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Doba, kdy byla řešena úprava vzduchu
z hlediska teploty a vlhkosti 
je dávno minulostí
Ing. Radka Čapková1/ 

tečné směšování a rekuperace. Dnes je velmi dobře známé 
používání způsobů rekuperace pro různé typy vnitřního pro-
středí a to nejen z hlediska účinnosti, ale aktuálně i s proni-
káním odváděného vzduchu do přívodního. 

Pro nově navrhované prostory je nutné zvolit nejen ener-
geticky optimální, ale i bezpečný systém přívodu vzduchu. 
Pokud bychom měli volit hledisko bezpečnosti, lze vzducho-
technické jednotky s rekuperací srovnat v tomto pořadí: 

1) glykolové okruhy včetně všech jejich úprav a aplikací, 
2) deskové rekuperační výměníky, 
3) rotační rekuperační výměníky. 
Toto pořadí je však pouze orientační, protože lze „chytře“ 

navrhnout vzduchotechnickou jednotku s rotačním rekupe-
račním výměníkem, ale musíme vhodně zvolit uspořádá-
ní přívodních a odvodních ventilátorů, tlakové poměry při 
návrhu a nezapomenout na tzv. vyplachovací komoru (obr. 
1). Naopak u deskového výměníku je velmi důležité dbát na 
precizní dílenské zpracování a montáž dělených deskových 
výměníků, aby sestavená jednotka neměla netěsnosti a tedy 
nehrozil průnik odváděného vzduchu do přívodního. Na tyto 
požadavky má většina výrobců jednoznačné postupy a pro-
cesy a tím je tento druh rekuperace skutečně bezpečný. Z to-
hoto hlediska lze říci, že pokud postupujeme od precizního 
návrhu a se stejným přístupem i na kvalitní zpracování vzdu-
chotechnické jednotky, jsou nově navrhovaná zařízení pro 
ochranu vnitřního prostředí bezpečná. 

Jaký je však způsob odstranění virů a bakterií ve stávají-
cích provozovaných systémech, kde jsme dosud řešili jen 
úpravu vzduchu z hlediska teploty a vlhkosti? Máme několik 
způsobů, jak zvýšit čistotu vnitřního prostředí a eliminovat 

COVID-19 je zřejmě nejčastěji diskutované téma po-
slední doby, nejenže ovlivňuje naše soukromé aktivity, ale 
bohužel velmi zasahuje i naši každodenní práci. Opatření, 
která byla nastavena dlouhodobě nevyřeší návrat k běž-
nému životu, tak jak jsme byli zvyklí. Vzduchotechnika, 
která se dnes vyskytuje téměř v každé moderní budově, 
by měla být analyzována z hlediska ochrany osob. Správ-
ci a provozovatelé se musí připravit na bezpečný chod 
těchto systémů, aby lidé pohybující se v tomto prostředí 
se cítili bezpečně. Každý člověk totiž při běžném hlaso-
vém projevu produkuje kapénky, ze kterých se po odpa-
ření vody stanou aerosolové částice volně se pohybující 
vzduchem. Pokud je člověk infekční, v jeho aerosolových 
částicích se vyskytují i viry. Jejich proudění lze přirovnat 
k cigaretovému kouři. Toto proudění bohužel nevidíme 
ani necítíme a proto je velmi nebezpečné a musíme ho 
eliminovat. Jedinou ochranou je dle odborníků větrat 
a do budov přivádět čerstvý vzduch.

Prioritní stále zůstává přívod vzduchu do vnitřního prosto-
ru upravený na požadovanou teplotu a vlhkost. Tento velmi 
jednoduchý požadavek nejlépe splňuje samostatná přívodní 
vzduchotechnická jednotka. Ovšem poslední léta byl tento 
jednoduchý způsob téměř nemožný, protože nejdůležitěj-
ší kritérium pro navrhování vzduchotechnických systémů 
a především vzduchotechnických jednotek byla spotřeba 
energie. Pokud se vrátíme k požadavkům šetření energie, 
byly nejdříve navrhované vzduchotechnické jednotky se 
směšováním a požadavkem na minimální hygienické množ-
ství čerstvého vzduchu, později na rekuperaci vzduchu. 
V mnoha případech se tyto možnosti kombinovaly: tj. čás-

Obr. 1  Obr. 2a                                                      Obr. 2b
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tit jeho dostatečné ozáření. Tato zařízení lze instalovat do 
komory vzduchotechnické jednotky (obr. 2a, b). 

Modifikací UV záření je tzv. fotokatalytická oxidace; jde 
o chemickou reakci, kdy UV záření ozařuje voštinu s obsa-
hem oxidu titaničitého, tím se vytvoří hydroxidové radikály 
(OH) a peroxid vodíku (H₂O₂), které redukují prchavé orga-
nické sloučeniny a ty se rozkládají na H₂O a CO₂ – obr. 3a, b. 
Tento způsob instalace pro likvidaci virů a bakterií je možný 
jak do komory vzduchotechnické jednotky, tak do potrubí.

Pokud bychom uvažovali o likvidaci pomocí ionizátoru 
je nutné navrhnout jeho velikost na požadované množství 
vzduchu a umístění do komory vzduchotechnické jednotky 
(obr. 4). 

Závěrem lze tedy konstatovat, že nově navrhované budo-
vy bychom z hlediska vzduchotechniky měli navrhovat již 
s vědomím přivádět do vnitřních prostor vzduch bez virů 
a bakterií a tím chránit osoby, které se zde budou pohybo-
vat. Zároveň najít a instalovat vhodná opatření pro zdravé 
vnitřní prostředí ve stávajících budovách, kde trávíme velké 
množství času a chceme se cítit bezpečně. 
1/ Obchodní ředitelka a.s. JANKA Radotín  

přítomnost virů a bakterií v těchto budovách. Pokud by-
chom hledali inspiraci a zkušenosti z budov, kde se řešilo 
vnitřní prostředí bez virů a bakterií, mohli bychom aplikovat 
principy z nemocnic a obecně ze zdravotnictví, kde se využí-
vá vysoká třída filtrace HEPA filtry. Bohužel tento způsob pro 
běžné stávající budovy je velmi složitě použitelný, především 
pro velký zásah do vzduchotechnických jednotek s ohledem 
na vysokou tlakovou ztrátu HEPA filtru. Dalšími možnostmi 
je likvidace virů a bakterií pomocí:
 desinfekce ozónem,
 UV záření (popř. jeho modifikace fotokatalytická oxidace),
 Ionizátoru.

Pokud bychom měli porovnat tyto možnosti, tak je nutné 
zjistit, co nám umožní stávající vzduchotechnický systém, 
jaký provoz je v těchto prostorách, kdy a kde se pohybují 
osoby. Jednoznačně lze však říci, že desinfekci ozónem lze 
použít jen pro omezenou desinfekci bez přítomnosti osob, 
přičemž je nutné hlídat její koncentraci použití a prostory 
intenzivně provětrat. Ozón má negativní vliv na lidský orga-
nismus a silné oxidační účinky. Z těchto poznatků vyplývá, že 
tento systém lze využít pouze jako desinfekci prostor např. 
v gastronomii. UV záření pro likvidaci virů a bakterií je mož-
né navrhnout dle množství vzduchu, přičemž je nutné zajis-

Obr. 3a Obr. 3b

Obr. 4

Vážení autoři, čtenáři a inzerenti časopisu Klimatizace, 

do roku 2021 Vám přejeme mnoho úspěchů v osobním 

i pracovním životě.

Vydavatel,redakce a redakční rada časopisu Klimatizace
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Provoz vzduchotechniky v době COVID-19
doc. Ing. Karel Doušek, CSc.

chách, kde též postupně vysychají. Pádová rychlost je vý-
znamná pro kapénky přes 5 mm (tab. 1).

Pádová rychlost setrvání částic ve vzduchu
Up = a2 (ρč - ρ).g/18 η
výpočet pro součinitel odporu ζ částice podle Stokesova 

zákona, tj. ζ = 24/Re v oblasti Rer < 0,2 ; ρč = 1000 kg/m3.
Doba t pádu částice o průměru a [mm] z výšky 1,5 m na 

horizontální rovinu.

u a t
Poznámka

[mm/s] [mm] [s] [min]

0,030 1,0 50151 836 téměř nesedimentuje

0,75 5,0 2006 33  pomalu sedimentuje

3,0 10 502 8,4 sedimentuje

12,0 20 125 2,1 sedimentuje

75 50 20 0,33 sedimentuje

299 100 5 0,08 rychle sedimentuje

Tab. 1

Pokud se kapénka dostatečně zmenší, klesá její pádo-
vá rychlost, zvyšuje se pohyb ve směru proudění vzduchu 
a začínají na ni působit molekulární vlivy okolí. Zejména jde 
o termoprecipitaci, tj. pohyb ve směru gradientu teploty 
a elektroprecipitaci, tj. pohyb ve směru gradientu elektric-
kého pole. To v interiéru v zimě obvykle způsobuje pohyb 
k chladnějším stěnám, na nichž se částice zachytí. Samozřej-
mě rychlost vypařování závisí na okolní teplotě a vlhkosti 
(obr. 4 - fotografické zobrazení emise kapének je převzato 
z [1]). 

Příklad rozložení velikostí emitovaných kapének uvádím 
ve formě křivky (obr. 5) zbytku zjištěné měřením počíta-
čem částic. Měření bylo provedeno při kýchání pro něko-
lik osob [5]. Uvedená křivka je vybrána jako „worst case“ 
z více měření. 

Vzhledem k probíhající epidemii respiračního onemocně-
ní COVID-19 se objevují různé nepřesné informace o viru 
SARS-Cov-2 a vlivu vzduchotechniky na přenos nákazy 
a v některých případech se objevují i nelogické požadavky na 
vypnutí vzduchotechniky, ačkoli je osazena dostatečně účin-
nými filtry. Pro srovnání je zobrazen jak virus SARS-Cov-2, tak 
i virus „chřipky“ (obr. 1 -zobrazení je převzato z Wikipedie). 

Pro vysvětlení skutečné situace se pokusím rozebrat vnik 
možného rizika v prostředí, v němž pobývá člověk emitující 
kapénky s viry, a vliv vzduchotechniky na toto riziko.

Vznik nebezpečných částic ve vzduchu
Kapénky produkované člověkem při mluvení a kýchání obsa-
hují částice v širokém rozmezí 0,3–100 mm. Kapénky podle 
odborných údajů [2], [3], [4] mají medián počtu částic mezi 
cca 1–5 mm a  významný podíl velkých částic 10–100 mm,  
které nesou nejvíce infekčního agens. Podle našeho zjiště-
ní mají přibližně log-normální rozdělení četnosti. V blízkém 
okolí kýchajícího člověka jsme na površích zjistili i jednotlivé 
kapky o velikosti až 1 mm (10x větší částice obsahuje 1000x 
více agens). 

Kapénky jsou tvořeny slinami, hlenem a odumřelými buňka-
mi sliznic. Rozložení velikostí kapének v rozsahu 0,3 až 100 mm  
se dá aproximovat log-normálním rozdělením s tím, že me-
dián rozdělení je 1–5 mm (obr. 2).

U nemocného člověka kapénky obsahují patogenní viry 
nebo baktérie. Samostatně, bez kapénky, nemůže virus exi-
stovat.

Po exhalaci z dýchacího ústrojí člověka kapénka podléhá 
vlivu prostředí, tj. sedimentuje, zmenšuje se vypařováním 
a pohybuje se vlivem proudění vzduchu. Nejjednodušším 
případem je prostor se dvěma osobami, kde proudění vzdu-
chu je vyvoláno jen prudkým výdechem (kýchnutím) emitu-
jící osobou (obr. 3 - zobrazení situace převzato z [6]).

Je zřejmé, že velké kapénky, obsahující nejvíce infekčního 
agens rychle sedimentují a ulpívají na horizontálních plo-

Obr. 1 Obr. 2
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čistým vzduchem bez infekčních částic. Toto větrání může 
být zajištěno přívodem čerstvého vzduchu nebo směšová-
ním části čerstvého vzduchu s cirkulací vzduchu odtaženého 
z prostoru zařízením, v němž jsou instalovány dostatečně 
účinné filtry. Dají se očekávat následující případy.

Prostor s vypnutou vzduchotechnikou nebo bez vzducho-
techniky
Je zřejmé, že emitováním částic osobami dojde k zvyšování 
koncentrace částic, které budou z uzavřené místnosti od-
straňovány jen uvedenými mechanismy (sedimentací vel-
kých částic, termoprecipitací a případně difuzí a elektropre-
cipitací malých částic). Po určité době dojde na dosti vysoké 
„rizikové“ úrovni koncentrace k vytvoření jisté rovnováhy 
mezi  přívodem kontaminujících částic a mechanismy jejich 
odstraňování. 

Snížení koncentrace samozřejmě lze dosáhnout větráním 
venkovním „čistým“ vzduchem, jímž se koncentrace může 
„rozředit“. Pokud ovšem nejde o nucené větrání, je vliv při-
rozeného větrání malý, ale „lepší něco než nic“. Dá se ovšem 
očekávat, že na určitých místech proudění vzduchu, např. od 
otevřeného okna ke dveřím, transportuje kapénky od jedné 
osoby ke druhé, což není žádoucí a je třeba proti tomu při-
jmout opatření. Je třeba, pokud možno, dodržovat zásady 
správného větrání, tj. otevřít všechna okna na krátkou dobu 
a pak je opět zavřít.

Poznámka: křivka zbytku definuje, jaký je podíl částic ≥ a [µm] 
(tj. částic dané velikosti a všech větších) na jejich celkovém množ-
ství. Křivky zbytku lze vyjádřit pro počet a pro hmotnost částic.

Pro obvyklé logaritmicko-normální rozložení velikostí čás-
tic lze posun hmotnostní křivky proti početní vypočítat ze 
směrodatné odchylky.

Kapénky podle našich zkoušek jeví medián četnosti v ob-
lasti nad 1 mm a 90 % hmotnosti nesou částice přes 3 mm.

Z grafu (obr. 5) je vidět, že zobrazený aerosol obsahuje 50 
% částic ≥ 1,5 mm, 50 % hmotnosti připadá na částice ≥ 15 
mm a částice přes 1 mm představují 99,5 % hmotnosti, tj. 
hlavní infekční nálož je v relativně velkých kapénkách.

Poznámka: obdobné výsledky rozložení velikosti částic 
emitovaných podle našich měření osobami (bez „roušky“) 
jsou uvedeny i v separátu [6].

Pravděpodobnost vzniku onemocnění u zasažené osoby 
klesá s počtem infekčních částic ve vzduchu a s  obsahem 
infekčního agens, tj. s jejich původní velikostí a počtem. 

Z údajů v literatuře lze očekávat, že vysušení kapének 
vede k inaktivaci viru neb pro funkčnost jeho povrchových 
proteinů je nutná voda.

