřeným (vyklopeným) oknem. Větrání je poměrně intenzivní, často vyšší, než je nutné.
To zvyšuje spotřebu tepla. Do místnosti proniká hluk
a prach zvenčí. Větrá se, i když v místnosti nikdo není.
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 N árazové

větrání otevíráním oken. Někdy klienti nemohou nebo nezvládnou okno otevřít sami a větrání
tak závisí na aktivitě zaměstnanců. Nevýhodou je právě nepravidelnost, na druhou stranu se vyvětrá méně
tepla. Žádné okno netěsní dokonale, a tak je místnost
trochu větraná, i když je okno zavřené.
 Větrání vzduchotechnikou, s rekuperací tepla z odpadního vzduchu. Energeticky nejúspornější řešení. Je
však náročnější na správné nastavení a vyžaduje údržbu (čištění a výměna filtrů).
Vlhkost vzduchu
Ve všech sledovaných domovech jsme naráželi na
problém s příliš suchým vzduchem. Přispívá k tomu samozřejmě i zmíněné vytápění na vyšší teploty. Při vyšší
teplotě je relativní vlhkost vzduchu nižší, při stejné absolutní vlhkosti.
Ve sledovaných objektech se rel. vlhkost pohybovala
od 60 % do 25 % (graf 1). Přitom vyhláška č. 6/2003 Sb.
dovoluje rozmezí 30 až 65 %. Nejsušší vzduch byl v objektech se strojním větráním, kde si personál stěžoval
na zvýšenou nemocnost klientů i zaměstnanců. Naopak
vyšší vlhkost byla tam, kde se nárazově větralo okny.
Tam, kde se trvale větralo vyklopeným oknem, kolísala
vlhkost poměrně málo, mezi 27 a 42 %.
Obsah CO 2
Koncentrace CO 2 ve vnitřním prostředí sledovaných
domovů (graf 2) nikdy nepřekročila hranici 2000 ppm.
To je dobrá zpráva, zejména v objektech větraných nárazově okny. Průměrná hodnota byla méně než 1000 ppm,
což ukazuje na dostatek čerstvého vzduchu. Největší výkyvy byly opět tam, kde se nárazově větralo okny.

Graf 1 - Průměrná vlhkost, maximální a minimální dosahované
hodnoty vlhkosti
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tečné, v místnostech byl vždy dostatek čerstvého vzduchu. Někdy bylo větrání až příliš intenzivní, což vede
k nezdravě nízké vlhkosti vzduchu. Zvýšení vlhkosti je
možné pomocí lokálních zvlhčovačů vzduchu, důležitou
podmínkou je, aby zařízení bylo nenáročné na údržbu
a obsluhu.

Graf 2 - Průměrná koncentrace CO2, maximální a minimální dosahované hodnoty

Pro srovnání byly vybrány typické hodnoty různých domovů. Z průběhu měření je dobře vidět typický průběh
růstu koncentrace CO2 při větrání okny (graf 3). V noci
koncentrace postupně narůstá, po ranním vyvětrání se
sníží. Během dne se nezanedbatelně větrá dveřmi, díky
pohybu personálu i klientů. V objektu větraném VZT se
koncentrace CO2 i delší čas drží pod hodnotou 800 ppm,
což ukazuje na zbytečně intenzivní větrání. Obdobně při
větrání vyklopeným oknem je vidět, že se větrá i v době
nepřítomnosti osob.
Závěr
Ve sledovaných objektech sociálních služeb bylo – zejména díky motivovanému personálu - větrání dosta-

Energeticky úsporné větrání se vzduchotechnikou je
velmi citlivé na správný návrh a nastavení. Dá se tady
hodně zkazit. Bylo by tedy vhodné, aby VZT měla minimálně (automaticky přepínaný) letní a zimní režim, kdy
se větrání sníží (např. na hranici 1500 ppm CO 2), aby vlhkost vzduchu zbytečně neklesala. Navrhovat zvlhčování
vzduchu jako součást VZT zařízení je krajně rizikové. Při
nedostatečné údržbě hrozí rozmnožení bakterií Legionella, což by hlavně pro oslabené seniory mohlo mít
závažné následky. Přitom víme, že v domovech nebývá
údržba na vysoké úrovni. Řízení intenzity větrání podle
obsahu CO 2, s vazbou na vlhkost, by mělo být při návrhu
samozřejmostí a lze ho jednoznačně doporučit i do stávajících systémů.
Větrání občasným otevřením okna způsobuje největší
výkyvy v kvalitě – výrazněji kolísá teplota i obsah CO 2.
Pokud se však větrá dostatečně často, lze bez problémů
udržet kvalitní prostředí i touto cestou. Nižší intenzita
větrání vede k vyšší vlhkosti vzduchu, což je žádoucí.
Vytápění na vyšší teploty dále vysušuje již tak suchý
vnitřní vzduch.
Energeticky velmi náročné větrání trvale vyklopeným
oknem vede k poměrně dobré kvalitě vzduchu, s malými
výkyvy teploty i vlhkosti. Významnou výhodou je, že se
o větrání nemusí nikdo starat a že se na tom nedá celkem nic zkazit.


Graf 3 - Dvoudenní průběh koncentrace CO2
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Decentrální systémy řízeného větrání
s rekuperací
Ing. Jiří Štekr
Existuje několik způsobů, jak zajistit výměnu vzduchu
v budově. Typickým řešením je nárazové větrání okny (projektanti nejčastěji řeší normové hygienické požadavky na
kvalitu vzduchu v budovách právě tímto způsobem), které
má ale značné nevýhody: připomeňme třeba únik tepla,
zvýšená hlučnost, nebo skutečnost, že kvalita a množství
vyměněného vzduchu je velmi těžko regulovatelná.
O něco sofistikovanější způsob představuje mechanický
přívod čerstvého vzduchu do interiéru a jeho přirozený
odvod okny. Toto řešení ale neřeší vlhkost přiváděného
vzduchu či jeho rovnoměrnou distribuci. Opačný postup
(přirozený přívod vzduchu okny a mechanický odvod vzduchu) zase vykazuje velké tepelné ztráty větráním a nemožnost ovlivnit kvalitu přiváděného vzduchu do interiéru.
Proto se pořád častěji využívají systémy řízeného větrání
s rekuperací tepla, které dokáží nevýhody výše popsaných
systémů eliminovat: zajišťují pravidelnou výměnu vzduchu
s minimální ztrátou energie. Jedině kombinací kvalitní větrací jednotky a hygienických zdravotně nezávadných rozvodů vzduchu přinese investice do systému větrání kýžené
přednosti, jako trvalý přívod čerstvého vzduchu, úspory
nákladů na vytápění 30-50 %, odstranění vlhkosti a plísní,
pominutí průvanu a snížení prašnosti, stejně jako setrvalé
zvyšování hodnoty stavby.
Jak to funguje
Větrací jednotky dodávají do místnosti čerstvý vzduch,
vlhký vydýchaný odvádějí ven – takže už není potřeba řešit výměnu vzduchu otevřením okna, kdy dochází k velkým
energetickým ztrátám (obr. 1). Čerstvý vzduch je naprosto
zásadní pro vnitřní klima budov: posiluje schopnost kon-

Obr. 1 – Schéma decentrálního větrání
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centrace a výkonnost, ale i zlepšuje spánek. Při využití větracích jednotek probíhá výměna vzduchu bez průvanu: nevíří prach a celkově prospívá zdraví. Zejména alergici ocení
výkonné filtry v jednotkách, které zachycují jemný prach
a pyl. Redukcí zvýšené vlhkosti se zamezuje tvorba plísní,
vznikající při nedostatečném větrání. Díky zpětnému získávání tepla z odváděného vzduchu a jeho předávání přiváděnému vzduchu (rekuperaci) se snižuje spotřeba energie,
neboť žádná tepelná energie se neztrácí větráním okny.
Šetří se tak náklady na vytápění, a tím i peníze.
Jde to i decentrálně
Zatímco jednotky s tzv. centrálním řízením jsou dnes
již standardem zejména ve „výbavě“ pasivních rodinných
a bytových domů, společnost Zehnder vyvinula i jednodušší a účinné decentrální systémy. Hodí se zejména pro
menší byty a jako dodatečné řešení pro byty i rodinné
domy, kde se třeba přestavbou změnily jeho původní parametry (zateplení, výměna oken, ale i přístavba, která komplikuje výměnu vzduchu v původní části budovy).
Decentrální jednotky zajišťují nepřetržitou výměnu vzduchu v místnosti bez použití centrálního systému rozvodů
vzduchu. Moderní větrací jednotka čerstvý vzduch nasává
a vydýchaný odvádí pouze jedním otvorem ve zdi. Odpadají
tak složité a prostorově náročné rozvody – výměna vzduchu
za čerstvý, navíc předehřátý či ochlazený na požadovanou

Obr. 2 – Entalpický výměník zamezuje tvorbě kondenzátu a je
snadno čistitelný
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Obr. 3 – Jednotka na fasádě může mít volitelně i nerezovou mřížku

teplotu (v závislosti od ročního období čí venkovní teploty
a preferencí uživatele), je okamžitá. Díky souběžnému přívodu čerstvého a odvodu znečištěného vzduchu a integrovanému entalpickému výměníku (součást originálních systémů
Zehnder) si lze užívat výhod řízeného větrání s rekuperací
i bez instalace rozvodů vzduchu vyžadující větší stavební
úpravy a investici. Decentrální jednotky uživateli zajišťují optimální výměnu vzduchu, rekuperaci tepla i vlhkosti.

Speciální membrány entalpického výměníku zabraňují
přenosu plísní a množení bakterií, lze je snadno vyčistit
propláchnutím výměníku vodou, a tak zabezpečit vysokou
účinnost rekuperace i po mnoha letech. Větrací jednotky
s entalpickým výměníkem pracují bez omezení až do –5 °C.
V rozmezích T mezi –5 °C až –15 °C je automaticky aktivována protizámrazová ochrana jednotek, zabraňující jejich
zamrznutí.

Entalpický výměník: čistý vzduch bez kondenzace
Entalpický výměník zajišťuje optimální rekuperaci tepla
a vlhkosti (obr. 2). Na rozdíl od konkurenčních decentrálních jednotek bez entalpie tak výměník zabraňuje nadměrnému vysušování vzduchu v zimním období, spolehlivě odvádí nadbytečnou vlhkost z místností, a navíc jeho využitím
nehrozí tvorba kondenzátu – což zjednodušuje technické
řešení a šetří čas montáže.

Snadná instalace
Decentrální větrací jednotky s rekuperací tepla Zehnder ComfoAir 70 a Zehnder ComfoSpot 50 lze nainstalovat
velmi jednoduše bez potrubních rozvodů (obr. 3): postačí
pouze jádrové vyvrtání otvoru do obvodové zdi a elektrická přípojka 230 V. Již zmíněný entalpický výměník zajišťuje,
že není nutné řešit případný odvod kondenzátu a jeho spádování přes fasádu domu. Decentrální jednotky Zehnder
ComfoAir 70 jsou koncipovány pro připojení druhé místnosti: umožňují pak větrat i dvě místnosti najednou. Například se větrací jednotka instaluje v kuchyni (na WC, v koupelně), ze které odvádí znečištěný teplý vzduch, kterým
v zimě temperuje venkovní čerstvý čistý vzduch, přiváděný

Obr. 4 - Zehnder
ComfoSpot 50
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Obr. 5 – Sestava Zehnder ComfoSpot 50
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Obr. 6 – Zehnder ComfoAir 70

Obr. 7 – Sestava Zehnder ComfoAir 70

od obývacího pokoje (dětského pokoje, ložnice). A to bez
průvanu, venkovních nečistot či pylu a s přidanou hodnotou snížení hlukové zátěže v místnosti.
Tyto jednotky představují ideální řešení pro malé bytové
prostory za účelem provětrání, a dokonce i vyřešení problémů s plísněmi v jednotlivých vlhkých místnostech. Hodí
se nejen pro rekonstrukce, ale mohou být rovněž velmi flexibilně navrženy do novostaveb. Ve velkých bytech můžeme využít několik jednotek.

la a 78 % vlhkosti.
Jednotka může za hodinu vyměnit až 55 m3 vzduchu
a hodí se do prostor o ploše do cca. 45 m2. Přitom pracuje extrémně tiše: v třímetrové vzdálenosti činí hladina
hluku jednotky při dodávaném objemu vzduchu 30 m³/h
pouhých cca 25 dB(A), čímž je úroveň hluku větrací jednotky pod hodnotou všeobecné slyšitelnosti. Větrací jednotka
má nízké provozní náklady: příkon cca. 5 W při 2. rychlosti
větrání, tj. náklady na spotřebu el. energie jsou nižší než
300 Kč / 11 eur za rok.

Zehnder ComfoSpot 50
Tato decentrální větrací pro větrání jednotlivých místností nebo malých bytů potřebuje k instalaci pouze vyvrtání otvoru ve zdi ø 340 mm a el. přívod 230 V (obr. 4 a 5).
Do vyvrtaného otvoru se vloží montážní trubka, která se
dá libovolně zkrátit pro tloušťky stěn od 350 do 600 mm.
Do ní se napevno zasune těleso jednotky z EPP, ve kterém
je umístěna veškerá technika včetně entalpického výměníku. Na fasádě jakož i v obytném prostoru je vidět pouze
nenápadný krycí panel o rozměrech 376 x 380 x 50 mm,
který se dá nalakovat a tím opticky přizpůsobit prostředí.
Ve vnitřním krycím panelu je integrováno ovládání jednotky, pomocí kterého lze volit ze čtyř rychlostí větrání nebo
jednotku vypnout. Navíc pro dosažení vyššího komfortu
i účinnosti větrání lze využít doplňkové funkce ovládání
pomocí čidel vlhkosti, VOC a CO2. Displej upozorňuje na
potřebu výměny filtrů, které mohou být uživatelem bytu
snadno a bez nářadí vyměněny. Jiná údržba není nutná.
Zabudovaný entalpický výměník je v oblasti decentrálních
jednotek výjimečný a umožňuje zpětné získání až 82 % tep-

Zehnder ComfoAir 70  
Trvale zabezpečuje přísun čerstvého čistého vzduchu pro
jednu místnost nebo malý dvoupokojový byt (obr. 6 a 7). Otvor ve zdi je o ø 280 mm a tloušťce 280–600 mm, k provozu
je zapotřebí elektrický přívod 230 V. ComfoAir 70 umožňuje
napojení druhé místnosti. Plochým potrubím Zehnder flat51
o výšce pouhých 51 mm, integrovaným do zdi, se propojí s kuchyní, odkud se nasává vlhký vydýchaný vzduch. Mikroventilací bez průvanu a víření prachu se provětrají obě místnosti.
Jednotka Zehnder má elegantní design a nízkou hlučnost
– při objemu vzduchu 40 m³/h pouhých cca. 23 dB(A). Snadno se obsluhuje pomocí LED displeje. Čtyři volitelné úrovně
větrání a funkce vypnutí zajišťují ideální výměnu vzduchu.
Komfortní doplňková čidla (vlhkostní, VOC či CO2), už tak
snadné ovládání ještě zjednodušují a automatizují.
Displej upozorňuje na potřebu výměny filtrů. Velkoryse
dimenzovaný entalpický výměník zajišťuje využití až 89 %
tepla a 71 % vlhkosti z odváděného vzduchu. Jednotka může
za hodinu vyměnit až 65 m³/h vzduchu a hodí se do prostor
o ploše do cca. 65 m2. Má rozměry 660 x 440 x145 mm. 
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Zvlhčování vzduchu není
luxus, ale nezbytnost!
Nízké investice pro vysoké výnosy –
to je zvlhčování Merlin.
Investice do systémů MERLIN® Technology vám
šetří peníze již od první hodiny po nainstalování
a uvedení do provozu…