Vliv vzduchotechniky na infekčnost prostoru
Pokud v místnosti pobývají potenciálně nemocní lidé, do-
chází v něm k vytvoření určité koncentrace rizikových ka-
pének. Jejich koncentrace závisí hlavně na intenzitě větrání 

Obr. 3 Obr. 4

Obr. 5

velikost částic [mm] 0,1 0,3 0,5 1 3 5 10

zbytek početní  [%] N/A 100 83 61 31 20 1,5

zbytek hmotnostní [%] N/A 99,9 99,5 99,5 93 80 62
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Frakční odlučivost (závislost odlučivosti na velikosti filtro-
vaných částic) pro filtrační materiál kapsového filtru F8 při 
rychlosti 5 cm/s byla zjištěna následující [5].

Ze zobrazené křivky (obr. 6) frakční odlučivosti filtru a křiv-
ky zbytku kapének uvedené výše je vidět, že při rozložení po-
čtu emitovaných kapének s mediánem 1,5 mm a mediánem 
podle hmotnosti 15 mm zachytí uvedený filtr min 99,5 %  
jejich hmotnosti. 

Pokud však bude v prostoru menší výměna vzduchu než 
cca 5x za hodinu, může dojít ke zmenšení  části kapének vy-
sycháním a tím k jejich posunu k menší velikosti (mediány 
cca. 0,5/5 mm), kde účinnost filtru klesne na cca 90 %. Tato 
účinnost však stále zajišťuje nižší koncentraci nebezpečných 
částic v prostoru proti stavu bez vzduchotechniky.

Filtrace filtrem H13
Filtry H13, H14 jsou historicky nazývány HEPA filtry. Používa-
jí se jako filtrační medium; papír ze skleněných mikrovláken, 
jejichž rozložení průměrů vláken tvoří obvykle polydisperzní 
systém v rozmezí od 0,1 do 30 mm s maximem počtu v ob-
lasti desetin až jednotek mm.

Papír tvoří prostorovou strukturu s naplněním cca 2 %. Vět-
ší odlučivosti při menším tlakovém spádu dosahují materiály 
s větším podílem submikronových vláken („nanovláken“). Tří-
da filtrace určitého filtračního media závisí na rychlosti proté-
kajícího vzduchu (čelní rychlosti), viz příklad parametrů níže.

Zatřídění vysokoúčinných filtrů (HEPA a ULPA) je v součas-
nosti založené na zjišťování odlučivosti pro částice, které filt-
račním materiálem nebo filtrem nejvíce pronikají, tzv. MPPS 
(Most Penetrating Particle Size). Filtrační materiál se zkouší 
při jmenovité filtrační rychlosti a stanoví se velikost částice 
MPPS. Stanovení MPPS se provádí měřením odlučivosti, 
resp. průniku pro několik velikostí částic, čímž se určí průběh 
funkce „frakční odlučivosti“ a její minimum, tj. MPPS.

Filtr třídy H13 má pro částice menší i větší než jeho MPPS 
odlučivost > 99,95 %, proto výše uvedené kapénky odfil-
truje prakticky úplně, tj. s celkovou hmotnostní odlučivostí  
> 99,99 %. 

Snížení koncentrace aktivních virů v prostoru lze též do-
sáhnout vhodným umístěním dostatečně výkonného cir-
kulačního filtru (nejlépe HEPA), ionizátorem nebo zdrojem 
ozónu. Ionizace vzduchu též vyvolá elektroprecipitaci ma-
lých částic.

Prostor s čerstvovzdušným větráním 
Pokud je prostor správně provětráván vzduchotechnikou 
pracující plně s čerstvým vzduchem, pak bude koncentra-
ce nebezpečných částic v prostoru menší než bez větrání 
a bude záviset na výměně vzduchu. Pokud je zajištěna do-
statečná výměna vzduchu a správné uspořádání proudění 
v prostoru, bude riziková koncentrace významně menší než 
bez vzduchotechniky. 

Nesprávné uspořádání větrání je takové, kdy proudění 
vzduchu transportuje kapénky od jedné osoby ke druhé, což 
lze objektivně snadno zjistit zviditelněním proudění. Pak je 
nutno určit, která místa jsou z hlediska transportu kapének 
rizikovější a v nich pobyt osob vyloučit.

Prostor se směšovacím větráním 
Pokud je prostor správně provětráván vzduchotechnikou 
s dostatečně účinnými filtry, bude koncentrace nebezpeč-
ných částic v prostoru opět významně menší než bez větrání 
a bude záviset na účinnosti filtrů a výměně vzduchu. Opět je 
podmínkou dostatečná výměna vzduchu a správné uspořá-
dání proudění v prostoru. 

Účinnost filtrace a tím i snížení infekční nálože v prostoru 
dále uvádíme pro vzduchotechniku s filtry F8 a H13.

Filtrace filtrem třídy F8 
Pokud jsou ve vzduchotechnice správně instalované ne-
poškozené filtry alespoň třídy F8, pak má vzduchotech-
nika pro částice s mediánem podle hmotnosti 0,6 mm 
odlučivost > 94 % a pro částice > 5 mm odlučivost > 99 %.  
Proto výše uvedené kapénky odfiltruje prakticky úplně, 
tj. s celkovou odlučivostí přes 99 % (viz frakční odluči-
vost dále).

Obr. 6

velikost částic   [mm] 0,1 0,3 0,5 1 3 5 10

odlučivost [%] 66 78 90 99 99,6 99,99 1,5

průnik 
 [%] 34 22 10 1 0,4 0,01 62
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           V operačním sále s přívodem vzduchu operačním 
stropem s HEPA filtry a s odtahy u podlahy je personál 
prouděním čistého vzduchu dobře chráněn proti přeno-
su infekce od pacienta.

           Je však nutno předpokládat, že se část nebezpečných 
částic dostane na podlahu i odtahové mřížky a do nava-
zujících prostorů s nižšími přetlaky (přípravna pacienta, 
umývárna lékařů atd.).

  V prostorech s cirkulací odtahovaného vzduchu musí, pro 
bezpečné snížení infekční nálože v prostorech, být kap-
sové filtry F8-F9 instalované do zařízení správně těsně 
a nepoškozené. Před provozováním této vzduchotech-
niky je třeba provést podrobnou kontrolu jejich nepo-
škozenosti a těsné instalace do skříně vzduchotechnické 
jednotky. Doporučuje se zde kontrola měřením celko-
vé odlučivosti metodou počítače částic pro částice 0,5  
a 5 mm.

  V prostorech s cirkulací odtahovaného vzduchu je 
absolutní ochrana čistým přiváděným vzduchem za-
jištěna pokud jsou instalované HEPA filtry instalová-
ny odborně a je doloženo provedení „defektoskopie“,  
tj. Leak test.

  Při provozu vzduchotechniky je vhodné z využívaného 
prostoru vyloučit místa mezi nimiž dochází k významné-
mu proudění vzduchu s možností transportu kapének. 
Doporučuje se, aby rizikové osoby byly, jde-li to zařídit, 
umístěny u odtahu, a tím jejich emise byly odváděny 
z prostoru.
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MPPS (Most Penetration Particles Size) je velikost části-
ce, která nejlépe proniká filtračním mediem a podle průniku 
pro tuto velikost je filtr zatříděn. Z toho plyne, že filtr H13 
vždy chrání prostředí prakticky absolutně a podstatně lépe 
než je jeho účinnost (odlučivost) podle normy definované 
pro částice s velikostí MPPS. 

Pro filtr HEPA lze použít například filtrační medium (papír) 
Lydair grade 3428, který podle použité čelní rychlosti odpo-
vídá třídě filtrace H13, H14 (tab. 2). 

Částice o velikosti MPPS, tj. částice s  největším průnikem, 
jsou pro uvedený materiál v oblasti 0,14–0,20 mm. 

Je však třeba uvést, že pro všechny menší i větší částice než 
je MPPS, odlučivost filtru významně roste. Pro menší částice 
je to dáno vlivem vzrůstající účinnosti difuzního a pro větší 
částice vlivem vzrůstu vlivu intercepčního principu záchytu. 
Zachycená částice zůstává na vlákně filtru trvale zachycena 
kohezními silami. 

Je vidět, že i pro samotný virus s velikostí 0,12 mm by filtr 
H13 zajistil jeho prakticky úplný záchyt. Virus je vždy spo-
jen s kapénkou nebo zbytkem kapénky obsahující i další or-
ganickou hmotu, což znamená, že i  velikost částice vzniklé 
„vysušením“ kapénky obsahující jeden virus bude větší než 
MPPS filtru H13. 

Závěry pro provozování vzduchotechniky
  Cirkulační vzduchotechnika s filtry nižší třídy než F7, ze-

jména pod M5 nezaručuje dostatečný záchyt kapének 
a je třeba zvážit, zda je vhodnější ji vypnout a větrat jen 
přirozeným větráním. V každém případě i filtry M5 zajistí 
určitý pokles koncentrace kapének ve vzduchu.

  “Čerstvovzdušná“ vzduchotechnika vždy snižuje koncen-
traci infekčních částic ve vnitřním větraném prostoru 
a je třeba ji normálně provozovat.

  Směšovací vzduchotechnika s filtry lepší třídy než F8 
vždy snižuje významně koncentraci infekčních částic 
v prostoru a je třeba ji, v době epidemie, normálně 
provozovat.

  Směšovací vzduchotechnika s filtry HEPA bezpečně od-
straní všechny infekční částice z prostoru a je třeba ji, 
v době epidemie, vždy normálně provozovat.

  Vzduchotechniku aseptických operačních sálů, JIP a dal-
ších sterilních prostorů je třeba vždy normálně provozo-
vat, aby nedošlo k riziku významné bakteriální kontami-
nace prostorů a nedodržení předepsaných tříd prostoru 
s možným poškozením pacienta. Předpokladem spoleh-
livosti je validace prostorů zahrnující leak test filtrů.

  Při provozování vzduchotechniky aseptických prostorů 
(např. operační sály s příslušenstvím) s přetlakem proti 
okolí, kde mohou být ošetřováni pacienti s Covid-19 je 
třeba přijmout zvláštní opatření pro následnou dekon-
taminaci prostorů. 

Třída filtrace Odlučivost (%) Průnik (%) MPPS (mm)

H 13 99,95 0,05 0,20 (for Face velocity 4,5 cm/s)

H 14 99,995 0,005 0,14 (for Face velocity 1,7 cm/s)

Tab. 2
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Filtrační start-up v době koronavirové
Ing. Radek Veselý

metrického modelování výrobků. Zavedli jsme standard 
v podobě interaktivních katalogů výrobků, kde se klient 
či partner kliknutím na odkaz připojí do úložiště soubo-
rů a online si stáhne výkres, model či technický list od 
daného výrobku.

Nejzajímavější produkty, které se nám podařilo dokončit

G&G Bag HOUSE-A
Hadicové filtry G&G Bag HOUSE-A (obr. 1) se vstupem do 
výsypky jsou určené pro nejnáročnější systémy průmyslové-
ho odprášení; svařovaná skříň, svařovaná jehlanová výsyp-
ka. Filtry jsou používány na odprášení velkých spalovacích 
zdrojů, odprášení v cementárnách a vápenkách pro vstupní 
koncentrace prachu do 500 g/m3. 

G&G Flat HOUSE-C
Ploché hadicové filtry G&G Flat HOUSE-C (obr. 2) se 
vstupem do rozdělovací komory jsou určené pro apli-
kace průmyslového odprášení ve slévárnách a jiných 
náročných aplikacích; svařovaná skříň, svařovaná jehla-
nová výsypka. Filtry jsou používány na odprášení plyno-
vých a indukčních tavících pecí, pískového hospodářství 
a jiných specifických provozů se vstupní koncentrací pra-
chu do 100 g/m3.

Ploché filtrační hadice umístěné vertikálně umožňu-
jí zvýšit filtrační plochu jednotky díky menším mezerám 
mezi filtračními elementy. Specifikem těchto filtrů je vyu-
žití rozdělovací komory vstupující vzdušniny. Rozdělovací 
komora zajišťuje dělení proudu filtrovaného vzduchu ze-
spodu a zboku filtračních hadic. Automatická regenerace 
tlakovým vzduchem má u vertikálně uložených hadic vyš-
ší účinnost, než u horizontálně uložených hadic. Filtrační 
jednotky G&G Flat HOUSE-C mají vynikající poměr cena 
/ výkon.

Rád bych se podělil o svůj pohled na rok 2020. V jis-
tém ohledu je pro nás všechny tento rok ve znamení 
nových výzev či dokonce boje o přežití. Chtěl bych se 
podělit o cestu naší společnosti (kontakt na 2. str. obál-
ky časopisu), jíž jsem spoluzakladatelem a kterou za svůj 
krátký čas trvání tato společnost prošla. Rok 2019 byl 
pro ni prvním. Na jeho počátku se setkala hrstka podob-
ně smýšlejících osob a rozhodla se založit společnost, 
která bude vyrábět filtrační zařízení s cílem pro obchod-
ní partnery po celém světě. Naši první webovou prezen-
taci jsme po důkladné přípravě spustili v lednu 2020. 
Téměř obratem po spuštění webu přišly reakce ve formě 
poptávek, nabídek a zakázek. Skvělý start však zarazila 
první vlna všemi známého koonaviru. Najednou jako by 
se svět zastavil a vše utichlo. Všichni zaměstnanci byli 
na home office, komunikace přes Teams a další opatře-
ní, která jistě nikomu připomínat nemusím, neboť vět-
šině z nás jsou bohužel dobře známá. Otázkou pro nás 
bylo, jak s novými okolnostmi naložit. Rozhodli jsme se, 
že se naplno budeme věnovat marketingu a konstruk-
ci nových produktů. Razil jsem a neustále razím heslo: 
„Pokud ostatní zpomalují, my musíme zrychlit“. Během 
první vlny COVIDu jsme nakoupili domény pro 15 evrop-
ských států a přeložili jsme kompletní obsah stránek pro 
příslušné země. Za pomoci agentury CzechTrade jsme se 
bez jakýchkoliv zábran vrhli do oslovování zahraničních 
partnerů. Zde musím vyzdvihnout vysokou profesionali-
tu a vstřícnost jednotlivých kanceláří agentury. V něko-
lika případech jsme si s druhou stranou dodávali neu-
věřitelnou energii tím, že právě díky nepřízni doby jsme 
se dostali k myšlence rozšiřování a budování nových za-
hraničních obchodních vztahů. Expanze do cizích zemí 
sice nebyla vždy úspěšná, ale díky podniknutým krokům 
se nám podařilo vybudovat mezinárodní vztahy s velmi 
zajímavými obchodními partnery v Chorvatsku, Maďar-
sku, Srbsku a dalších zemích. Právě díky několika neú-
spěšným pokusům o vniknutí na zahraniční trhy jsme 
se seznámili se vzpomenutou agenturou, která má vel-
mi kvalitně propracovaný systém zahraniční politiky se 
spoustou vlastních kanceláří a poboček téměř na celém 
světě. Jejich přístup a úroveň jednání s námi mě napros-
to překvapily. Po nedlouhé době jsme díky této společ-
nosti získali partnery ve Francii, Portugalsku, Španělsku, 
Rakousku, Polsku, Ukrajině, Rusku a Kazachstánu. Naše 
obchodní oddělení jsme zcela zahltili zpracováváním 
studií a nabídek pro nově získané zahraniční partnery.

Vzhledem k výše uvedenému heslu mě začalo znervóz-
ňovat, že oddělení konstrukce plně pracuje na přípra-
vě zakázek a na vývoj nových výrobků již nemělo žádný 
prostor. To bylo důvodem pro rozšíření konstrukčního 
oddělení o nové členy, díky čemuž jsme mohli začít pra-
covat na nových výrobcích. Rozvinuli jsme cestu para- Obr. 1 Obr. 2
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zdraví pracovníka je stůl vybaven i zadní odsávací stěnou, 
která jemné prachové částice odsává směrem od dýchací 
zóny pracovníka. Soustředíme se na kvalitní dílenské zpra-
cování stolu společně s vysokou úrovní ochrany pracovní-
ka před škodlivými účinky prachu a v neposlední řadě na 
nadčasový design výrobku. Námi vyráběné odsávané stoly 
je možno dodat společně s lokální filtrační jednotkou G&G 
Micro JET či ve variantě pro připojení k centrálnímu odsává-
ní prachu. 

Závěrem
Tato zvláštní doba nám pomohla dosáhnout několika cílů, 
na které by jinak nezbýval čas a jejich realizace by trvala 
neúměrně dlouho. S nadsázkou řečeno, jako by se nám 
potvrdilo staré české přísloví, že všechno špatné je i pro 
něco dobré.  

Spalinové filtry G&G Ceramic JET-B
Spalinové filtry G&G Ceramic JET-B (obr. 3) jsou určeny 
k odprášení spalin vznikajících hořením tuhých paliv ve 
spalovacích zdrojích. Díky své konstrukci jsou filtrační jed-
notky používány pro odprášení kotlů na spalování bioma-
sy. Filtračními elementy jsou žáruvzdorné keramické tyče, 
které mají vysokou teplotní odolnost do 1200°C. Filtrační 
elementy jsou uvnitř filtrační skříně uspořádány vertikál-
ně, s výstupem přefiltrovaných spalin ve vrchní části filtru. 
K separaci popele dochází na vnějším povrchu keramických 
tyčí. K regeneraci filtračních tyčí dochází proplachem po-
mocí pulzů tlakového vzduchu cyklicky během provozu fil-
trační jednotky. 

Malé kompaktní filtry G&G Micro JET
Filtrační jednotky G&G Micro JET (obr. 4) slouží k odsá-
vání samostatných pracovních míst, které je složité a fi-
nančně nákladné, pokud jde o připojení k systému cen-
trálního odsávání prachu. Filtrační jednotky typu Micro 
JET vyrábíme ve dvou výkonových variantách - pro 1200 
m3/h a pro 2500 m3/h odsávaného vzduchu. Jedná se 
o cenově dostupný, ale plnohodnotný ekvivalent cent-
rálního odsávání. 

Rotační separátory papírových odřezků
Rotační separátory (obr. 5) slouží ke kontinuálnímu od-
lučování papírových odřezků z odsávaného vzduchu. 
Jsou významnou komponentou aplikace odsávání v po-
lygrafických provozech. Rotační separátory jsou použí-
vány nejen v polygrafickém průmyslu, ale hrají vyznanou 
roli v systémech odprašování při zpracování komunální-
ho odpadu. 

Odsávací stoly
Také vyrábíme odsávané brousící stoly (obr. 6) o velikosti 
pracovní plochy 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm a 2000 mm. 
Pracovní plocha je vybavená spodním odsáváním pomocí 
otvorů v pracovní desce. Pro nejúčinnější odtah a ochranu 

Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5

Obr. 6
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laboratorním prostředí a nebylo navrženo k hodnocení 
jeho účinnosti v obytných prostorech.

Společnost Panasonic bude i nadále rozvíjet potenciál tech-
nologie nanoe X k omezení možných rizik spojených se zne-
čištěním ovzduší, jako jsou nové patogenní mikroorganismy, 
s cílem vytvořit čistší prostředí pro lidi.

Výsledky
Více než 99 % aktivního nového koronaviru (SARS-CoV-2) 
bylo inhibováno během 2 hodin4.

Metodologie
  Organizace: Texcell.
  Subjekt: COVID-19 (SARS-CoV-2).
  Zařízení: Panasonic nanoe X.

Metoda
  Zařízení nanoe X je instalováno ve vzdálenosti 15 cm od 

podlahy ve zkušebním prostoru o objemu 45 l.
  Gáza nasycená roztokem viru SARS-CoV-2 byla umístěna 

do Petriho misky a na předem stanovenou dobu vysta-
vena působení nanoe X.

  Byl změřen infekční titr viru a použit pro výpočet míry 
inhibice.

Výsledek
Je ukázán v tabulce 1. 

Testovaný subjekt Míra inhibice Objem Čas

SARS-CoV-2 99,99 % 45 l 2 hodiny

Tab. 1

Společnost Panasonic (kontakt na str. 11) oznámila, že ve 
spolupráci s globální výzkumnou společností Texcell1, potvr-
dila inhibiční účinek hydroxylových radikálů své technologie 
nanoe X proti COVID-19 (odborně označován SARS-CoV-2) 
- obr. 1.

Nanoe X je originální ionizátor vyvinutý společností 
Panasonic pro generování atomizovaných vodních nano-
částic. Jedná se o technologii elektrostatického rozprašo-
vání, která sbírá neviditelnou vlhkost ve vzduchu a aplikuje 
na ni vysoké napětí za vzniku hydroxylových radikálů obsa-
žených ve vodě. Hydroxylové radikály se vyznačují tím, že 
jsou silně oxidační a vysoce reaktivní.

Panasonic zkoumá tuto technologii od roku 1997 a ověřil 
její účinnost v různých oblastech, včetně inhibice určitých 
patogenních mikroorganismů (bakterie, houby a viry), aler-
genů a rozkladu částic PM 2,5, které mají nepříznivé účinky 
na lidské tělo2.

V roce 2012 společnost Panasonic realizovala test od-
stranění virů u třetí strany a potvrdila účinnost v každé ze 4 
kategorií z hlediska biologických charakteristik. Na základě 
tohoto výsledku oznámila, že lze očekávat, že technologie 
„hydroxylových radikálů obsažených ve vodě“ bude mít in-
hibiční účinek na nové viry3. COVID-19 je jedním z takových 
nových typů viru a čerstvé výsledky testování Texcellu nyní 
potvrdily, že technologie nanoe X má na tento virus inhi-
biční účinek. Toto testování bylo provedeno v uzavřeném 

Testy potvrdily inhibiční účinek 
technologie Panasonic nanoe X 
proti COVID-19
Igor Walter

Obr. 1

1Texcell je globální výzkumná organizace, která se specializuje na tes-
tování virů, imunoprofylaxi, výzkum a vývoj nebo buněčnou banku GMP 
pro potřeby třetích stran. S více než 30 lety zkušeností a s kořeny v Pas-
teurově institutu v Paříži je společnost Texcell dlouhodobě uznávaná pro 
své odborné znalosti v oblasti testování virů se širokou škálou protokolů 
pro detekci náhodných agentů.

2Hlavní verifikační studie 
  12. 5. 2009: Byly ověřeny pozitivní účinky nabitých vodních částic na 

viry, bakterie a zemědělské chemikálie.
  20. 10. 2009: Byl ověřen nový účinek inhibice nabitých vodních 

částic na virus chřipky.
  20. 2. 2012: Byl ověřen supresní účinek nabitých vodních částic 

na alergeny, bakterie, houby a viry související s domácími mazlíčky.
  16. 1. 2014? Elektrostatické atomizované vodní nanočástice účinně 

rozkládají částice PM2,5 a inhibují množení plísní z Yellow Dust. 
326. 1. 2012: Účinek suprese viru nabitými částicemi vody byl ově-

řen testem virové čistoty ve spolupráci s německou testovací organizací 
Charles River Biopharmaceutical Services GmbH.

4Toto ověření bylo navrženo tak, aby generovalo základní výzkum-
né údaje o účincích hydroxylových radikálů obsažených ve vodě na 
nový koronavirus v laboratorních podmínkách odlišných od podmí-
nek zjištěných v obytných prostorách. Nebyl navržen při hodnocení 
výzkumu jednotky.

www.panasonicproclub.com
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Výměník
Výměník (obr. 2) pro ohřívač ALFA2 je svářen z vysoce odol-
ného nerezového plechu třídy EN 1.4541, který dlouhodobě 
odolává teplotám do 850°C. Tvoří jej jednotlivé půl-lamely, 
které byly nejprve tvářeny tažením materiálu a následně 
oříznuty na vláknovém laseru do požadovaného tvaru. Půl-
-lamely se ořezávají na tři základní tvary. Výměník obsahuje 
největší množství půl-lamel středových, následně se jedna 
ponechá jako slepá, která výměník zakončuje a jedna se po-
užije jako přírubová, do které jsou vyříznuty otvory pro uchy-
cení příruby hořáku a odkouření. Takto připravené půl-lame-
ly jsou svářeny v plně automatickém robotickém pracovišti. 
Výsledkem je celonerezový výměník, který je sestaven z jed-
notlivých žeber, kde uvnitř proudí spaliny a z vnějšku vzduch, 
který se ohřívá.  

Robotické sváření
Pro sváření výměníků je použita technologie sváření 
plazmou. Tato technologie slévá materiál hran půl-lamel 
v jednu kompaktní hmotu, přičemž používá minimum 
energie, čímž je eliminováno kroucení materiálu. Svar je 
následně velmi pevný a pohledově pěkný. Svářecí robo-
tické pracoviště (obr. 3) je plně automatické. Celý proces 
obstarávají dva roboti. Jeden je manipulant, který pře-
souvá materiál na určené místo a druhý je svářeč. Aby 
byly svary dokonalé, je třeba oba materiály k sobě pevně 
přitisknout, což obstarávají dva pomocné stroje. Na prv-
ním stroji, do kterého se upevňují středové půl-lamely, 
se sváří vnitřní kruhy, které vytvoří spalovací komoru vý-
měníku. Do druhého pomocného stroje robot manipulant 
zakládá svařence z prvního stroje a následně se provede 
svar po obvodu, který výměník uzavře.

S novým rokem 2021 vstupuje v platnost nový Ekodesign 
(Nařízení komise EU 2016/2281) týkající se plynových tep-
lovzdušných ohřívačů a zejména jejich minimální sezonní 
účinnosti, která z původních 72 % musí být nově minimálně 
78 %. Abychom vyhověli tomuto novému, velmi striktnímu 
ustanovení a současně vyšli vstříc přáním zákazníků, neřešit 
problém s odvodem kondenzátu, vyvinuli jsme zcela nový 
nekondenzační ohřívač vzduchu ALFA2 se sezonní energetic-
kou účinností 79,6 % (kontakt na titulní str. časopisu).

Spolupráce s univerzitou
Při vývoji jsme se v první řadě soustředili na vývoj nového 
výměníku spaliny / vzduch, který je vždy tím nejzásadnějším, 
co odlišuje výjimečné topidlo od průměrných. Na vývoji no-
vého výměníku jsme úzce spolupracovali s Ústavem pro na-
nomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické uni-
verzity v Liberci, kde provedli mnoho numerických modelů 
a virtuálních simulací, aby výsledné parametry byly co nej-
lepší. Současně nám vydatně pomohli s výběrem nejvhod-
nějšího materiálu pro výměník a upravili geometrii lisovací-
ho nástroje tak, aby při tváření nedocházelo ke ztenčování 
materiálu a byla tím zajištěna maximální životnost zařízení.

Konstrukce 
Nový ohřívač ALFA2 (obr. 1) je oproti svému předchůdci cca 
o 1/3 menší i lehčí. Díky zvýšení teplosměnné plochy výmě-
níku a použití nerezového plechu bylo možné celou jednot-
ku zmenšit a použít tak méně, ale přitom mnohem kvalit-
nějšího materiálu. Dále díky optimálnímu designu výměníku  
(vzduch přes něj prochází v laminárním proudění) bylo mož-
né použít menší axiální ventilátory, které mají oproti původ-
ním o 30–50 % nižší spotřebu elektrické energie při stejném 
vzduchovém výkonu. Všechny vnější i vnitřní komponenty 
výměníku jsou pouze z nerezové oceli a opláštění topidla je 
z lakovaného pozinkového plechu. 

Plynový ohřívač  LERSEN ALFA2
Vladimír Malena

Obr. 1 - Nový plynový ohřívač vzduchu LERSEN ALFA2 Obr. 2 - Celonerezový výměník spaliny / vzduch
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rolují teplotu spalin každých 20 s a v případě potřeby zvýší 
nebo sníží výkon o 3 % z aktuálního výkonu.

Režim EKO 
Po té, co prostorový termostat vydá požadavek topit, 
zařízení startuje a je zapálen premixový hořák. Násled-
ně je spuštěn režim ANTI-KONDENZACE, který trvá až do 
doby, kdy je dosažena modulační teplota BOOST, kterou 
nastavuje servisní technik v servisní aplikaci. Po dosažení 
modulační teploty BOOST se zařízení automaticky přepne 
do režimu EKO, ve kterém je nastavena pevná modulační 
teplota 135 °C.  Zařízení se po celou dobu provozu snaží 
udržet modulační teplotu EKO. Díky tomu teplota spalin 
osciluje mezi hodnotami 130–140 °C, což zaručuje maxi-
mální účinnost. 

Specifika při navrhování
Zařízení pracuje v režimu EKO v celém rozsahu modulace. 
Při navrhování je potřeba počítat s tím, že přestože ohřívač 
vzduchu začne topit výkonem “max.”, tak po většinu času 
bude halu vytápět výkonem blízkým “min.” a teplota spalin 
se bude pohybovat okolo 135°C. To bude znamenat, že v pří-
padě dlouhých a neizolovaných systémů odkouření v nich 
bude docházet k tvorbě kondenzátu. Doporučujeme pro-
to vždy zařadit na začátek spalinovodu kondenzační jímku 
(ideálně s odvodem kondenzátu) a spalinovod v celé délce 
izolovat. U kratších odkouření o délce cca 2 m je riziko  kon-
denzace v odkouření minimální, ale nelze ji úplně vyloučit 
zejména v případě, že bude hala pouze temperována např. 
na 12°C. Systém antikondenzace v ALFA2 sice dokáže s jisto-
tou zabránit vzniku kondenzátu v zařízení a také pomůže od-
pařit malé množství kondenzátu v kondenzační jímce, avšak 
na eliminaci kondenzátu v dlouhých odkouřeních má  vliv 
pouze malý. Kondenzaci v odkouření lze také omezit zajiště-
ním nepřetržitého provozu po dobu 20 minut buď za pomo-
cí regulace iLersen.NET, nebo za pomoci zpožďovacího relé, 
které lze přiřadit k prostorovému termostatu. 

Technologie a spalování
V zařízení je použita léty osvědčená premix technologie 
Resideo (dříve Honeywell) pro spalování předmíchané ho-
mogenní směsi plynu a vzduchu. Tuto technologii používá 
Lersen již 15 let u předchozích modelů ALFA. Nově je v za-
řízení použita modulační a kontrolní deska, která nahradila 
dřívější analogová teplotní čidla, jejichž neduhem byla vel-
ká odchylka při měření. Nyní se měří teploty v řádu desetin 
°C a zařízení tak reaguje bez zbytečných prodlev. Dále tato 
technologie umožňuje nastavovat zařízení přes USB port za 
pomocí smartphone a aplikace pro Android, která je volně 
ke stažení z webových stránek www.lersen.cz.