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

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

+
+
+
+
+
+
+
+

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

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

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

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
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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

•
•
•
•

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

Vzniká klima vhodné pro výskyt virů

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•

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

Zvýšení

Snížení

Ing. Harazím Vladimír, CSc – DREKOMA
Ul.Pražská 636
378 06 Suchdol nad lužnicí
info@drekoma.cz
www.drekoma.cz

Tři faktory, na které si dát pozor
při výběru tepelného čerpadla
Radek Vanduch
Tepelné čerpadlo (obr. 1 a 2) je i díky dotační politice státu
vyhledávaným zdrojem tepla nejen v novostavbách, ale patří mezi nejpoužívanější řešení i při renovaci budov nebo náhradách starých topných systémů. Při výběru tepelného čerpadla je nutné brát v potaz řadu faktorů, které za vás pohlídá
instalační firma. Je ovšem důležité být v obraze, a proto se
doporučuje znát alespoň tři klíčové faktory, které je stěžejní
mít při výběru čerpadla na zřeteli, a to jak odbornou, tak
laickou veřejností.
Výkon a účinnost
Jaký výkon by mělo mít tepelné čerpadlo, se určí podle
toho, jakou tepelnou ztrátovost má váš objekt. Aby prostory spolehlivě vytopily, musí být výkon čerpadla vyšší, než je
tepelná ztráta. U novostaveb najdete tento údaj v průkazu
energetické náročnosti budovy nebo energetickém štítku
(ze zákona), u starších budov se musí tento údaj spočítat. To
samozřejmě udělá instalační firma, která díky svým zkušenostem bere v úvahu nejen potřebné parametry jako plochu
vytápěných místností, stavební materiály, izolaci, ale i případné lokální výkyvy počasí a ty započítá do rezervy výkonu
čerpadla.

Přesnější hodnotou z hlediska provozu jsou ovšem ukazatele SCOP a SEER, jež představují průměrné hodnoty za
sezónu počítající s měnícími se podmínkami v průběhu roku.
U všech parametrů je třeba se zaměřit na to, pro jakou teplotu jsou stanoveny. Hodnota 2,5 při 0 °C je samozřejmě
horší než při teplotě – 10 °C. Účinnost čerpadel s klesající
venkovní teplotou totiž klesá.
Bod bivalence
Bod bivalence je teplota, při které tepelné čerpadlo již
nedokáže pokrýt tepelnou ztrátu svojí produkcí a potřebuje
pomocný zdroj – například elektrickou spirálu, která je přímo součástí čerpadla. Samozřejmě v okamžiku, kdy tepelné čerpadlo začne využívat pomocný zdroj, přestává účinně
fungovat a zásadně se zvyšují náklady na jeho provoz. V našich zeměpisných šířkách se z praxe ukazují jako potřebný
bod bivalence teploty v rozmezí -7 °C až -10 °C. Zároveň
je nutné pohlídat, aby tepelné čerpadlo, byť s bivalentním
zdrojem, bylo schopno dodávat potřebnou teplou vodu i při
velkých mínusových teplotách, například -20 °C.


Efektivita
Efektivitu tepelných čerpadel vyjadřuje hodnota topného
faktoru (COP) a koeficient energetické účinnosti (EER) v režimu chlazení. COP udává, kolik tepla je čerpadlo schopno
vyrobit z dodané elektrické energie. COP 3 tak znamená, že
při dodání 1 kW vyprodukuje tepelné čerpadlo 3 kW tepla.
Stejný poměr platí pro EER.

Obr. 1 ‒ Vnější jednotka TČ Aquarea						
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Obr. 1 ‒ Vnitřní jednotka TČ Aquarea
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Integrace průmyslové komunikace
BACnet do jednotného komunikačního
systému Zacode
Ing. Pavel Halabala
Jak je v odborné veřejnosti dostatečně známo, Ziehl-Abegg
vyrábí velmi široký sortiment různých typů ventilátorů a regulačních přístrojů se zaměřením na aplikace ve vzduchotechnice. Výrobky mají jednotný „genetický kód“. To v praxi výrazným
způsobem zjednodušuje práci servisním technikům. Kdo umí
obsluhovat a programovat jeden typ výrobku Ziehl-Abegg,
ten bez dalších znalostí zvládne obsluhu, instalaci a nastavování všech jiných typů ventilátorů a regulátorů. Ziehl-Abegg
vyvíjí ventilátory a regulátory ve vlastním vývojovém centru.
Používá jednotnou SW strukturu a modulární HW, čímž nabízí
svým zákazníkům modulární systémová řešení.
S ohledem na současné trendy řada výrobců klimatizačních
jednotek a chillerů hledá inteligentní komponenty s komunikací po sběrnici. ZIEHL-ABEGG zareagoval na tento trend a vyrábí
komunikační moduly AM-BACNET, které jsou určeny k integraci
do motorů ECblue (obr. 1), regulátorů PMIcontrol a frekvenčních
měničů Ziehl-Abegg. Uživatel tímto řešením získá regulátor otáček s cenově výhodným a snadno programovatelným komunikačním rozhraním BACnet. Modulem AM-BACNET rozšířil Ziehl-Abegg dosavadní sortiment již používaných modulů MODbus,
CAN-OPEN, LON, PROFIbus a ETHERCAT. BACnet nabízí nové
možnosti jak pro výrobce, tak i servisní firmy. Uživatel si může
sám zvolit svůj systém řízení. Jednotný systém ovládání „ulehčuje život“ servisním pracovníkům, nastavování pracovních režimů
vzduchotechnických zařízení je pro ně jednodušší a rychlejší. Pokud technik připojuje a zprovozňuje zařízení s motorem ECblue,
pak automaticky ví, jak to provést v případě, že už zná frekvenční
měniče od Ziehl-Abegg nebo regulátory PMIcontrol.
To jsou nesporné výhody ZAcode = jednotný systém HW
připojení a SW ovládání od ZIEH-ABEGG.
BACnet (Building Automation Control network)
Je datový komunikační protokol vyvinutý pro sítě automatizace a řízení budov. BACnet vyvinula společnost ASHRAE
Obr. 1 - Umístění modulu
AM-BACNET v motoru ECblue

a je znám jako „standard ANSI / ASHRAE 135-2016“ a také
jako mezinárodní norma „ISO 16484-5“.
Hlavním cílem vývoje bylo vytvořit protokol, který by umožňoval
integraci systémů různých výrobců, primárně určených pro automatizaci budov (obr. 2). Účelem tohoto komunikačního protokolu
je standardizovat komunikaci mezi zařízeními pro automatizaci budov od různých výrobců. Umožňuje komfortní sdílení dat a snadnou spolupráci mezi jednotlivými zařízeními. Svým rozsahem funkcí se stává novým etalonem pro světový trh. Důsledné dodržení
aktuálně platných norem zaručuje dlouhodobou jistotu investice
do tohoto systému řízení. Silná stránka BACnetu spočívá v celosvětové standardizaci jako na výrobci nezávislý a otevřený protokol.
Vyznačuje se spolehlivostí při „inženýringu“ a provozu a v dnešní
době si čím dál tím více neumíme představit správu moderních budov a areálů bez tohoto komunikačního standardu BACnet.
Technická data modulu AC-BACNET
 Napájení 24 V DC +/- 4 V (Imax 20 mA) přímo z motoru
ECblue nebo z frekvenčního měniče.
 Optický displej 4 x LED diody.
 Přípustná teplota okolí -35 ... 80° C a vlhkost 85 % bez
kondenzace.
 Splňuje elektromagnetickou kompatibilitu podle EN 610006-3 (aplikace v domácnostech) a podle EN 61000-6-2 (průmyslové aplikace).
 Pro připojení využívá rozhraní RS-485.
Jednotný koncept ZAcode je použitý u ventilátorů Ziehl-Abegg v rozsahu elektrického příkonu od 1 kW do ca.
30 kW. Používá se u axiálních i radiálních ventilátorů, a to jak
u energeticky úsporných technologií ECblue a PMblue, ale
také u technologií s asynchronními motory AMblue a u frekvenčních měničů Fcontrol a Icontrol. Díky ZAcode se při
uvádění do provozu výrobků od Ziehl-Abegg nemusíte trápit
s různými elektronickými systémy. Ziehl-Abegg, s.r.o., Brno
má k dispozici „hot line“ poradenskou službu po telefonu nebo svá dotazy můžete směrovat na mailovou adresu
sales@ziehl-abegg.cz (www.ziehl-abegg.cz).