Funkce zařízení 
Aby bylo možné vyhovět striktním podmínkám Ekodesignu 
2021 a provozovat zařízení jako nekondenzační, bylo nutné 
funkci zařízení navrhnout tak, aby modulovalo v co největ-
ším rozsahu 100–50% a maximum času pracovalo při nej-
vyšší účinnosti, která se pohybuje z pohledu LCV (komínová 
ztráta) na úrovni 94,5 % a z pohledu GCV (účinnost založená 
na spalném teplu) na úrovni 84 % při hodnotách NOx pouze 
54 mg/kWh. Všechny tyto hodnoty byly ověřeny autorizova-
nou zkušebnou podle nové normy EN 17082/2020.

Modulace výkonu 
Plynulá modulace výkonu u všech zařízení Lersen se děje na 
základě teploty spalin, která vždy nejlépe a nejrychleji odráží 
tepelnou potřebu haly. Je-li hala studená, studený vzduch 
více ochlazuje výměník a zařízení topí vyšším výkonem. 
Naopak, když se hala ohřívá a vzduch se otepluje, dochá-
zí k odběru méně energie a teplota spalin stoupá, na což 
elektronika reaguje snížením výkonu. Současně, jak stoupá 
teplota vzduchu v hale, je žádoucí, aby klesala i Δt ohřívané-
ho vzduchu a i to se v případě ohřívačů ALFA2 děje. Na úvod 
je Δt výstupního vzduchu cca 30°C a na konci topení je Δt 
jen cca 20°C. Toto pozitivně působí na eliminaci stratifikace 
a není nutné použití destratifikátorů. Ohřívače ALFA2 kont-

Obr. 3 - Robotické svářecí pracoviště ve výrobním závodě LERSEN
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První “smart” čtvrť v Berlíně 
vytápěna téměř bezemisně
Red.

To může být užitečné zejména pro lidi se sluchovým po-
stižením. Další scénáře, jako například „být doma“ či „být 
v práci“, vedou k provedení řady automatických příkazů 
jako je zamykání dveří při opuštění bytu.

Energetická koncepce FLB se zaměřuje na zelenou 
a udržitelnou dodávku lokální energie. Ústředním prvkem 
této koncepce je správa a monitoring využívání energie 
pomocí inteligentních algoritmů Panasonic, které jsou 
součástí řešení pro správu energie (EMS).

Energy Management System
Podle Eurostatu se přibližně 80 % energie v domácnosti spo-
třebuje na vytápění – takže potenciál snižování uhlíku je ob-
rovský. To je důvod, proč se Panasonic v tomto rezidenčním 
projektu primárně zaměřil na efektivní energetické řešení, 
především pak na optimalizaci spotřeby energie pro vytápě-
ní bytů a výrobu teplé užitkové vody energeticky efektivním 
způsobem.

Proto evropské výzkumné a vývojové středisko Panaso-
nic vyvinulo inteligentní řešení pro správu energie, které 
optimalizuje její využití. Pro výrobu elektřiny na střechách 
byly vybrány fotovoltaické (FV) panely Panasonic, které 
jsou z hlediska výkonu špičkou v oboru. Softwarové řeše-
ní měří množství energie z fotovoltaických panelů včetně 
nadbytečně vygenerované energie. Řízení pak rozhodu-
je o tom, co se bude z energie vyrábět – zda teplo pro 
vytápění místností nebo horká voda. Rozhodnutí probíhá 
v závislosti na různých faktorech, jako je sezóna, denní 
čas atd. Takové inteligentní ovládání a algoritmy vedou 
k úsporám energie a flexibilní reakci na potřeby obyvatel 
Future Living Berlin.

Pokud systém detekuje přebytek, použije se energie 
nejprve na teplo v prostoru (protože pohodlí nájemní-
ků bylo pro algoritmus stanoveno jako nejvyšší priorita) 
a zadruhé je směřován na výrobu teplé vody. Cílem je 
optimalizovat míru vlastní spotřeby z průměrné 30-40 % 

Tento projekt se vyznačuje mimořádně nízkými hodno-
tami vyprodukovaného CO2 a je nejnovějším přírůstkem 
do sítě inteligentních měst, které jsou vybaveny techno-
logiemi společnosti Panasonic.

Berlínský projekt obsahuje celou řadu inteligentních 
energetických řešení, včetně vysoce účinných tepelných 
čerpadel Panasonic vzduch-voda, fotovoltaických (PV) 
panelů a akumulátorů integrovaných do inteligentního 
a efektivního systému řízení energie.

O projektu Future Living Berlin
Projekt se nachází v jižní části Berlína – v oblasti zvané 
„Adlershof“ – a má potenciál stát se největším technologic-
kým centrem v Německu (tab. 1 a obr. 1 a 2). V současné 
době je zde na 17 hektarech půdy shromážděno 1200 pod-
niků a bezmála 20 výzkumných zařízení.

Bytové domy byly navrženy a postaveny v bezbariérové   
otevřené architektuře podporující sociální interakci mezi 
nájemníky. Investor a majitel projektu, GSW Sigmaringen 
GmbH, následoval myšlenku univerzálního designu a do-
stupnosti, aby ve Future Living Berlin umožnil bydlení 
nejen lidem s tělesným postižením, ale také vícegenerač-
ní bydlení. Proto z 90 bytů je 11 vybaveno pro vozíčkáře 
nebo nájemce s fyzickým postižením. Všechny apartmány 
jsou vybaveny bezklíčovou přístupovou infrastrukturou, 
která zahrnuje dveře, poštovní schránky a výtahy. Ná-
jemci mohou ke správě přístupu použít RFID kartu nebo 
aplikaci v chytrém telefonu. Interiér bytů také sleduje 
bezbariérový záměr, v rámci něhož nabízí inteligentní, 
propojené i výškově nastavitelné kuchyně. Platforma IoT 
od švýcarské společnosti digitalSTROM nabízí celou řadu 
inteligentních funkcí a scénářů. Rozhraní s inteligentními 
televizory Panasonic a inteligentními reproduktory na-
bízejí nájemcům spoustu pohodlí a bezpečnosti tím, že 
například na televizní obrazovce zobrazují vizuální upo-
zornění, když se v jiné místnosti spustí požární poplach. 

  Future Living Berlin v kostce

Plocha 7 604 m²

Rezidenční jednotky 90

Komerční jednotky 10

Start projektu červenec 2017

Instalace solárních panelů červenec 2019

Instalace tepelných čerpadel vzduch-voda prosinec 2019

Vlastník GSW Sigmaringen

Tab. 1



15
KLIMATIZACE

jednou z výzev, pro které bylo řešení testováno – a prošlo. 
Vícegenerační dům je obvykle zásobován více než jedním 
tepelným čerpadlem, ve FLB je to 2-5 tepelných čerpadel 
Panasonic typu vzduch-voda.

Po intenzivním testování bylo řešení připraveno pro na-
sazení v reálném provozu, které proběhlo začátkem léta 
2020. Poznatky z terénního testování budou použity pro 
další vývoj softwarového řešení a jeho funkcionality, hlav-
ně v oblasti e-mobility.

Tepelná čerpadla vzduch-voda
Pro vytápění místností a výrobu teplé vody se používá 17 te-
pelných čerpadel vzduch-voda Panasonic Aquarea (tab. 2),  
která lze také použít pro chlazení. Poskytují vysoce ener-
geticky účinnou technologii a při napájení z obnovitelných 
zdrojů běží téměř bez produkce uhlíkové stopy. Pro usnad-
nění obslužnosti a maximalizaci energetických úspor ob-
sahují tepelná čerpadla cloudovou konektivitu s názvem 
„Aquarea Service Cloud“. Tato konektivita umožňuje instalá-

vlastní spotřeby na 50–60 % vlastní spotřeby. Zohledňují 
se také sezónní vlivy: na jaře a na podzim algoritmus co 
nejlépe využívá vytápění a výrobu teplé vody a vykazuje 
největší zvýšení efektivity. V letním období lze přebyteč-
nou FV energii využít pouze pro přípravu teplé vody, to-
pení je vypnuté, což snižuje průměrnou účinnost. V zimě 
je nižší účinnost také způsobena menším slunečním záře-
ním, a tím i nižší výrobou fotovoltaické energie – zejména 
v období prosinec až únor.

Tým odborníků na energetiku v oblasti výzkumu a vý-
voje společnosti Panasonic po mnoho let spolupracuje 
s různými partnery na optimalizaci využití zelené ener-
gie – zejména v decentralizovaných prostředích. Začalo 
to nejprve testováním FV a bateriových systémů. Pro pro-
jekt Future Living Berlin se přidali i odborníci na tepel-
nou energii a pracovali na propojení elektřiny a tepla. Po 
důkladných počítačových animacích provedl tým labora-
torní testy společně s výzkumným týmem Technické uni-
verzity v Cáchách. Řízení kaskády tepelných čerpadel bylo 

  Energie v číslech

Tepelná čerpadla Panasonic vzduch-voda: 17 jednotek 

Panasonic FV HIT panely: 600

FV kapacita: 195 kW

Kapacita baterií: 156 kW

FV k TČ: 35 % z 160 MWh

Přímá spotřeba: 90 %

Chytré měřáky: 150 jednotek

Poznámka: německá společnost Polarstern vyrábí energii  a prodává ji přímo obyvatelům budovy. Nájemci 
dosáhnout cenové výhody více než 15 % díky úsporám v síťových tarifech. 

Tab. 2

Obr. 1 
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výstrahy na televizoru Panasonic. Některé z funkcí jsou 
spouštěny automaticky (osvětlení, kouřový alarm ve spo-
jení s reproduktory a TV) a některé mohou být spouště-
ny pomocí inteligentních přepínačů, hlasového ovládání 
nebo softwaru „apartment manager“. Software nabízí 
přehled o aktuálním stavu bytu, umožňuje ovládání jed-
notlivých komplexních procesů a zobrazuje varování. Di-
gitální přístupový systém „myPORT“ od firmy Schindler 
umožňuje přístup k domovním a bytovým dveřím pomocí 
čipové karty nebo aplikace. Systém rozpoznává obyvatele 
prostřednictvím uživatelských profilů a automaticky zajiš-
ťuje bezbariérový přístup (včetně výtahů). Kamery před 
dveřmi domu a bytu ve spojení s aplikací nebo dočasnou 
autorizací prostřednictvím kódu hosta umožňují přístup 
do objektu třetím stranám (např. návštěvníkům nebo pe-
čovatelům).

Sdílení elektromobilů
Exkluzivní vozový park FLB od DAIMLER smart tvoří 5 
vozů s pevnými parkovacími místy v podzemním par-
kovišti: Rezervace se provádí prostřednictvím aplikace 
propojené se správcem bytů FLB. Používání vozidel je 
v prvním roce zdarma a poté je účtováno individuálně 
podle použití. 

Klíčová fakta: Smart Home System

V bytech 
  Komunikace postavená na kabeláži (podle digital-

STROM).
  Funkce pro pohodlí a bezpečnost (světlo, teplo, zha-

sínání, stav).
  Integrace prostřednictvím IoT např. TV PANASONIC 

nebo KIMOCON výškově nastavitelné kuchyně.
  Různé možnosti interakce - od automatizace, přes 

chytré vypínače k hlasovému ovládání.
Správce bytu
  Vícejazyčné zařízení s dotykovou obrazovkou.
  Okna: sensory otevírání a zavírání.
  Přítomnost: detektor pohybu.
  Světlo: světelné senzory (jas).
  Bezpečnost: senzory kouře a úniku plynu.
  Kvalita vzduchu: teplota, CO2, vlhkost.
  Chytré měření elektřiny, vody, tepla.
  Kontrolované teplo po místnostech.
  Pohon na vnějších roletách.
  Centrálně řízené osvětlení.
  Centrálně řízené reproduktory a TV.
  Bezklíčové dveře.
  Přepínatelné zásuvky/konektory.
  Chytré reproduktory pro hlasové ovládání.
  Předkonfigurovaný řídicí systém.

Kampus 
  Chytrý výtah.
  Bezklíčový přístupový systém.
  WiFi napříč kampusem.
  Vyzvedávání zásilek.
  Digitální prádelna. 

torům spravovat a servisovat tepelná čerpadla na dálku, což 
šetří nejen čas, ale také CO2, protože údržba na místě může 
být naplánována efektivněji. Jiné cloudové řešení Panaso-
nic, tzv. „Aquarea Smart Cloud“, umožňuje koncovým uživa-
telům snadno sledovat využití energie pomocí smartphonu 
či tabletu. 

Fotovoltaické systémy
Obnovitelnou energii pro tepelná čerpadla vzduch-voda 
poskytuje 600 panelů Panasonic HIT, které dodávají kapa-
citu 195 kWh. Na základě patentované silikonové techno-
logie je fotovoltaický systém Panasonic o 10 % účinnější 
než běžné moduly. Panasonic má 45letou historii výzkumu 
a vývoje v oblasti slunečního záření, což je nejdéle na trhu. 
Panely Heterojunction Cell Technology (HIT) vydrží řadu 
testů s fyzickým a tepelným tlakem lépe než konkurenční 
produkty.

Baterie
Bateriová úložiště jsou dalším důležitým článkem energe-
tického řešení Panasonic ve FLB. Do těcho úložišť se uklá-
dá část přebytečné energie na dobu, kdy není k dispozici 
sluneční světlo pro výrobu elektřiny. Uložená energie pod-
poruje rovnováhu mezi výrobou elektřiny a spotřebou, 
a přispívá tak k ekologičtějšímu a účinnějšímu zásobování 
energií.

Smart Home System
Inteligentní televizory Panasonic jsou nedílnou součástí 
digitálního inteligentního domácího systému používa-
ného ve Future Living Berlin. Když obyvatelé opustí byt, 
televizor a další zařízení v bytě se vypnou, což je ener-
geticky úsporné i komfortní pro nájemníky. Důležitá upo-
zornění, zvonění návštěv, povětrnostní varování nebo 
požární poplachy mohou být také vysílány jako vizuální 

Obr. 2
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Částečné a celkové zpětné získávání 
tepla u chladičů kapaliny Carrier
Ing. Ivan Škop

ní teploty daný kondenzační teplotou a tím i účinností 
hlavního chladicího okruhu. 

Jak jsem již výše zmínil plusy a minusy jednotlivých dru-
hů ZZT, je u částečného ZZT omezen topný výkon na cca 15 
až 25 % chladicího výkonu, avšak u většiny aplikací to není 
omezující parametr, protože v drtivé většině aplikací není 
ani u této verze topný výkon plně využitelný. V tomto pří-
padě má samozřejmě vliv koncepce energetické bilance ob-
jektu, tj. zdali se jedná o novou výstavbu, kdy lze toto teplo 
využít jak pro ohřev TUV, tak pro vytápění objektu, či zda se 
jedná o rekonstrukci a je například využito pouze pro ohřev 
TUV. Samozřejmě další vliv na využití odpadního tepla má 
sezónnost provozu chlazení, tj. zdali se jedná o sezónní chla-
zení hotelu, kanceláří či obchodního centra, nebo se jedná 
o celoroční technologické chlazení. Dalším druhem provozu 
může být jednotka s reverzací chodu, tj. tepelné čerpadlo, 
kde lze využít okruh ZZT jak v letním, tak v zimním obdo-
bí. V tomto případě v režimu chlazení není chladicí výkon 
dotčen provozem ZZT – spíše naopak (výměník ZZT částeč-
ně odlehčí vzduchem chlazenému kondenzátoru), avšak při 
provozu tepelného čerpadla dojde při provozu ZZT ke sníže-
ní topného výkonu hlavního okruhu o výkon odebraný v ZZT 
výměníku. V tomto případě je ale výhodou vyšší dosažitelná 
teplota na okruhu ZZT.

Pro pochopení principu částečného zpětného získávání 
tepla se podívejme na Mollierův diagram log P/h s vyznače-
ným průběhem chladicího okruhu. Ve větším grafu (obr. 1) 
jsou vyznačeny jednotlivé fáze chladicího okruhu.

V tomto článku bych se chtěl soustředit na kompaktní 
vzduchem chlazené chladiče kapaliny, kdy na rozdíl od vo-
dou chlazených jednotek, kde toto lze řešit zapojením vod-
ního okruhu na straně chladicí kondenzátorové vody, tak 
u vzduchem chlazených jednotek se jedná o tovární řešení 
přímo z výrobního závodu.

Co se týče principů, tak jsou dvě možná řešení:
  tzv. částečné zpětné využití tepla, někdy těž nazývané 

v chlaďařské terminologii jako desuperheater. V tomto 
případě je v okruhu chladiva před vzduchem chlazený 
kondenzátor předřazen většinou deskový výměník, který 
odebírá teplo z přehřátých par a předává jej do vodního 
topného okruhu;

  druhou možností je celkové zpětné využití tepla.
Obě řešení mají svá pro i proti:

  u částečného zpětného získávání tepla je plusem mož-
nost dosažení vyšší teploty topné vody – většinou cca 
65°C na výstupu ze ZZT. Na druhé straně, a již v názvu 
je to obsaženo, je využívána pouze část odpadního tep-
la, tj. topný výkon je nižší. Konkrétně se jedná o cca 15 
až 25 % z chladicího výkonu jednotky dle provozních 
podmínek jak chladiče jako takového, tak podmínek na 
desuperheateru. Dalším plusem je minimální ovlivnění 
účinnosti hlavního chladicího okruhu. Systém je možné 
využívat i u jednotek s reverzací cyklu, tj. pracující v reži-
mu tepelného čerpadla;

  naopak u celkového zpětného získávání tepla je plusem 
vyšší topný výkon okruhu, avšak je zde limit výstup-

Obr. 1 – Celkový Mollier diagram
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2“ – 3 –  v této části cyklu dochází ke kondenzaci plynného 
chladiva za současného odvodu tepla daného roz-
dílem entalpií h2“ a h3 a hmotnostním průtokem. 
Toto teplo je odvedeno chladicím vzduchem. V pří-
padě použití celkového ZZT je i toto teplo (dané 
rozdílem entalpií h2“a h3 a průtokem chladiva) ode-
bráno výměníkem do okruhu topné vody.

3 – 3“ –  v této části dochází k podchlazení chladiva, tj chla-
divo je poté, co zkondenzuje poslední část plynné 
složky ještě mírně zchlazeno. Důvodem je požada-
vek, aby do expanzního ventilu (pro jeho optimální 
funkci) přicházelo 100 % kapalné chladivo. Pokud 
by chladivo bylo zchlazeno pouze na mez sytosti, 
tak změnou tlaku (změna hydrostatického tlaku či 
tlaková ztráta v potrubí) by při snížení tohoto tlaku 
docházelo k varu chladiva ještě před vstupem do ex-
panzního komponentu.

3“ – 4 –  expanze – snížení tlaku chladiva.
4 – 1 –    vypařování kapalného chladiva – změna skupenství 

z kapalného v plynné.
Poznámka: v reálném provozu neprobíhají části okruhu 4 
-1“ a 2 – 3“ za naprosto konstantního tlaku či teploty, ale 
je zde určitý rozdíl daný tlakovou ztrátou výměníku a dále 
u směsných chladiv dochází k tzv. „skluzu“, kdy jednotlivé 
složky nemají naprosto shodnou teplotu změny skupenství. 
Avšak tento fakt není v tomto případě významný.

Při rozhodování o opodstatněnosti tohoto řešení jsem 
zpracoval porovnání dvou variant zdrojů chladu jak pro se-
zónní aplikaci, tak pro celoroční technologické chlazení a de-
tailní zhodnocení návratnosti investice. Výsledná návratnost 
příslušenství chladiče se pohybuje v rozmezí 1,5 až 4,7 roku, 
což je určitě zajímavé zjištění a důvod zabývat se tímto tech-
nickým řešením.

Jako druhá varianta je možné celkové zpětné získá-
vání tepla, kdy roste procento využití odpadního tepla, 
které v režimu chlazení je odváděno do okolního vzdu-
chu. Zde jednotky Carrier nabízejí dvě varianty řešení. 
První variantou je celkové zpětné získávání tepla s výmě-
níky ZZT zapojenými paralelně ke vzduchem chlazenému 
kondenzátoru. Tento systém je použit např u jednotek řady 
30XB/XBP se šroubovými kompresory. Při tomto řešení je 
možné využít až 100 % tepelného výkonu odváděného kon-
denzátory a pro chod ZZT je okruh chladiva pomocí systému 
3-cestných ventilů při požadavku odběru odpadního tepla 
přepojen do paralelně zapojených vodou chlazených kon-
denzátorů. Řídicí systém monitoruje teplotu vody na tomto 
kondenzátoru a pokud nedochází k dostatečnému chlazení 
tohoto výměníku, tj.není dostatečný odběr tepelného vý-
konu systémem ZZT,  tak dojde zpětně k „přehození“ výtla-
ku z kompresoru do vzduchem chlazeného kondenzátoru. 
Vzhledem k faktu, že proces přepínání těchto kondenzátorů 
vyžaduje určitý čas pro stabilizaci okruhu je počet přepnutí 
jednotlivých režimů limitován na 4 změny/hod. např u jed-
notek řady 30RB. Z tohoto důvodu je nutný určitý obsah 
topné vody v okruhu ZZT pro vyrovnání nerovnoměrnosti 
odběru topného výkonu.  Tento systém je možné provozovat 
u jednotek řady 30RB a 30XB a dle velikosti jednotky je mož-

1 – 2 –  komprese plynného chladiva. V této části okruhu do-
chází ke zvýšení tlaku chladiva, což má za následek 
zvýšení teploty chladiva a zvýšení jeho entalpie h 
(vodorovná osa).

2 – 3 –  kondenzace - odvedení tepla kondenzátorem 
a zkapalnění chladiva. Zde dochází ke dvěma fá-
zím. Zchlazení přehřátého chladiva na mez sytosti 
(červená přerušovaná čára „K“) a dále dochází ke 
změně skupenství – ke kondenzaci chladiva. Při 
této činnosti je nutné odvést teplo dané rozdílem 
entalpií h2 a h3 a hodnotou hmotnostního průtoku 
chladiva.

3 – 4 –  expanze chladiva. V této fázi dojde expanzním zaří-
zením (kapilára, termostatický expanzní ventil, elekt-
ronický expanzní ventil) ke snížení tlaku z hodnoty P3 
na P4. V důsledku snížení tohoto tlaku dojde k varu 
chladiva a tím jeho odpařování.

4 – 1 –  odpařování kapalného chladiva. V této fázi dochází ve 
výparníku k varu chladiva a tím ke změně skupenství 
chladiva z kapalného v plynné. Pro změnu skupenství 
je nutné dodat tepelnou energii, která je výparníkem 
zužitkována pro vypaření chladiva – tj. rozdíl entalpií 
h4 – h1 a hmotnostní průtok nám dává chladicí vý-
kon výparníku.

Pro detailnější vysvětlení okruhu jsem ještě zvolil detail 
tohoto grafu (obr. 2). Začněme opět z bodu 1.
1 – 1“ –  zde dochází k přehřátí chladiva vystupujícího z vý-

parníku. Tato hodnota se nazývá sací přehřátí a je to 
taková jistota, že do sání kompresoru se nedostane 
kapalné chladivo, což by dle typu kompresoru mělo 
destruktivní účinek.

1“ – 2 –  v této části cyklu dojde ke stlačení (kompresi) – chla-
diva a zároveň dojde ke zvýšení teploty chladiva (až 
na hodnotu 77 °C v našem případě). Červeně jsem 
vyčárkoval izotermu 50 °C a modře 80 °C.

2 – 2“ –  a zde je část cyklu, která nás enormně zajímá. Zde 
za stálého tlaku dochází ke zchlazování přehřátých 
par z 77 °C na 47 °C.  Teplo, které můžeme v této 
části cyklu získat je dáno rozdílem entalpií h2 a h2“ 
a hmotnostním průtokem chladiva. Co je ale velmi 
důležité, že v této části okruhu má chladivo teplotu 
až 77 °C, zatímco v části, kde dochází ke kondenzaci 
(tj. úsek 2“ – 3), tak chladivo má teplotu 47 °C (satu-
rovaná kondenzační teplota).

Obr. 2 – Detail Mollierův diagram
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jsem zvolil jednotku Carrier 30KAV 650 , což je cca výkonový 
střed této řady. Teplota chlazené vody je zvolena standart-
ních 7/12 °C a okolní teplotu jsem zvolil 25 °C což, je teplota, 
která se v letním období určitě vyskytuje více než normo-
vaných 35 °C. V případě vyšších teplot topné vody na vý-
stupu a odebíraného vyššího topného výkonu ale jednotka 
regulací ventilátorů kondenzátoru nastaví vyšší kondenzační 
teplotu tak, aby na výměníku docházelo k odvodu tepla do 
topné vody. Do porovnání jsem též zvolil variantu s částeč-
ným ZZT, kdy při využití pouze tepla přehřátých par dochází 
k výhodnějšímu provozu. Důvodem je fakt, že při celkovém 
ZZT je výměník naddimenzován na vyšší výkon a tudíž při pou-
ze částečném ZZT zde „narazíme“ na limit minimálního průto-
ku, který je daný požadavkem na minimální rychlost proudění 
na výměníku, což nás „učili“ již pánové Nusselt či Prandtl.

Z tabulky 1 je vidět několik vlivů chodu ZZT.
  Při chodu celkového ZZT dochází k poklesu chladicího 

výkonu vlivem zvýšeného kondenzačního tlaku a tím 
dojde ke snížení objemového a hmotnostního průtoku 
chladiva okruhem. Čím vyšší je požadovaná teplota top-
né vody, tím je tento propad výraznější. Současně s po-
klesem chladicího výkonu dochází i ke snížení hodnoty 
chladicího faktoru EER.

  Výhodou tohoto systému (oproti paralelně zapojeným 
kondenzátorům) je fakt, že nedochází ke změně toku 
chladiva a systém funguje tak, že to, co si ZZT „odebe-
re“ do topné vody, o to se sníží tepelný výkon odvede-
ný pomocí vzduchem chlazeného kondenzátoru, kde 
dojde ke snížení/zvýšení otáček plynule regulovatel-
ných ventilátorů tak, aby byl udržen požadovaný kon-
denzační tlak nutný pro provoz chladivového okruhu 
a nedocházelo k cyklování chodu okruhu.

  Tlakové ztráty výměníků ZZT jsou poměrně nízké a tudíž 
požadavky na výtlak oběhového čerpadla nejsou vysoké.

  Topné výkony v řádu 500 až 600 kW jsou poměrně vyso-
ké a samozřejmě je opodstatněnost tohoto řešení dána 
možností využití tohoto výkonu. Je zde možnost volby 
částečného ZZT, které má sice nižší topný výkon ale bez 
dopadu na chladicí výkon jednotky. Z tohoto důvodu jsem 
ani nepočítal dobu návratnosti, která bude silně závislá na 
provozní době chladiče jako takového, tak i míra využití 
topného výkonu může být velice rozdílná a tudíž i výsle-
dek tohoto výpočtu by byl s velikou nepřesností. 

ná volba celkového ZZT z obou chladivových okruhů nebo 
i pouze z jednoho okruhu.

Druhou variantou celkového zpětného získávání tepla je 
systém použitý nově u jednotek řady 30KAV – tj jednotky se 
šroubovými frekvenčně řízenými kompresory. Tyto jednot-
ky mohou být vybaveny příslušenstvím OPT49 – částečným 
zpětným získáváním tepla nebo příslušenstvím OPT 50, což 
je celkové variabilní zpětné získávání tepla (obr. 3). V tom-
to případě je specielně navržený výměník ZZT osazen v serii 
před vzduchem chlazeným kondenzátorem. Součástí systé-
mu je 3-cestný ventil na straně topné vody, který je ovláda-
ný z chladiče pro zabezpečení minimální teploty náběhové 
vody do výměníku ZZT, dále je v režimu ZZT využit speciální 
algoritmus chodu elektronického expanzního ventilu a chodu 
ventilátorů vzduchem chlazeného kondenzátoru pro zajištění 
optimální hodnoty kondenzačního tlaku v režimu produkce 
tepla v okruhu ZZT.  Tento systém umožňuje využít až cca 95 % 
tepla kondenzátoru a tento výkon je dále metodikou výpočtu 
Carrier stanoven pro rychlost větru 12 km/hod, protože při 
silnějším větru dochází k většímu samovolnému ochlazování 
vzduchem chlazeného kondenzátoru i při zastavených venti-
látorech. Hlavní výhodou tohoto systému je fakt, že může 
pracovat částečně v režimu desuperhetaeru s jeho výhoda-
mi, vyšší výstupní teplotou topné vody bez vlivu na příkon 
chladiče i v režimu celkového využití odpadního tepla, kde je 
ale teplota výstupu limitována saturovanou kondenzační tep-
lotou, což má sekundárně vliv na příkon, ale i chladicí výkon 
jednotky. 

A jaké parametry nám tento provoz nabídne? Pro pře-
hlednost jsem parametry vyplnil do tabulky 1. Jako příklad 

Obr. 3 – zapojení výměníků ZZT na jednotce 30KAV s propojova-
cím potrubím, které paralelně propojí oba výměníky

Teplota top-
né vody/ 
parametr

Chla-
dicí 

výkon

EER pro 
pouze 

chlazení

Chladicí 
výkon při 
chodu ZZT

Topný 
výkon 

ZZT

EER 
chla-
zení

COP 
tope-

ní

Průtok topné vody/tlako-
vá ztráta POZN

55/65°C 674 kW 3,78 674 kW 74,3 kW 3,78 --- 1,8 l/sec/ 0,295 kPa jednotka s částečným ZZT

35/45°C

675 kW 3,83

593 kW 629 kW 3,46 3,67 15,2 l/sec/ 5,52 kW

45/55°C 565 kW 567 kW 2,73 2,74 13,7 l/sec/ 4,27 kPa

50/60°C 553 kW 532 kW 2,39 2,30 12,9 l/sec/ 3,63 kPa

55/67,5 534 kW 477 kW 2,07 1,85 9,27 l/sec/ 1,81 kPa minimální průtok výměníkem ZZT

60/70°C 476 kW 382 kW 1,94 1,56 9,3 l/sec/ 1,78 kPa teplota výstupu již mimo limit 
jednotky 65°C

Tab. 1
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Aquarea All-in-One Compact 
šetří místo i peněženku
I.W. + red.