Obr. 2 - Elektrické propojení dvou zařízení s moduly AM-BACNET
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Regulace fancoilů v metru Dauhá
Ing. Jan Vidim
Podzemní dráha v Dauhá
Od r. 2016 se spolupodílíme na dodávkách komponent pro měření a regulaci na významné stavbě, podzemní dráze v katarském Dauhá (Doha). Jelikož jde o mezinárodní projekt, navíc nezanedbatelného finančního
objemu, pojďme se podívat na některé jeho specifické
vlastnosti. Pro firmu to zdaleka nebyla první mezinárodní dodávka. Zkušenosti, které právě při této akci naše
firma Domat Kontrol System získala, jsou ovšem natolik
zajímavé, že věříme, že budou užitečné i pro ostatní soutěžící na zahraničních trzích.
Celý systém je plánován na čtyři linky s celkem 85 stanicemi, aktuálně jsou ve výstavbě tři. První linka má být
uvedena do provozu v r. 2019. Součet délek všech linek
přesahuje 200 km. Stanice a jejich okolí jsou významnou
součástí celého projektu, budou v nich obchodní a kancelářské prostory (obr. 1).
Našemu partnerovi, firmě Lysys, jsme dodávali zónové regulátory chlazení pro obchodní a provozní prostory metra. K dnešnímu dni bylo dodáno více než 1000 ks
fancoilových regulátorů a stejný počet pokojových ovladačů.
Hardware regulátoru FC025 vychází z fancoilového regulátoru FC020. Ten je určen pro řízení třístupňového
fancoilu a na rozdíl od základního typu FCR010 obsahuje
i analogové vstupy a výstupy a navíc další binární vstupy.
Celý I/O mix tedy vypadá tak, jak je ukázáno v tabulce 1.
Regulátor dále obsahuje dvě rozhraní RS485 s protokolem Modbus RTU: jedno pro připojení pokojového
ovladače UC010 a případně dalších slave regulátorů,
druhé pro integraci do nadřazeného systému (řídicího

Typ

Počet

Poznámka

AI

4

2× odpor (0...5000 Ohm) nebo 0...10 V,
2× odpor (0...5000 Ohm)

DI

4

bezpotenciálový kontakt

AO

2

0...10 V

DO

7

3 relé 230 V / 5 A, 4 triaky 24 V st / 0.4 A

Typ

Počet

Poznámka

AI

4

2× 0...10 V, 2× odpor (0...5000 Ohm)

DI

4

bezpotenciálový kontakt

AO

3

0...10 V

DO

4

triaky 24 V st / 0.4 A

Tab. 1

Tab. 2
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systému budovy, BMS). Komunikativní pokojový ovladač
UC010 může být nahrazen nebo doplněn analogovým
pasivním čidlem teploty a volitelně i potenciometrem
pro nastavení teplotní korekce. To se používá v případech, kde uživatel nemá mít možnost zasahovat do systému (veřejné prostory, školy, nemocnice) nebo zákzník
vyžaduje zvláštní ovladač v designu stejném, jako mají
použité elektroinstalační prvky (obr. 2).
Druhý typ regulátoru, FC026, má hardware upraven
na zakázku tak, jak je ukázáno v tabulce 2.Místo třístupňového ventilátoru je v této konfiguraci EC ventilátor,
řízený spojitým signálem 0...10 V. EC (Electronically
Controlled) ventilátory jsou v posledních letech výbornou moderní alternativou ke klasickým třístupňovým
ventilátorům – jednodušeji se zapojují, je možné je řídit plynule od 0 do 100 % otáček a neobsahují kapacitní
předřadníky, které často bývaly zdrojem problémů. V regulátoru proto přibyl jeden analogový výstup na úkor
několika výstupů digitálních. Analogové výstupy se používají pro řízení EC ventilátoru, chladicího ventilu a pro
přenos měřené prostorové teploty do řídicího systému.
Firmware byl upraven tak, aby si regulátor přes hardwarové vstupy a výstupy vyměňoval informace s centrálním systémem řízení budovy . Jsou použity tyto signály:
 A I (z BMS do FC): nastavení požadované teploty
v místnosti;
 AO (z FC do BMS): aktuální měřená teplota v místnost;
 D I (z BMS do FC): povolení chodu fancoilu;
 D O (z FC do BMS): indikace chodu fancoilu;
 O (z FC do BMS): hlášení alarmového stavu.
Fancoily jsou využívány pouze na chlazení. Pro evropské poměry jsou netradičními datovými body vstupy
pro snímání polohy ventilu, pro diferenční manostat filtru a pro blokování funkce od systému EPS. Vzhledem
k tomu, že všechny strany tušily, že během uvádění do
provozu ještě mohou vzniknout další požadavky či změny, bylo co nejvíce vlastností navržených jako konfigurovatelné. Šlo například o rozsahy analogových vstupů
(0...10 V či 2...10 V), měřená teplota z analogového
vstupu pro externí čidlo nebo z pokojového ovladače,
binární vstupy a indikační výstupy jako spínací nebo rozpínací, absolutní nebo relativní zobrazení požadované
hodnoty, funkce binárních vstupů (přítomnost / alarm
filtru atd.) a podobně.
Na celém projektu bylo pozoruhodné, jak dlouhou
dobu trvalo technické vyjasňování funkce. I když se jedná o hardware i firmware na zakázku, v našich poměrech
obvykle celková doba vývoje nepřesáhne 6 – 9 měsíců.
V tomto případě ale první diskuze o projektu začaly na
podzim r. 2016, v únoru 2017 byl po několika konferenčních hovorech a výměně podkladů sestaven podrobný
popis funkce a ten byl zákazníkem odsouhlasován až do
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května. Začátkem května 2017 zákazník konečně dostal
konečný souhlas od investora a mohlo se začít s výrobou. Klíčovým dokumentem pro spuštění akce byl katalogový list s podrobným popisem funkcí, zapojením atd.,
orazítkovaný a podepsaný zákazníkem. Během června
jsme potom odsouhlasili výrobní dokumentaci rozvodných skříněk.
V červenci 2017 byly hotovy první kusy (nejvíc času
zabralo čekání na termín výroby desky s plošnými spoji)
a zároveň vznikla první verze firmwaru pro interní testy.
Ty trvaly týden a byly při nich opraveny drobné chyby
a nejasnosti ve firmwaru. Během výroby desek byl dokončován firmware, pak následovala kompletace a důkladné testování. Koncem srpna byly dodány první kusy
– celá dodávka byla rozdělena do několika částí podle
toho, jak byly regulátory objednávány pro jednotlivé
etapy a zároveň postupně vyráběny. Během listopadu
2017 až ledna 2018 zákazník instaloval regulátory do
rozvodných skříněk a zároveň se technici učili, jak je nastavovat a uvádět do provozu.
Od března do června 2018 probíhalo oživování systémů na stavbě. Během něj vznikaly další dotazy na funkci, ve firmwaru bylo nutné pro pohodlnější nastavování
upravit některé výchozí parametry. Došlo i k poškození
několika regulátorů chybnou montáží či přivedením nízkého napětí 230 V na slaboproudé části, což jsou úkazy,
kterým se nevyhneme ani ve střední Evropě. Celkem šlo
asi o 16 regulátorů, což činí necelá 2 % celé dodávky.
Při předávání nenastaly vážnější problémy, až na dva
incidenty – při prvním z nich bylo několik pokojových
ovladačů poškozeno sazemi a kouřem, který vnikl do
instalačních krabic plastovými instalačními trubkami
z technických prostor, kde zřejmě došlo k požáru. Na