Technologie pokročilé tepelné izolace U-Vacua
Kromě vysoké účinnosti jednotka disponuje pokročilou 
technologií U-Vacua, která je použita při tepelné izolaci 
zásobníku teplé vody. U-Vacua má špičkové tepelně-izo-
lační vlastnosti, které přispívají k podstatným úsporám 
energie. Panely U-Vacua totiž nabízejí až devatenáctkrát 
vyšší izolační schopnost než pěnový polystyrén. Díky 
tomu zásobník teplé vody udrží teplo mnohem déle, což 
snižuje počet ohřívacích cyklů a významně šetří energii 
i finance zákazníků.

Chytré ovládání pro uživatele a instalační firmy
Nový model je také kompatibilní s řešením Aquarea Smart 
Cloud, který je určený koncovým uživatelům. Tento řídi-
cí systém umožňuje dálkově ovládat přes chytrý telefon 
celou řadu funkcí vytápění a chlazení, včetně sledování 
spotřeby energie z hlediska možností energetických úspor 
a nákladů. 

Kromě toho může být čerpadlo připojeno ke službě 
Aquarea Service Cloud. Ta umožní technikům servisní spo-
lečnosti vzdáleně přistupovat k topným a chladicím systé-
mům svých zákazníků, nastavovat je a diagnostikovat pří-
padné poruchy na dálku. Díky tomu může servisní firma 
šetřit náklady svým klientů, protože vzdáleně spravuje čer-
padlo tak, aby fungovalo maximálně efektivně a ekonomic-
ky. A v případě poruchy má rovněž možnost přes Aquarea 
Service Cloud na dálku přesně zjistit, jaká část systému či 
díl potřebuje opravit. 

Panasonic Heating & Cooling (kontakt na str. 11) rozší-
řil řadu svých nízkoenergetických tepelných čerpadel typu 
vzduch/voda o model Aquarea All-in-One Compact R32 
(obr. 1). Čerpadlo nabízí nejvyšší možnou účinnost A +++ 
při vytápění a během přípravy teplé vody dosahuje účin-
nosti A+. Toto vše v designu, který maximálně šetří místem 
v domácnosti zákazníka, protože rozměry vnitřní jednotky 
jsou pouhých 598 x 600 x 1650 mm.

Vysoká účinnost v kompaktním provedení 
Nové čerpadlo Panasonic Aquarea All-in-One Compact je 
ideální do míst s omezeným prostorem a na českém trhu 
je aktuálně k dispozici v provedení od 3 do 9 kW. Jednotku 
lze úhledně zarovnat s dalšími velkými domácími spotřebiči, 
jako je lednička nebo pračka. Navíc díky nízké výšce jednotky 
může být také instalována s rekuperační jednotkou Panaso-
nic, umístěnou nad vnitřní jednotkou. Aquarea All-in-One 
Compact může pracovat v režimu vytápění a chlazení. Do 
vestavěného zásobníku z nerezové oceli se vejde 185 litrů 
teplé vody, což je stejné množství jako u tradičního modelu 
Panasonic All-In-One.

Jednoduchá údržba
I přes kompaktní velikost vnitřní jednotky je údržba velice 
jednoduchá. Promyšlený design umožňuje snadný přístup 
k hydraulickým částem přes otevíratelné dveře. Jednotka vy-
žaduje méně častou údržbu rovněž díky předinstalovanému 
magnetickému filtru, jehož účinnost při odstraňování usa-
zenin je až pětinásobná ve srovnání s běžnými jednotkami.

Obr. 1



Reflex Solutions Pro –
rychlá a snadná cesta
ke kompletnímu řešení projektu

Nová generace návrhového softwaru je připravena

Mnoho projektantů, konstruktérů, inženýrů a kvalifi-
kovaných řemeslníků bude mít možnost plánovat
mnohem efektivněji. Reflex aktuálně uvádí zcela nový
software „Reflex Solutions Pro“. S novou generací ná-
vrhového nástroje mohou být produkty z celého port-
folia Reflex individuálně sestaveny a navrženy tak,
aby odpovídaly konkrétním požadavkům – od udržo-
vání tlaku, odplynění a odlučování až po úpravu vody
a doplňování, výměníky tepla, zásobníky pro přípravu
TV a akumulační zásobníky. Poprvé je nyní k dispozici
jednotné prostředí, které lze použít k návrhu a kombi-
naci ve všech produktových oblastech. Pro větší pro-
fesionalitu, přehled a součinnost, a pro ještě lepší
podporu a usnadnění každodenní práce. A to v projek-
tech všech velikostí – od rodinných domů až po obyt-
né budovy, komerční objekty a průmyslové podniky.

Ať už se jedná o individuální produkt nebo kompletní
soustavu: Po úvodním výběru aplikace od vytápění,
chlazení, solární a geotermální energie až po pitnou
a užitkovou vodu, se zadávají příslušné parametry
soustavy, na základě kterých Reflex Solutions Pro
rychle a přesně určí vhodnou konfiguraci. Přehled

výsledků zahrnuje také odpovídající specifikace, do-
kumentaci a BIM data, které lze stáhnout jedním klik-
nutím. Inteligentní výpočetní mechanismy nabízejí
uživateli efektivní podporu pro časově úsporný prů-
běh plánování, například při změně hodnoty tlaku
v soustavě vytápění v průběhu návrhu soustavy.
Reflex Solutions Pro funguje také jako databáze. To
umožňuje uživatelům ukládat své vlastní projekty
a používat je jako užitečné šablony pro srovnatelné
následné projekty. Jako digitální a rychle dostupný
nástroj lze Reflex Solutions Pro použít všude. Je také
k dispozici v mnoha jazycích, což umožní v případě
potřeby vytvořit specifikaci i v jiném než českém jazy-
ce. Nový nástroj také obsahuje řadu předem vybra-
ných řešení, která se osvědčila a k jejichž zobrazení je
zapotřebí pouze několik základních dat. S těmito pře-
dem konfigurovanými aplikacemi lze rychle nalézt
perfektní řešení pro vlastní projekt.

Nový návrhový software je k dispozici na stránce
rsp.reflex.de
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zapotřebí pouze několik základních dat. S těmito pře-
dem konfigurovanými aplikacemi lze rychle nalézt
perfektní řešení pro vlastní projekt.

Nový návrhový software je k dispozici na stránce
rsp.reflex.de
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Reflex Solutions Pro –
rychlá a snadná cesta
ke kompletnímu řešení projektu

Nová generace návrhového softwaru je připravena

Mnoho projektantů, konstruktérů, inženýrů a kvalifi-
kovaných řemeslníků bude mít možnost plánovat
mnohem efektivněji. Reflex aktuálně uvádí zcela nový
software „Reflex Solutions Pro“. S novou generací ná-
vrhového nástroje mohou být produkty z celého port-
folia Reflex individuálně sestaveny a navrženy tak,
aby odpovídaly konkrétním požadavkům – od udržo-
vání tlaku, odplynění a odlučování až po úpravu vody
a doplňování, výměníky tepla, zásobníky pro přípravu
TV a akumulační zásobníky. Poprvé je nyní k dispozici
jednotné prostředí, které lze použít k návrhu a kombi-
naci ve všech produktových oblastech. Pro větší pro-
fesionalitu, přehled a součinnost, a pro ještě lepší
podporu a usnadnění každodenní práce. A to v projek-
tech všech velikostí – od rodinných domů až po obyt-
né budovy, komerční objekty a průmyslové podniky.

Ať už se jedná o individuální produkt nebo kompletní
soustavu: Po úvodním výběru aplikace od vytápění,
chlazení, solární a geotermální energie až po pitnou
a užitkovou vodu, se zadávají příslušné parametry
soustavy, na základě kterých Reflex Solutions Pro
rychle a přesně určí vhodnou konfiguraci. Přehled

výsledků zahrnuje také odpovídající specifikace, do-
kumentaci a BIM data, které lze stáhnout jedním klik-
nutím. Inteligentní výpočetní mechanismy nabízejí
uživateli efektivní podporu pro časově úsporný prů-
běh plánování, například při změně hodnoty tlaku
v soustavě vytápění v průběhu návrhu soustavy.
Reflex Solutions Pro funguje také jako databáze. To
umožňuje uživatelům ukládat své vlastní projekty
a používat je jako užitečné šablony pro srovnatelné
následné projekty. Jako digitální a rychle dostupný
nástroj lze Reflex Solutions Pro použít všude. Je také
k dispozici v mnoha jazycích, což umožní v případě
potřeby vytvořit specifikaci i v jiném než českém jazy-
ce. Nový nástroj také obsahuje řadu předem vybra-
ných řešení, která se osvědčila a k jejichž zobrazení je
zapotřebí pouze několik základních dat. S těmito pře-
dem konfigurovanými aplikacemi lze rychle nalézt
perfektní řešení pro vlastní projekt.

Nový návrhový software je k dispozici na stránce
rsp.reflex.de
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PRŮMYSLOVÁ  FILTRACE  VZDUCHU 
 Met Technik s.r.o.

Na průmysl orientovaná společnost Met Technik s.r.o., se sídlem v Jižních Čechách, 
má dlouholetou tradici a vynikající renomé v oblasti průmyslové filtrace.  
Specializuje se na průmyslovou filtraci, rekonstrukce filtračních jednotek Kemper,  
Tigemma, George Fischer, Infastaub, Beck a dalších výrobců.

Kromě prodeje a servisu můžete využít služeb výkupu a pronájmu filtračních jednotek. 
Met Technik s.r.o. je také autorizovaným partnerem firmy  Donaldson Industrial 
CR, s.r.o. 

V nabídce je také pronájem filtračních jednotek o výkonu 1000 až 9000 m3/hod. 
Také jsou zde k dispozici filtrační elementy a všechny díly na jednotky Donaldson, 
Kemper, Tigemma apod. (řízení regenerace filtračních patron, ventily, těsnění...).

Met Technik s.r.o. 
 
+420 381 251 384
www.mettechnik.cz
info@mettechnik.cz 

provozovna:
Sezimovská 594
390 02 Tábor 
Czech Republic
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Decentrální rekuperační jednotka
Dimplex DL 50WA/E/H-2
Ing. Josef Slováček

Proti omezení tepelných mostů přes obvodovou stěnu 
mezi vnitřním a venkovním prostředím, je tělo rekuperač-
ní jednotky vyrobeno z extrudovaného polypropylenu s vy-
sokým tepelným odporem, který vylučuje vznik tepelného 
mostu. Celý prostup obvodovou stěnou je přes tepelně 
izolační tubus, do kterého se jednotka zasouvá a tvoří pak 
jeden, skvěle izolovaný celek, který zajišťuje mimo tepel-
nou izolaci také akustický útlum vnějšího hluku v úrovni  
51 dB(A); proto se s výhodou instalují do stěn, orientova-
ných k hlučným komunikacím, případě železnici.

K plně automatickému řízení výkonu větrání slouží  ve-
stavné „čidlo kvality vzduchu“, které samo spustí nebo vy-
pne provoz rekuperace podle toho, jaká je úroveň koncen-
trace CO2 v místnosti a s tím zpravidla související i s vlhkostí 
vzduchu.

Vyřešen je i odvod kondenzované vzdušné vlhkosti, který 
je odváděn vyspádovaným sběračem do vnějšího prostředí 
na vnější okapničku, odkud mimo stěnu kape na zem.

Výhodou je rovněž možnost dálkového bezdrátového 
ovládání až 6-ti jednotek jedním ovladačem.

Signalizace potřeby výměny filtrů je vhodným upozorně-
ním pro zdravotně bezproblémový provoz.

V letním období je možno využít jednosměrný provoz, kdy 
ve večerních a nočních hodinách se přes jednotku nasává 
do místností „chladnější noční vzduch“, který se akumuluje, 
aby se ráno zavřela ventilační křídla oken a chlad se uchoval 
až do odpoledních hodin. Velmi jednoduchá „klimatizace“ 
prakticky zdarma.

V návaznosti na snižování energetické náročnosti staveb  
se řízené větrání stává  nezbytným ve všech druzích výstav-
by, především však pro bydlení, ať již v bytových nebo rodin-
ných domech.

Do popředí zájmu se dostává moderní a vysoce efektivní 
využití lokálních – decentrálních rekuperačních jednotek. 
Mezi jednotlivými typy jsou však značné rozdíly, které se 
projevují především v jejich účinnosti, užitných vlastnos-
tech, nárocích na obsluhu a údržbu.

Předně je potřeba uvést, že se nejedná o výrobek, ob-
sahující keramickou vložku, který střídavě v krátkých in-
tervalech cykluje a procházející vzduch se ohřívá nebo 
ochlazuje. 

Pro své výborné parametry a vybavení provozními vlast-
nostmi je už 7 let na našem trhu úspěšně využíván typ DIM-
PLEX DL 50WA, WE a WH (obr. 1).

Jednotky DIMPLEX jsou stejně jako centrální rekuperace 
vybaveny protiproudým křížovým výměníkem (obr. 2), přes 
který se dvěma ventilátorky řízeně prohání vnitřní a ven-
kovní vzduch. Množství vyměňovaného vzduchu lze nastavit 
v rozmezí od 15 do 55 m3/hod., přičemž účinnost předávání 
tepla se pohybuje až do hodnoty 87 %.

Významnou předností je velmi tichý provoz, kdy při nej-
častěji užívaném 1. stupni, tj. 15 m3/hod,  měřená hlučnost 
dosahuje téměř neslyšné hodnoty akustického tlaku, ve 
vzdálenosti 1 metr jen 17dB(A). Proto se s úspěchem insta-
lují i do ložnic, kde naprosto neruší.

Jednotka je vybavena výměnnými filtry. Pro nasávaný 
vzduch F7, pro odváděný vzduch G4, což oceňují především 
alergici, pro které je to ochrana proti pylům a jiným jemným 
prachovým částicím. K disposici je rovněž uhlíkový filtr pro 
zachycení zápachu z vnějšího prostředí – kouř.

Obr. 1 – DL 50 v rozloženém stavu Obr. 2 – Plastový výměník
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případné izolace od 32 do 64, resp. 74 cm. Dalšími výhodami 
jsou:
  možnost programování intervalů výměny filtrů, podle 

úrovně znečistění ovzduší;
  volba pouze odvádění vzduchu ven, nebo pouze nasává-

ní z venku dovnitř;
  programování denního a nočního režimu;
  programování doby větrání;
  programování osvětlení displeje denní nebo noční 

zhasnutí;
  nastavení jasu displeje;
  programování citlivosti čidla kvality vzduchu (CO2);
  dálkové bezdrátové ovládání jednotlivých jednotek, 

nebo skupinové (až 6 ks) jedním ovladačem;
  velice snadná údržba a čistění;
  minimální provozní spotřeba elektrické energie;
  každá jednotka pracuje samostatně, podle toho kde 

a kdy je to potřeba (obr. 4 a 5). 

Nejdůležitější je provoz v zimním období. Znehodnocený 
vzduch se musí nahradit čerstvým. Jenže  s tím odváděným 
odchází rovněž z obytných místností nechtěná vlhkost, aby 
nekondenzovala na chladných místech v interieru. Jsou-li 
venkovní teploty pod 0 °C, může přiváděný venkovní vzduch 
způsobit, že na výměníku kondenzovaná vlhkost zamrzne 
a jednotka by se stala neprůchozí. 

Rekuperační jednotky DL 50 jsou zajištěny proti zamrzání 
kondenzátu ve výměníku následovně: u jednotek v provede-
ní WA a WE je ve výměníku čidlo, které v případě zamrzání 
kondenzátu zastaví přívod mrazivého vzduchu. Odcházejí-
cím vnitřním teplým vzduchem se výměník odmrazí a kon-
denzát odteče z jednotky. Následně se přívod venkovního 
vzduchu obnoví.

U jednotek WH je integrováno na vstupu venkovního 
vzduchu topné tělísko, které při poklesu teploty nasávané-
ho vzduchu pod 0 °C začne vzduch přihřívat a teplotě pod 
-10 °C topí naplno s výkonem 200 W a větrání probíhá ne-
přetržitě.

Výhodu této jednotky je možnost osazení jak do novosta-
veb (obr. 3), kdy se při vyzdívání obvodových stěn vynechá 
čtvercový otvor pro usazení hranatého tubusu. Do stávají-
cích obvodových stěn  provedených z tvrdých materiálů, 
jako jsou cihelné zdi nebo různé panely, třeba i betonové, 
využívá se k dodatečnému provedení otvoru vrtací soupra-
va, kterou se „vyvrtá“ kruhový otvor o průměru 32 cm,  do 
kterého se pak vkládá kruhový teleskopický tubus a do něj 
pak vlastní válcové těleso rekuperační jednotky. Je vždy vý-
běr mezi hranatým nebo kruhovým tubusem, který je sou-
částí kompletní sestavy a zahrnut v ceně.

Při vypnutí jednotky se automaticky uzavřou klapky umís-
těné na sání a výdechu s těsností vyhovující pro provedení 
Blower door testu. 

S výhodou je možno tyto jednotky využít pro snížení hladi-
ny radonu v místech jeho výskytu, především ve stávajících 
objektech, kde nebyly provedeny protiradonové opatření, 
nebo jsou již propustné.

Délka celé sestavy decentrální rekuperační jednotky DL 50 
je variabilně přizpůsobivá podle tloušťky obvodové stěny vč. 

Obr. 3 – Dům s necentrálními rekuperačnímu jednotkami Obr. 4 – DL v interiéru

Obr. 5 – DL v exteriéru
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Větrání s rekuperací - lokální 
či centrální? 
Dušan Hanzík

Lokální systém představují malé rekuperační jednotky 
umístěné v jednotlivých místnostech, které je třeba vět-
rat. Větrání je důležité hlavně v místnostech, které jsou 
vysoce znečištěné, tedy ložnice a obývací pokoj s kuchy-
ní. Výhody: jednotky se nastaví na potřeby místností. 
U kvalitnějších jednotek lze nastavit automatický provoz. 
Tato fukce na základě čidel vlhkosti nebo CO2 reaguje na 
aktuální situaci v dané místnosti. Snadná je i hygienická 
údržba.

Existuje však kompromis mezi oběma systémy – jednot-
ky M-WRG-S i M-WRG-II. Na začátku vývoje byla lokál-
ní jednotka s rekuperací, která se jednoduše připevnila 
na vnitřní stranu obvodové stěny (obr. 1), tzv. varianta 
na omítku. Tato jednotka „vyčnívala“ do místnosti a tak 
s ohledem na vzhled brzy přibyla varianta pod omít-
ku (obr. 2). Stala se nejprodávanější variantou jednotky 
M-WRG.

Jednotky mají vysoký výkon a zabezpečí výměnu vzdu-
chu od 10–100 m3/hod. Jejich kapacita tedy zajistí vý-
měnu vzduchu v prostoru s půdorysem do 50 m2 podla-
hové plochy, při standardní výšce 2,55 m. Tyto prostory 

Rekuperace se stává díky vzduchotěsnosti moderních 
staveb nezbytnou součástí našich domů i bytů. Před pří-
pravou projektu je tedy nezbytné zvolit tu variantu vě-
trání se zpětným ziskem tepla, která vyhoví po stránce 
bezproblémového tichého chodu i snadné a nenáročné 
hygienické údržby.

Většina laické i odborné veřejnosti do nedávné doby 
nevěděla, že lokální rekuperace existuje. Důvod je jedno-
duchý. V České republice nenajdete výrobce tohoto typu 
rekuperace a dlouholetá „masáž“ výrobců centrálního 
systému zaslepila oči klientům i projektantům.

Centrální systém je zpravidla větší rekuperační jednot-
ka umístěná v technické místnosti, propojená složitým 
potrubním systémem do všech pokojů v domě. Vzduch 
se odvádí z kuchyně, koupelny, WC nebo chodby a je 
přiváděn do obytných místností jako ložnice, dětské po-
koje a obývací pokoj. Výhody: jedno zařízení na údržbu, 
kterým můžete v případě pasivního domu i vytápět. Ne-
výhody: v podstatě bez možné regulace kvality vzduchu 
v jednotlivých místnostech a drahá, mnohdy nemožná 
hygienická údržba složitých potrubních rozvodů.

Obr. 1 - Provedení na omítku Obr. 2 - Provedení pod omítku
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vé plochy, při standardní výšce 2,55 m. V případě většího 
bytu nebo rodinného domu se navrhuje větší počet jedno-
tek a kombinují se všechny varianty osazení (obr. 5 až 7).

 Jednotky M-WRG-II jsou standardně vybaveny pylovým 
filtrem F7. Aby výměník zůstal stále čistý a jeho účinnost 
nebyla snížena, je filtrován i odváděný vzduch prachovým 
filtrem G4 (obr. 8). Volitelně se nabízí na přívod i filtr s ak-
tivním uhlím (obr. 9).

odpovídají objemu většiny apartmánů, sociálních bytů 
nebo hotelových pokojů a tak vznikla myšlenka napoje-
ní koupelny s WC na jednotku. Variantu pod omítku (obr. 
3) s napojením na další místnost si zákazníci i projektanti 
velice brzy oblíbili.

Jen nepatrnou úpravou vznikla malá centrální jednotka, 
tzv. U2 (obr. 4), kterou lze odvětrat i více  obytných míst-
ností o celkovém prostoru na půdorysu do 50 m2 podlaho-

Obr. 3 – Provedení pod omítku s napojení další místnosti Obr. 4 – Integrovaná montáž do stěny U2

Obr. 5 – Příklad apartmánu, sociálního bytu 
nebo hotelového pokoje do 50 m2 Obr. 6 – Příklad dvoupokojového bytu do 50 m2
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vlhkosti i CO2, které automaticky zvyšují a snižují výkon 
dle aktuálních hodnot obou veličin. 

Důležitý je také detail proudění vzduchu s ohledem na 
tvorbu řas. Dalším důležitým prvkem je „okapnička“, za-
braňujíci stékání kondenzátu po fasádě. Tyto detaily jsou 
dokonale vyřešené. Venkovní kryty jsou vyrobeny z ne-
rezové oceli, v nabídce jsou ale i levnější plastové (obr. 
10 až 12).

Ovládání jednotek je velice snadné a intuitivní. Stan-
dardně jsou vybaveny tlačítkovým ovladačem přímo na 
přístroji. V nabídce jsou též ovladače bezdrátové i propo-
jené kabelem. Novinkou je mobilní aplikace, díky které 
lze vzdáleně ovládat a programovat až 20 rekuperačních 
jednotek M-WRG. Jednotky lze volitelně vybavit senzory 

Obr. 7 - Příklad třípokojového bytu do 100 m2

Obr. 8 – Filtr F7 a G4 Obr. 9 – Filtr s aktivním 
uhlím

Obr. 10  
– Nerezový 
kryt pro 
M-WRG-II

Obr. 11 – Ne-
rezový kryt pro 
M-WRG-S

Obr. 12 – Ne-
rezový kryt 
pro M-WRG-
-S i M-WRG-II
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dění k optimalizaci svých parametrů. Plug & play design 
je extrémně energeticky účinný a ihned připravený k in-
stalaci. Jak provedení EC, tak AC splňují předpokládané 
limity směrnice ErP2022.

Na začátku roku 2020 představila společnost ebm-pa-
pst (kontakt na str. 31) své axiální ventilátory AxiEco 
Protect s ochrannou mřížkou, která dokáže zvládat vy-
soké tlakové zátěže. Specialisté na ventilátory a motory 
v ebm-papst jsou nyní o krok dále, protože rozšířili svoji 
stávající řadu AxiEco Protect o axiální ventilátory AxiEco 
Perform (Obr. 1 a obr. 1a). Dosahují ještě vyšší účinnosti 
a stability v zátěži a jsou dodávány ve snadno instalova-
telném designu z kompozitního materiálu. Křivka výkonu 
je mnohem strmější než u srovnatelných axiálních venti-
látorů při zachování vysoké účinnosti i přes narůstající tla-
kovou zátěž (obr. 2). Jako celek certifikované kompaktní 
řešení typu Plug & Play se snadno integruje do různých 
aplikací. Uživatelé se nemusejí starat o optimalizaci sání 
vstupní dýzou, vzdálenost lopatek od příruby, ani o dodr-
žení směrnice ErP.

Díky doplnění o nové ventilátory pokrývá nyní řada 
AxiEco velmi širokou škálu aplikací. Například ventilátor 
AxiEco Protect s ochrannou mřížkou je obzvláště vhodný 
pro aplikace citlivé na hluk, protože jeho hlukové emise 
jsou velice nízké. Oproti tomu ventilátory AxiEco Perform 
se doporučují všude tam, kde je potřeba ventilátor připra-
vený ke snadné a rychlé instalaci. S prouděním vzduchu 
až 12 000 m³/h a tlakem až 500 Pa jsou ideální pro široké 
spektrum aplikací, od tepelných čerpadel a výparníků po 

Axiální ventilátory se běžně používají v situacích, kdy 
je vyžadován silný průtok vzduchu s relativně nízkou tla-
kovou zátěží. To je důvod, proč dosud byly málo použí-
vané pro ventilační a klimatizační zařízení s komponenty 
s vyššími součiniteli odporu. Ale nyní je vše jinak: nové 
axiální ventilátory ebm-papst jsou vhodné právě pro tyto 
aplikace, které tak mohou využít vyšších rychlostí prou-

Axiální ventilátory typu Plug & Play
pro aplikace s vyšší tlakovou zátěží
Ing. Aleš Jakubec, MBA

Obr. 1 – Nové axiální ventilátory jsou vhodné také při větší tlako-
vé zátěži a mají velkou výhodu díky vyšším rychlostem proudění 
vzduchu

Obr. 1a – Příklad z produktové řady: nový axiální ventilátor AxiE-
co Perform EC v rozměru 350 s krytem z kompozitního materiálu

Obr. 2 – Křivka výkonu je u AxiEco Perform mnohem strmější než 
u stále oblíbených HyBlade ventilátorů a to vše při zachování 
vysoké účinnosti
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který je přímo zabudovaný do oběžného kola. To zvy-
šuje dosažitelný tlak, redukuje výsledné ztráty a také 
snížuje hlučnost. Díky nasávací dýze, která je součástí 
oběžného kola a většímu výstupnímu otvoru teď axiální 
ventilátory AxiEco dosahují optimálního průtoku vzdu-
chu (obr. 3).

Ventilátor má také aerodynamicky optimalizovaný kryt 
s integrovanou ochrannou mřížkou a naváděcími lopatka-
mi. Speciální design skříně zlepšuje průtok; vodící lamely 
zajišťují, že víření výstupního proudu vzduchu a tím pá-
dem i dynamické ztráty, jsou omezeny na minimum. Do-
sah proudu je také vyšší ve srovnání s běžnými axiálními 
ventilátory (obr. 4). To znamená, že například ve velkých 
chladírenských skladech dochází k rovnoměrné distribuci 
studeného vzduchu, takže může být snížen počet použi-
tých ventilátorů.

Aplikačně kompatibilní designové detaily
Jedná-li se o aplikace založené na odsávání, lze na přední 
stranu připevnit volitelnou ochrannou mřížku. Pokud se 
ventilátory používají pro výparníky, lze snadno instalovat 
airbag, který během odmrazování a při vypnutém ventilá-
toru uzavře otvor výstupu vzduchu. Připevní se k pouzdru 
ve tvaru válce pomocí standardního napínacího pásu. Air-
bag udržuje zachycené teplo během procesu odmrazová-
ní v krytu výparníku. To výrazně snižuje dobu odmrazová-
ní a zajišťuje nízkou konečnou teplotu rozmrazování, čímž 
se ušetří značné množství energie.

Průtokový profil na výstupu ventilátoru AxiEco Perform 
zajišťuje, že integrovaná ochranná mřížka nezamrzne 
tak rychle, jako v případě běžných rychlostních profilů 
se zpětným prouděním a to ani při vysoké tlakové zátěži 
způsobené např. námrazou. Oběžné kolo s integrovaným 
difuzorem bylo vyrobeno z vysoce odolného kompozitní-
ho materiálu, což je materiál, který sám o sobě námra-
zu odpuzuje. Drážky na zadní straně lopatek ventilátoru 
poskytují potřebnou mechanickou pevnost pro dosažení 
vysokých rychlostí oběžného kola zajišťujících vynikají-

průmyslové ventilační systémy a chlazení vzduchových 
kompresorů. Nové ventilátory s krytem jsou k dispozici 
ve velikostech 300, 350, 400, 450 a 500 a jsou v prove-
dení EC a AC. Varianty EC i AC této řady rovněž splňují 
požadavky budoucí směrnice ErP a jsou dostupné v sacím 
i tlačném provedení.

Aerodynamický design zvyšuje účinnost a dosah proudění
Optimalizovaná aerodynamika je srdcem designu venti-
látoru a pomáhá zvyšovat účinnost a tlak: oběžné kolo, 
integrovaná nasávací dýza a vnitřní difuzor tvoří kom-
paktní jednotku. Konce lopatek přecházejí přímo do in-
tegrované nasávací dýzy. To eliminuje ztráty mezi dýzou 
a oběžným kolem vlivem obtékání vzduchu přes konce 
lopatek, jak je tomu u běžných axiálních ventilátorů. 
Nový design zvyšuje účinnost a zároveň snižuje hluk. 
Integrovaná nasávací dýza funguje také jako difuzor, 

Obr. 3 – Díky zapuštěné nasávací dýze, velkému výstupnímu otvoru a konstrukci krytu, má ventilátor AxiEco Perform optimální průtok

Obr. 4 – Dosah proudu vzduchu z AxiEco Perform je podstatně 
lepší než u HyBlade
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straně zařízení zákazníka nebo “semi-top” (zapuštěné do 
zařízení). U tlačného provedení může být celá jednotka 
ventilátoru instalována do zařízení zákazníka obráceně 
pomocí centrální příruby a je na straně sání vybavena 
ochrannou mřížkou. Při použití ve ventilačním potrubí 
usnadňuje centrální příruba instalaci ventilátoru přímo 
na potrubní systém, což usnadňuje integraci ventilátorů 
do ventilačních aplikací.