první pohled jasný případ zahoření ovladače (na stěně nad ovladačem byly černé stopy od sazí a deska
s plošnými spoji byla celá černá) se později vysvětlil:
při průzkumu méně poškozených ovladačů se ukázalo,
že součástky na plošném spoji nejsou tepelně poškozeny, jen špinavé od sazí. Stopy pak vedly do instalačních trubek. V druhém případě projektový manažer při
kontrolním měření zpochybnil přesnost prostorových
čidel, když kontrolní sonda naměřila v prostoru o asi
2 K vyšší teplotu, než ukazoval displej. To se však podařilo vysvětlit odlišným umístěním čidla, v kritických
místech byla v pokojových ovladačích nastavena korekce a zákazník byl spokojen.
Zahraniční produktové zakázky v tomto regionu mají
obrovský potenciál. Aby dopadly úspěšně, je nutné si
uvědomit několik odlišností od tuzemských akcí.
Složitá struktura dodavatelsko-odběratelských vztahů a řízení projektu. Katarské metro rozhodně není
jednoduchým projektem a tomu odpovídal i „potravní
řetězec“. Celá stavba byla rozdělena na několik částí,
přičemž každá část měla jiného generálního dodavatele a ten si pod sebe nasmlouvával subdodavatele. Tam,
kde byly předepsány pro celou stavbu komponenty jedné značky (což byl i případ řízení fancoilů), tedy subdodavatel pracoval zároveň pro několik subjektů, které
měly vzájemně jen minimální koordinaci. Každá úroveň
(investor, GD, dodavatel stavební části, TZB atd.) navíc
zaměstnávala samostatnou konzultační firmu, která ručila za odbornou stránku věci. Právě tito konzultanti byli
„nejkomplikovanějšími“ partnery, bylo nutné jim vše podrobně vysvětlovat a obhajovat – z našeho pohledu – samozřejmá a zjevná řešení. Je například škoda, že vazba
na systém řízení budovy musela být realizována pomocí
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Obr. 3

analogových a digitálních signálů, místo aby regulátory
byly integrovány přes sériovou linku RS485 s protokolem Modbus. Datová integrace by byla daleko jednodušší, poskytovala by více možností pro ovládání a zejména
by pomohla při uvádění do provozu.
Pracovní komunikace probíhala v angličtině, což nebyl
problém, s firmou Lysys jsme již měli navázány několikaleté obchodní vztahy a obchodníci i technici se znali
osobně. Je nutné se smířit s někdy poněkud delší dobou
reakce, než informace proniknou všemi výše zmíněnými vrstvami, pak je ale třeba odpovědět rychle, protože
partner už je v časové tísni. Vývojové oddělení muse-
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lo přemýšlet trochu dopředu a připravit si vždy několik
možných variant, ze kterých si pak zákazník vybral. Je to
bezpečnější cesta než nechat ho vymýšlet řešení, které
pak lze realizovat jen obtížně nebo vůbec.
Poněkud nepohodlné bylo, že v Kataru je neděle pracovním dnem (pátek je dnem pracovního volna) a obchodník musel pružně reagovat na maily či telefonáty.
Ty přicházely právě k nedělnímu obědu, kdy na stavbě
vrcholily jednání a inspekce.
Dokumentaci je nutné připravit velmi podrobně a nepředpokládat, že zákazník něco již zná. S katalogovými
listy a návody k montáži nakonec pracují montéři, kteří
fungují ve zcela odlišném kulturním prostředí a s instalovanou technologií se možná setkávají poprvé. Žádná
informace není zbytečná a dokumentace může později
posloužit i jako obhajoba dobrého, ale chybně instalovaného nebo obsluhovaného produktu. Součástí katalogového listu například bylo kromě slovního popisu i blokové schéma funkce (obr. 3).
Při technické podpoře nám pomohlo, že regulátory se
nastavují pomocí sériové linky a konfiguračního programu. Ten umí vyexportovat kompletní nastavení regulátoru do souboru, který lze poslat mailem a technik firmy
Domat si může přesně rekonstruovat zákazníkovo nastavení u sebe na stole. Po případné korekci parametrů či
změně nastavení regulátoru soubor pošle zpět a zákazník ho jednoduše nahraje do regulátoru na stavbě. Takto
byly odhaleny některé dysfunkce způsobené chybnou
konfigurací binárních vstupů.
Celá akce byla časově i organizačně poněkud náročnější, než jsou standardní projekty tuzemské i v jiných
zemích Evropy, ale dopadla úspěšně a věříme, že i další
linky katarského metra budou klimatizovány českými re
gulátory Domat.
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Významná zakázka pro Linde
– spolupráce napříč skupinou Multicraft
Karel Pokorný
V rámci naší aktivní činnosti (kontakt na 3. str. obálky) na
německém trhu a posílením technického týmu našeho obchodního partnera se dostáváme k zajímavým poptávkám,
kde investor požaduje komplexní řešení klimatizace svých
prostor, ať skladových či výrobních. V poslední době například řešíme rekonstrukci vzduchotechnických zařízení ve
výrobním závodě Linde Aschaffenburg a skladů ve firmě Nestle Hamburg. Je přínosem, že při řešení zakázky Linde se
může JANKA ENGINEERING opřít i o firmy v rámci skupiny
Multicraft zejména v oblasti technologických konstrukcí, což
výrazně pomohlo k získání zakázky.
Zadání generálního projektanta
nových vzduchotechnických jednotek o celkovém
obejmu 320 000 m3/h.
 Instalace nového výkonného filtru.
 Renovace vzduchotechnických rozvodů.
 Instalace ocelových podpůrných konstrukcí.
 Instalace glykolových okruhů pro zpětné získávání energie.
 Instalace

Funkce a nabídka
Jednotky zajišťují ventilaci výrobních prostor v závodě 2, výrobních halách 1 a 2.
Na základě toho bylo nutné navrhnout jednotky, které vedle
vzduchotechnických vlastností musely akceptovat i stavební
rozměry a montážní podmínky (obr. 1). Rozhodli jsme se pro
řešení pomocí 2 ks atypických o výkonu 160 000 m3/h (obr. 2).
Popis konstrukce jednotky
 Sendvičová konstrukce – PUR panelů 100 mm v lakovaném
provedení, TB 2, T2.
 Objem 160 000 m3/h.
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 Rozměry cca 15 000 x 6400 x 5 200 (l x š x v).
 Nosná konstrukce – pozinkované profily uzavřené.
 KVS systém – Cu/Al 940 kW.
 Ohřívač – Cu/AL , výkon 364 kW.
 Uvnitř vestavba – podesta, žebřík, ventilátorová komora.
 Hygienické provedení, těsné.
 Dveře těsné.
 Vana kondensát v celé ploše.
 Ventilátor 3000 Pa, RSH 1250, 90 kW – 4 x.

Takto navrženou jednotku jsme prezentovali projekční firmě a investorovi. Samozřejmě jsme nebyli osloveni k nabídce sami a každá firma prezentovala své řešení, svou
koncepci.
Zakázka
Po náročném výběrovém řízení jsme získali zakázku, která zahrnuje:
 statický výpočet ocelové nosné konstrukce jednotky a podesty;
 prováděcí projekt a výrobní projekt jednotky a podesty;
 projekt opláštění;
 detaily uložení KVS systému a ohřívače;
 detaily vykrývacích plechů;
 detaily přechodů, průchodů;
 dimenze ventilátoru, nastavení FU a ohřívače;
 elektroprojekt zapojení jednotky;
 plán zkoušek a uvedení do provozu.
Při realizaci zakázky se opíráme zejména o zkušenosti našeho konstrukčního oddělení, o zkušenosti našeho německého
projektanta a zároveň o zkušenosti firmy Stampa – člena skupiny Multicraft, která řeší zejména statiku objektu.
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Adiabatické systémy chlazení vzduchu
ColdAIR-Health
Ing. Radek Kotyza
Adiabatický chladicí systém ColdAIR (kontakt na str. 36) představuje nejmodernější technologii chlazení a větrání velkých budov: v průmyslu, slévárnách, řemeslných laboratořích, skladech a úložištích, komerčních prostorách, sportovních centrech, tělocvičnách, výstavních
pavilonech, napěťových konstrukcích, sklenících, veřejných prostorách
a halách, hospodách a provozovnách rychlého občerstvení, pekárnách
a v potravinových tržištích. Avšak i v mnoha dalších prostorech a budovách, ve kterých by instalace tradičních klimatizačních systémů (KS)
představovala velké pořizovací náklady a velkou spotřebu energie.
Adiabatický děj je termodynamický děj, při kterém nedochází
k tepelné výměně mezi plynem a okolím. Děj probíhá při dokonalé tepelné izolaci, takže soustava žádné teplo nepřijímá ani nevydává. Za adiabatický lze pokládat takový děj, který proběhne
tak rychle, že se výměna tepla s okolím nestačí uskutečnit.
Jedná se o nový patentovaný systém ColdAIR Health snižující hladinu NO o 60 % a NOx o 37 %. Čištění probíhá uvnitř
odpařovacího média fotokatalýzou oxidu titaničitého vystaveného působení slunečního světla. Redukuje znečišťující
látky, snižuje proliferaci plísní a hub i přítomnost bakterií ve
vzduchu. Deodoruje životní prostředí tím, že rozkládá látky,
jako je síra a dusík, které jsou příčinou zápachů.
Systém ColdAIR umožňuje vybavení velkých komplexů a budov letními chladicími systémy zvyšujícími komfort pracovníků.
Zvyšují jejich tepelnou pohodu a produktivitu bez potřeby investování velkých finančních částek, bez vysokých účtů za spotřebovanou energii, bez jakýchkoliv dopadů na životní prostředí a bez
toho, že by tato zařízení přispívala k výpadkům proudu.
O vysoké účinnosti systému ColdAiR svědčí také příznivé reference ze společnosti Fruta Kunovice, Otma Mařatice a Ponas Polička.
Technická a ekonomická řešení
Pro prevenci akumulace tepla je nezbytná častá výměna vzduchu
uvnitř budov. Tím lze zabránit nadměrnému zvyšování teploty uvnitř
těchto budov. Dobré výsledky byly dosaženy, pokud byla zajištěna
desetinásobná výměna vzduchu v budově za hodinu. Výměny vzdu-

chu jsou nezbytné pro zvýšení hygienické úrovně a pro odstranění
případného zápachu nebo částic škodlivých pro lidské zdraví.
Tradiční KS se nedoporučují z následujících hledisek:
 musí být upravovány velké objemy vzduchu,
 z logistických důvodů není často možné nechávat dveře do budov trvale uzavřené,
 vysoké pořizovací náklady chladicích jednotek a distribučního systému,
 vysoká spotřeba energie při provozu systému,
 vysoké náklady na údržbu.
Mnohem vhodnější a ekonomičtější je za těchto podmínek používat chladicí a větrací systém ColdAIR, který zajišťuje chlazení vzduchu na základě přírodního a ne mechanického principu (obr. 1).
Adiabatický chladič vzduchu ColdAIR je výrobek, který chladí vzduch snížením množství zjevného tepla obsaženého ve
vzduchu. Proces odpařování vody, která přichází do styku
s upravovaným vzduchem, umožňuje snížení množství zjevného tepla ve vzduchu. Externí vzduch prochází speciálně
konstruovanými celulózovými filtry nasycenými vodou, v důsledku toho přichází o část svého tepla během procesu odpařování vody a tím snižuje svou teplotu. Ventilátor nainstalovaný uvnitř chladiče pak dodává do budovy ochlazený vzduch.
Funkce systému chlazení vzduchu
Adiabatický chladicí systém ColdAIR pracuje dynamickým
způsobem založeným na přírodním principu: systém přivádí
do budovy velká množství ochlazeného venkovního vzduchu
a vytlačuje vyčerpaný teplý vzduch dveřmi, okny a ostatními
únikovými otvory (obr. 2).
Velmi jednoduchý princip: pokud může systém vytěsnit
stejný objem vzduchu, který do budovy přivádí, pak pracuje
s maximální účinností.
Při ideálních podmínkách instalace a pokud to dovolí prostorové možnosti, je pak nejlepší umístit anemostat vzduchu co nejdále od oken. Otevření okna vzdáleného od anemostatu umožní
vstup čerstvého vzduchu do místnosti, což vede k účinnému
VSTUPUJÍCÍ CHLADNÝ VZDUCH
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Venkovní relativní vlhkost

Venkovní
teplota
30°C
35°C
40°C

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Vnitřní
teplota
19,0°C
22,5°C
26,0°C

Vnitřní
teplota
21,0°C
25,0°C
29,0°C

Vnitřní
teplota
23,0°C
27,5°C
31,5°C

Vnitřní
teplota
24,5°C
29,5°C
33,5°C

Vnitřní
teplota
26,0°C
31,0°C
36,5°C

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

ochlazení prostoru. Maximální účinnosti jednotky lze dosáhnout
výpočtem plochy oken, dveří a dalších otvorů.
K zamezení snižování účinnosti, musí být systém schopen vytlačit všechen vzduch, který je do prostoru přiváděn.
Pokud není budova vybavena dostatečným množstvím únikových otvorů, pak je nutné nainstalovat nucený odvod vzduchu. Pokud nejsou výše uvedené podmínky splněny, vede to
k menší výměně vzduchu, ke snížení účinku chlazení a ke zvýšení relativní vlhkosti vzduchu uvnitř budovy.
Účinnost systému chlazení vzduchu
Účinnost chlazení vzduchu je dokonce dána i charakteristikami
podporujícími odpařování (odpařovač) pro dosažení účinnosti
nasycení: ve skutečnosti čím delší je čas a styčná plocha mezi
vzduchem a vodou, tím více vody se odpaří a tím více se sníží
teplota vzduchu (zjevné teplo).
Odpařovací chladič vzduchu ColdAIR má vysokou účinnost
nasycení, která je dobrým základem pro chlazení i v případech,
kdy je relativní vlhkost venkovního vzduchu kolem 70 % (tabulka
účinností - viz tab. 1).
Teplota vzduchu přiváděného do budovy se reguluje různými
venkovními vzduchovými podmínkami, jak je uvedeno v tabulce.
Výsledky a výhody systému
Nepřítomnost chladicí jednotky snižuje náklady systému
o 70 % a spotřebu elektrické energie o 80 %. Jediná energie,
která je zapotřebí, je elektrická energie pro ventilátor. Dále
se zmenšuje velikost systému a zjednodušuje se instalace,
použití a údržba. Obecné výhody tedy jsou:
Model řada
HEALTH

Model

Chladicí výkon
kW

Množství
vzduchu
m3/h

 intenzivní výměna vzduchu v budově,
 filtrace vzduchu,
 chlazení vzduchu,
 možnost větrání během chladnějšího období roku,
 možnost chlazení v zónách a možnost různé úrovně

chlazení
v různých místech,
 nízké náklady na chladicí systém, nízké provozní náklady, nízké
náklady na údržbu,
 nízká spotřeba energie,
 absence chladicích plynů, žádné negativní dopady na životní prostředí,
 zlepšení hygienických podmínek na pracovišti.
Modelové řady
K dispozici jsou dvě verze zařízení: TA/TC pro střešní instalace
(obr. 3) a FPA pro nástěnné nebo okenní instalace (obr. 4). Všechny
typy zařízení (tab. 2) jsou dodávány s venkovní konstrukcí ABS, která je určena pro venkovní instalace a je mimořádně lehká, což je mimořádně důležité v případech omezené nosnosti střech nebo stěn.
Všechny modely mají následující vybavení:
 elektrický ventilátor s nízkou spotřebou,
 systém pro přívod vody s elektrickým ventilem,
 systém na rozvod vody s elektrickým čerpadlem,
 odpařovací panely s vysokou účinností,
 systém automatického vypouštění vody,
 automatické čištění všech hydraulických systémů a odpařovacích panelů,
 zařízení pro umístění a upevnění jednotky,
 zimní kryt,
 elektronický regulátor,
 možnost ovládání jednotek jednotlivě anebo ve skupinách
s připojením na PC,
 elektronické rozhraní ovládání systémem BUS - Chladicí Sběrnicový Systém (CBS) anebo síťovým systémem CABS.


Obr. 3 			
Elektrický výkon
W

Elektrické
napájení
V/Hz

Obr. 4
Rozměry v mm

Hmotnost v kg

DxHxV

prázdný / plný

FPA 109

FPA 109H

15

10.000

900

230 / 50

1300x670x1300

60 / 75

FPA 159

FPA 159H

19

13.000

1.200

230 / 50

1300x670x1300

63 / 78

TA 159

TA 159H

19

13.000

1.200

230 / 50

1150x1150x1050

67 / 88

TA 209

TA 209H

30

20.000

1.800

230 / 50

1650x1150x1050

120 / 146

TA 209-2SD**

TA 209H-2SD**

30

20.000

1.800

230 / 50

1610x1150x1335

150 / 180

TA 309

TA 309H

40

27.000

2.200

230 / 50

1610x1150x1335

135 / 163

TC 109*

TC 109H*

15

10.000

1.600

400 / 50

1150x1150x1050

110 / 130

TC 209*

TC 209H*

30

20.000

3.200

400 / 50

1650x1150x1050

200 / 220

*Modely s radiálním ventilátorem, **Boční vypouštění
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Zastoupenífirem
firempro
proČR
ČR
Zastoupení

Zastoupení firem p

ÚSPORNÉ
VYTÁPĚNÍ
A VĚTRÁNÍ
HAL
ÚSPORNÉ
TEPLOVZDUŠNÉ
ÚSPORNÉ
TEPLOVZDUŠNÉ,
TEPLOVODNÍ
ADIABATICKÉ
A COLDAIR
SÁLAVÉ
VYTÁPĚ
A SÁLAVÉCHLAZENÍ
VYTÁPĚNÍ
HAL
Teplovzdušnéplynové
plynovévytápění
vytápění
Teplovzdušné

Závěsné
Závěsnévytápění
agregátyIHP/T
IHP/T20
20––95
95kW
kW
Teplovzdušné plynové

agregáty
Stacionární
Stacionárníjednotky
jednotky


IH/AR40
40––11000
000kW
kW
IH/AR

Ležaté
Ležatéjednotky
jednotky


IH/ARO75
75––11000
000kW
kW
IH/ARO

Venkovní
Venkovníjednotky
jednotky


IH/ARE75
75––11000
000kW
kW
IH/ARE

Rekuperační
Rekuperačníjednotky
jednotky


BLOWREC75
75––150
150kW
kW
BLOWREC

Jednotky
Jednotkyse
sezvýšeným
zvýšenýmext.
ext.tlakem
tlakem


množstvímvzduchu
vzduchu
aamnožstvím
IH/HR100
100––600
600kW
kW
IH/HR
Destratifikátory
DestratifikátoryEliturbo
EliturboELC
ELC2000-2002
2000-2002


Teplovodní vytápění
 Závěsné agregáty
ATR 10-104 kW
Teplovodní
vytápění

Závěsné
Stropní teplovodní

agregáty ATR 10-104 kW
panely teplovodní
Euterm
 Stropní
panely Euterm délek

délekm2-4-6 m
2-4-6

Sálavé plynové vytápění

Sálavé
plynové
vytápění
Adiabatické systémy chlazení
vzduchu ColdAIR-Health
a) Nástěnné nebo okenní modely FPA
109/H-159/H, výkon 15–19 kW
b) Střešní modely s ax. ventilátorem TA
159/H-309/H, výkon 15–40 kW
c) Střešní modely s rad. ventilátorem TC
109/H-209/H, výkon 15–30 kW

VYUŽITÍ:
VYUŽITÍ:

Průmyslové
Průmyslovéhaly
haly

Logistické
Logistickécentra
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Záznam o zkoušce titanové turbíny
Ing. Ferdinand Madry, CSc.
Dne 17. srpna 2018 se v prostorách firmy Lenzing
v Paskově uskutečnila zkouška titanové turbíny o průměru 400 mm při tlaku páry 4 až 9 barů abs (kontakt
na str. 38).
Předmětem zkoušky bylo zjištění vlastností turbíny s hltností páry do 800 kg/hod., postavené z titanu:
 otáčky turbíny;
 vibrace;
 mazání ložisek;
 výkonové parametry;
 průtokové množství páry.
Turbínové kolo bylo postaveno z důvodu pevnosti součástí
z titanu.
Turbína má vysoké otáčky turbínového kola, 200 otáček za
sec., průměr kola 400 mm (obr. 1).
Hlavním problémem byly otázky spojené s pevností dílů,
turbínového kola a mazáním ložisek.
Sestava celé technologie je zřejmá z obr. 2 a 3 (turbína, ložiskové uložení, generátor, mazání, regulace a elektronika).
Turbína je umístěna na malém prostoru. Pro pohon turbíny byla použita sytá pára o tlaku do 9 barů. Vývod vyrobené
elektrické energie je proveden zástrčkou 62,5 A přímo do
místní sítě.
Turbína byla vyvinuta po konzultaci se zákazníky, kteří
mají nízkou výrobu páry (od 450 do 1000 kg za hodinu).
Zákazníci dále vyžadovali, aby výkon turbíny byl do 25 kW,
a to z důvodu, že připojení turbíny nízkého výkonu nevyžaduje schválení ČEZ a dále umožňuje jednoduché připojení
a odpojení od sítě.

Výsledek měření
 Vibrace jsou nízké, pod 2 mm/sec.
 Mazání ložisek je vyhovující.
 Byla dosažena úhlová rychlost 12000 ot/min.
 Byl dosažen výkon 25 kW.
 Závislost výkonu na průtokovém množství páry byla vynesena do grafu (obr. 4).
Závěry zkoušek
 Turbína pracuje s výkonem 25 kW při spotřebě páry 725 kg/hod.
 Vibrace turbíny jsou zanedbatelné.
 Tato turbína umožňuje výrobu elektrické energie u výrobců a zákazníků, kteří mají kotle s nízkým výkonem.
 Jsou to lihovary, likérky, pivovary, malé dílny atd.
Účinnost turbíny
 Turbína až do 4 barů spotřebovává páru na dosažení a udržení synchronních otáček a nevykonává žádnou práci.
 Entalpie 4 barů činí 2625 kJ/kg.
 Vstupní pára 9 barů a 180°C má entalpii 2780 kJ/kg.
 V turbíně lze tedy teoreticky využít 2780 – 2625 = 155 kJ
energie na 1 kg páry.
Při výše uvedených parametrech byla naměřena spotřeba
páry 0,2 kg/sec, teoretický výkon činí 155 kJ/kg x 0,2 kg = 31 kJ.
Skutečně naměřený výkon pak je 25 kW a z toho účinnost činí
25 : 31 = 0,8.
Z výše uvedeného pak lze konstatovat, že účinnost turbíny i výkon lze zvyšovat zvýšováním vstupního tlaku páry a také zvýšováním průtokového množství.
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UNIKASSET, spol. s r.o.
www.unikasset.cz

Náporové turbíny
Rázové turbíny
Točivé redukce
55 kWe
75 kWe
90 kWe
110 kWe
132 kWe
160 kWe
200 kWe
250 kWe
315 kWe
355 kWe
400 kWe
500 kWe
560 kWe
630 kWe

Průtok páry 0,5 až 20 t/hod.
Vstupní přetlak 3 až 24 bar
Protitlak od 0 do 6 bar
Provoz na suchou i mokrou páru
UNIKASSET, spol. s r.o.
Nová 140
738 01 Frýdek-Místek
+420 602 712 814

Ventilátory pro chladicí věže
Gabriela Porubková
Používají se k chlazení procesů, instalací nebo budov.
Odpadní teplo je předáváno zpět do okolního vzduchu za
pomoci EC axiálních a radiálních ventilátorů. Díky speciální
protikorozní ochraně jsou EC ventilátory ideálně vybaveny
pro náročné podmínky prostředí. Axiální ventilátor o rozměrech 1 250 mm s difuzorem AxiTop (obr. 1) bude, stejně
jako ventilátor AxiBlade (obr. 2), ke shlédnutí na veletrhu
Chillventa, který se koná 16. až 18. října 2018 v Norimberku
(ebm-papst, hala 4A – 317). Tento model se díky speciálnímu povrchu ventilátoru vyznačuje obzvláště vysokou úrovní
protikorozní ochrany.
Snížení energie a posílení komunikačního rozhraní v supermarketech
Pro chladicí nábytek v supermarketech jsou nejdůležitější
dva parametry, nízká spotřeba energie a také spolehlivost.
V případě, že dojde k selhání ventilátoru, je důležité tuto poruchu rychle lokalizovat a opravit. Ideálně bez nežádoucích
účinků na chladicí cyklus a tak, aby se předešlo znehodnocení potravin. Pro tyto případy ebm-papst poskytuje kompletní networking svých ESM ventilátorů prostřednictvím
komunikačního rozhraní MODBUS-RTU.
Ventilátory ATEX pro velké chladicí okruhy
Menší motory a kompletní systémy z ebm-papst jsou
standardně vyráběny tak, aby splňovaly požadavky evropské normy EN 60335-2-89 (standard pro domácí spotřebiče „Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí jednotkou nebo
kompresorem pro komerční účely“). Tyto ventilátory poskytují spolehlivé řešení i při použití hořlavých chladiv.
V chladicích okruzích, které obsahují více než 150 g hořlavého chladiva, norma předepisuje použití komponentů
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s ATEX certifikací. Nestačí však jen použití motoru s certifikátem ATEX. Jednotlivé komponenty ventilátoru, stejně jako
celý ventilátor musí být odpovídajícím způsobem schváleny. S energeticky úspornými motory nabízí ebm-papst také
ventilátory s certifikátem ATEX II 3G Ex nA IIA T4 Gc. Ventilátory jsou v souladu s normou ATEX EN 60079 a jsou proto
schváleny také pro použití ve velkých chladicích boxech.
Několik vět o společnosti
Skupina ebm-papst je předním světovým výrobcem ventilátorů a motorů. Od svého založení tato technologická společnost neustále nastavuje standardy na celosvětovém trhu.
Vývoj pokrývá oblast od elektronicky řízených EC pohonů
přes aerodynamická vylepšení oběžných kol ventilátorů až
k výběru ekologicky šetrných materiálů (např. biomateriály). Ve fiskálním roce 2017/2018, překročila společnost hranici obratu ve výši 2 miliardy eur. Společnost zaměstnává
na celém světě v 18 výrobních závodech (včetně Německa,
Číny a USA) a v 57 prodejních kancelářích přes 15 000 lidí.
Ventilátory a motory od lídra celosvětového trhu lze nalézt
v mnoha odvětvích včetně vzduchotechniky, klimatizace a
chlazení, domácích spotřebičů, vytápění, IT a telekomunikací, a rovněž v automobilech i užitkových vozidlech.
Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku
firmy ebm-papst se sídlem v Brně (kontakt na titulní str. časopisu) je dynamicky se vyvíjející a rostoucí společnost se
17-ti zaměstnanci a loňským ročním obratem ve výši 584
mil. CZK. Svým zákazníkům poskytuje nadstandardní technický i logistický servis a úzce s nimi spolupracuje na řešení
jejich projektů tak, aby finální produkt byl co nejúspěšnější
na trhu.		
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Designové skleněné ventily
Jaroslav Špiler
Sklo je klasickým dekorativním prvkem, a proto jsme se
ho rozhodli využít pro integraci technologie řízeného větrání do moderních interiérů. Ušlechtilost skla nenutí přívody
vzduchu skrývat, naopak vytváří zcela nový designový prvek
stejné úrovně, jakým jsou například svítidla a pomáhá tak
dotvářet celkový vzhled místností. K dispozici jsou harmonické varianty kruhové i s razantnější geometrií varianty
čtvercové. Barevná škála umožňuje splynout s okolním vybavením nebo naopak vytvářet barevné akcenty, které potrhnou designový styl interiéru. Kombinací velikostí a barev
dokáží uspokojit i nejnáročnější architektonické požadavky
(obr. 1 až 3 – skleněné ventily Air Design Glass jako doplnění
interiéru kuchyně).
Vedle dekorativní funkce si skleněné ventily zachovávají
svoji funkčnost. Základem je sofistikované jádro s nastavitelným průtokem vzduchu. Skleněný kryt je odnímatelný pro
praktické čištění, zároveň je tak možné nezávisle nastavit
průtok vzduchu, a přitom kryt fixovat v požadované pozici.
Nemůže se tak stát, že by byla narušena symetrie vnitřního uspořádání interiéru. Skleněné barevné kryty je možné
měnit. To je výhoda, pokud chceme zcela barevnou změnu,
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jinou malbu, jiné tapety. Instalace je možná na stěnu i na
strop. Patentované řešení je bezpečné a testované na vysokou odolnost, pevnost a stálost barev.
Skleněné designové ventily nejsou kompromisem, tyto ventily dávají vnitřnímu prostředí něco navíc. Ušlechtilost skla nelze ničím nahradit. Ventily se stávají na dlouhou dobu nedílnou
součástí domu, jsou neustále na očích majitelům i návštěvám,
a proto by měly reprezentovat, měly by zdobit, měly by být
předností moderního bydlení (obr. 4 a 5 - skleněné ventily na
minerálních stropech prezentačních a kancelářských prostor).
A co o této novince na trhu řekl architekt, který tento designový prvek ve svých návrzích již nějakou dobu využívá?
„…Věnujeme se projekci pasivních rodinných domů, které
jsou všechny vybaveny řízeným větráním. Mnoho našich klientů vedle technických parametrů zajímá estetická stránka
instalace. Designové ventily jsme ihned po příchodu na trh
zařadili do našich projektů a zejména ženská část zákaznického spektra je doslova nadšena. S trochou nadsázky mohu
říci, že nyní se více řeší tvar a barevné provedení, než zda
nějaké esteticky únosné řešení vůbec existuje,“ říká Ing.
arch. Lubomír Korčák.
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