Nové ventilátory AxiEco Perform splňují požadavky pří-
ští etapy ErP bez ohledu na to, jakou technologii motoru 
obsahují. Ventilátory s EC motory samozřejmě nabízejí 
mnoho dalších výhod.  Ve srovnání s AC motory fungují 
EC motory s podstatně vyšší účinností. Rovněž generují 
méně odpadního tepla, což je důležitá výhoda pro chla-
dicí aplikace. Ventilátory můžeme také ovládat a mo-
nitorovat podle potřeby pomocí signálu 0-10 V nebo 
MODBUS. Tyto vlastnosti pomáhají EC ventilátorům 
pracovat velmi efektivně, zejména v rozsahu částečného 
zatížení, a výrazně snižují spotřebu energie. To usnadňu-
je individuální přizpůsobení konkrétním požadavkům na 
chlazení. Typické příklady zahrnují zrání sýrů, dozrávání 
ovoce a zeleniny při skladování a různé denní a noční 
operace. Nové funkce umožňují snadné nastavení prou-
dění vzduchu podle potřeby i ve ventilačních aplikacích. 
Vysoké otáčky EC motorů také poskytují mnohem vyšší 
výkon vzduchu, což je u mnohých průmyslových aplikací 
velice vítaný jev.  

cí tlakovou odolnost charakteristiky. Rovněž zajišťují, že 
v případě vertikální instalace (bráno dle pozice hřídele) 
ventilátoru může veškerá přítomná voda snadno odtékat.

Různé možnosti instalace a ovládání podle potřeby
Sofistikovanost konstrukce krytu usnadňuje instalaci 
ventilátoru a umožňuje řadu potenciálních instalačních 
způsobů (obr. 5 a 6). Například v případě sacího provede-
ní mohou být ventilátory instalovány “on top”, tj. na horní 

Obr. 6 –  Ventilátory jsou dodávány ve velikostech 300, 350, 400, 
450 a 500 a jsou k dispozici v provedení EC a AC.  S prouděním 
vzduchu až 12,000 m³/h a tlakem až 500 Pa jsou ideální volbou 
pro mnoho různých aplikací v chlazení, klimatizaci, ventilační 
technice a strojírenství

Obr. 5 – Různé způsoby instalace pro tlačné a sací operace
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Tecomat Foxtrot 2 – stavebnicový 
řídicí systém MaR pro klimatizaci a TZB
Ing. Jaromír  Klaban

pelně technických zařízení, např. tepelných čerpadel nebo 
rekuperačních jednotek. Kromě standardní řady CP-20xx 
s upevněním na DIN lištu do běžných rozvaděčů se v na-
bídce objevilo hned několik verzí vestavné řady  CP-297x. 
určených pávě pro výrobce opakovaných výrobních sérií.

Základní technické vlastnosti
Modul CP-2970 nebo CP-2940 vychází svým provedením 
a sw vybavením z řídicích systémů kategorie PLC. Je volně 
programovatelný v prostředí Mosaic s využitím programo-
vacích jazyků dle normy ČSN EN 61 131. Systém je posta-
ven na OS Linux, což umožňuje programovat specifické úlo-
hy pro řízení apod. formou “balíčků”.

Modul umožňuje přímé připojení čidel a ovládání akčních 
členů:
  čidla teploty vody, vzduchu, spalin...;
  čidla tlaku vody, vzduchu;
  čidla průtoku vody (impulzní, VFS...);
  čidla RH – relativní vlhkosti, koncentrace CO2;
  měření elektrické energie;
  měření tepelné energie (kalorimetr);
  snímání signálů HDO (vícekanálové SP).

Na straně akčních členů jde o:
  řízení otáček oběhových čerpadel s EC motory; 
  řízení ventilů (voda, plyn);

Měření a regulace (MaR) je klasickým pojmem v oblasti 
řízení budov již z konce minulého století. Začal u nejjedno-
dušších požadavků na udržování teploty v budovách a na 
řízené větrání tehdy samostatně dodávaných a často i od-
děleně regulovaných provozních souborů. Typicky vytápě-
ní, příprava teplé vody, chlazení, větrání případně osvětlení 
aj.

Doba pokročila a pohled na dnešní budovy nezačíná na 
vybavenosti a hodnocení úrovně jednotlivých provozních 
souborů, ale na hodnocení celkové energetické náročnosti 
budovy. Jedním z přehledových pohledů je např. energetic-
ký štítek. Dalším milníkem je evropská Směrnice 2018/844/
EU z května roku 2018, která se týká energetické náročnos-
ti a energetické účinnosti budov. Členské státy mají zajistit, 
aby budovy s kombinovanými systémy pro klimatizaci a vět-
rání o jmenovitém výkonu vyšším než 290 kW byly vybaveny 
systémy automatizace a kontroly budovy.

Požaduje se od nich nepřetržitě monitorovat, regist-
rovat a analyzovat spotřebu energie, regulovat ji a dále 
umožňovat komunikaci a zajišťovat interoperabilitu s dal-
šími připojenými technickými systémy budovy od různých 
výrobců.

Těmto mandatorním požadavkům jdou vstříc systémy 
Tecomat Foxtrot, které jsou nasazovány prakticky na všech 
technologiích v budovách a domech a na řadě z nich hrají 
právě tu integrační a monitorovací roli požadovanou no-
vou evropskou směrnicí. I tu nejnovější generaci – Tecomat 
Foxtrot 2 (viz obr. 1 až 4) firma Teco a.s. nabízí a dodává do 
projektově orientovaných zakázek, ale i řadě výrobců te-

Obr. 1 – Tecomat Foxtrot 2 v provedení na DIN lištu (s vestavě-
ným LTE modemem) a v provedení vestavném

Obr. 2 – Dvě velikostní varianty a flexibilita vstupů a výstupů 
Tecomat Foxtrot 2 ve vestavném provedení ho předurčují jako 
řídicí a komunikační centrálu tepelně technických zařízení pro 
výrobce s předpokládanou opakovanou standardní produkcí
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řujících modulů, kam patří jak další moduly do rozvaděčů, 
tak venkovní čidla, tak i interiérové prvky – termostaty, či-
dla teploty, vlhkosti, VOC, CO2 nebo i pevných částic a to ve 
standardním, luxusním a dokonce i individuálním provede-
ní do nejnáročnějších interiérů. Systémy Tecomat lze pro-
pojovat v lokálních sítích LAN, jsou připraveny svými dvě-
ma ethernetovými porty a vestavěným WiFi modulem se 
přizpůsobit jakékoliv již vybudované strukturované kabelá-
ži nebo bezdrátovému pokrytí budovy. Systém Tecomat 
Foxtrot je připraven pro připojení i do samostatně vybu-
dovaných sítí standardů KNX nebo pro připojení na certifi-
kované zabezpečovací ústředny a pulty centrální ochrany.

Zařízení vybavené systémem Tecomat Foxtrot 2 se kromě 
všech výhod pokročilého lokálního řízení ihned stane zaří-
zením připojitelným do internetu s vlastními interaktivními 
webovými stránkami, se svým velkokapacitním datovým 
uložištěm, které eventuálně může poskytnout i další podří-
zeným technologiím. 

  řízení servopohonů a klapek (voda, vzduch, plyn);
  řízení otáček kompresorů (např. Copeland);
  řízení EEV (elektronický expanzní ventil, anglicky: 

EVI);
  spojité řízení výkonu elektrického předehřevu;
  řízení krokových motorů; 
  řízení otáček DC motorů.

Další možnosti:
  napájení modulu 230 VAC nebo 24 VDC;
  lokální servisní displej (grafický, OLED);
  interní WEB server a volně programovatelné, grafické 

a interaktivní webové stránky; 
  interní Datalogger (až 32 GB dat);
  dálková správa včetně upgrade FW a SW;
  až 3 sériové komunikační kanály.

Takto vybavené vestavné základní moduly lze v případě 
potřeby doplňovat jakýmikoliv prvky z bohaté škály rozši-

Obr. 3 – Skleněné multifunkční dotykové panely Touch@Glass, které lze objednat v in-
dividuální kombinaci tlačítek a čidel včetně individuálního potisku,  jsou připojitelné po 
dvouvodičovém kabelu  a podtrhnou flexibilitu systému Foxtrot 2 pro jakkoliv náročné 
projekty

Obr. 4 – Systém Tecomat Foxtrot 2 přináší pro výrobce rychlou a bezpečnou integraci 
do internetu jak pro vlastní servisní účely, pro účely připojení na dodavatele energií 
nebo správu budov, tak jako prostředek pro rychlou integraci s dalšími technologiemi 
v objektu
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Měření netěsnosti podle 
EUROVENT 2/2
Ing. Roman Rybín

klimatizačních jednotek. P.A.N.D.A. Dokáže rychle otes-
tovat daný systém na podtlak nebo přetlak pro nominál-
ní hodnoty tlaku v rozsahu ± 2500 Pa. Průtok je možné 
nastavit v rozmezí již od 3,6 až do 720 m3/hod. Metodi-
ka měření přesně odpovídá normě EUROVENT 2/2 (Eu-
ropean directive) a našim klasifikačním normám ČSN EN 
1507, ČSN EN 12237 (třída vzduchotěsnosti A,B,C,D).

Současný trend úspor energií musel nutně zasáhnout 
i oblast vzduchotechniky, kde se jedná především o co 
největší minimalizaci ztrát vzduchu ve vzduchotechnic-
kých rozvodech a klimatizačních jednotkách. Vždyť jen 
špatnou montáží vzduchotechnického potrubí a jeho 
nedostatečným utěsněním lze ztratit až 30 % dopravova-
ného a upraveného vzduchu. Řešením v tomto případě 
nemůže být zvyšování výkonu ventilátoru (klimatizační 
jednotky) s následným nárůstem rychlosti v potrubí, ná-
růstem tlakových ztrát, zvýšení hlučnosti a konečně i vyš-
šími energetickými nároky pro přípravu vzduchu (ohřev, 
chlazení, vlhčení atd.). Jedinou správnou cestou je dosa-
žení co nejlepší těsnosti celého systému.

Legislativa
Současná legislativa problém netěsností popisuje v normách 
DIN EN 12237 pro kruhové potrubní rozvody, DIN EN 1507 
pro čtyřhranné rozvody a dále pak např. v normách DIN EN 
1886 (Větrání budov - potrubní prvky - Mechanické vlast-
nosti) a DIN EN 13141-7 (Větrání budov - zkoušení výkonu 
- větrací jednotky).

Z prvně jmenované normy DIN EN 12237 je jasně pa-
trné, jak se dnes třídy netěsnosti (norma je nazývá třída 
vzduchotěsnosti) označují, jak mají být testovány a jaké 
jsou mezní hodnoty míry úniku vzduchu (viz tab. 1).

Na základě výše uvedených požadavků byl vyvinut uni-
kátní měřicí systém nazvaný P.A.N.D.A. (Positive and Ne-
gative Duct Accreditation System). 

Systém P.A.N.D.A.
je určen především pro zjišťování netěsnosti sestav kli-
matizovaných potrubí a vzduchotechnických systémů. 
Využití najde ovšem i v dalších aplikacích např. při zjiš-
ťování netěsností čistých prostor nebo určení netěsnosti 

Třída 
vzduchotěsnosti

Mez statického tlaku (ps) Pa Mezní hodnoty míry 
úniku vzduchu (fmax)

m3 * s
-1 

* m
-2Přetlak Podtlak

A 500 500 0,027 x ptest 0,65 x 10-3

B 1000 750 0,009 x ptest 0,65 x 10-3

C 2000 750 0,003 x ptest 0,65 x 10-3

D 2000 750 0,001 x ptest 0,65 x 10-3

Tab. 1

Obr. 1
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Další test, který P.A.N.D.A. bez problému zvládne, je 
kompletní změření rozvodů vzduchotechniky od rekupe-
rační jednotky v rodinném domě (obr. 3). Zde test pro-
bíhá zvlášť na přívodní potrubí a zvlášť na odtahové po-
trubí. Pokud je potrubí připraveno na test (tj. zaslepeny 
všechny koncové prvky), proběhne vlastní zkouška během 
několika minut s opravdu rychlým výsledkem a zjištěním 
stavu rozvodů a především kvality montáže. Zde je nutné 
zmínit vlastní zkušenost a to, že i při použití kvalitního 
potrubí např. pro třídu vzduchotěsnosti D, lze nekvalitní 
montáží dostat výsledek i o dvě třídy horší (třída B). 

Závěr
Systém P.A.N.D.A. nabízí zákazníkovi rychlé a přesné 
prověření stavu vzduchotechnického systému ve shodě 
s platnou legislativou. Výsledkem je nejen určení vzdu-
chotěsnosti systému, kvalifikace a určení příslušné třídy 
netěsnosti, ale i případné zviditelnění problémových míst 
úniku.   

Požadované hodnoty tlaku (průtoku) lze v průběhu 
zkoušky snadno nastavit změnou otáček ventilátoru po-
mocí integrovaného frekvenčního měniče. Na základě 
snímání tlakové diference z Wilsonovy mříže (vyšší prů-
toky) nebo dýzy (nízké průtoky) a teploty je následně 
spočten automaticky průtok v připojeném multifunkč-
ním přístroji TA465P. Na konci pětiminutového testu 
přístroj určí nejen hodnotu míry úniku vzduchu, kterou 
porovná s hodnotou normy pro danou třídu vzducho-
těsnosti, ale vypočte i absolutní únik vzduchu (m3/hod) 
z testovaného systému.  Data jsou uložena do paměti 
přístroje TA465P a po skončení měření je lze dále zpra-
covat na PC. K dispozici je i přímý tisk na minitiskárnu 
8934 (Bluetooth připojení). Výsledek měření tak můžete 
předat zákazníkovi bezprostředně po skončení testu, po-
kud to požaduje.

Během testu lze provést i kouřovou zkoušku, která do-
káže odhalit problematická místa. Jedná se především 
o spoje a nekvalitní potrubí (úniky ve falcích). Pokud není 
možné kouřovou zkoušku provádět např. pro nemožnost 
snadného odvětrání místností po provedené zkoušce, lze 
k otestování a zjištění místních úniků použít i dostupné 
spreje na detekci netěsnosti (obr. 1).  

P.A.N.D.A. je plně mobilní systém a lze ji bez problé-
mů převést i osobním vozem (kombi). Oba přístroje 
TA465P a PVM610 lze využít i samostatně pro další VZT 
měření. Všechny deklarované přesnosti jsou podlože-
ny kalibračními certifikáty, které jsou součástí dodávky 
systému.

Praktická měření
Systém P.A.N.D.A. lze využít nejen k testování již smontova-
ných VZT systémů, při jejich zprovoznění, ale i k testování 
vyrobených potrubních kusů ještě před jejich montáží. Jed-
nou z firem, která vyrábí vysoce kvalitní potrubí a sama si jej 
pro vybrané zakázky před dodáním i testuje, je firma WXW 
Components. Na obrázku 2 je ukázka z testování potrubí na 
třídu vzduchotěsnosti D.

Obr. 2 Obr. 3
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Ultrazvuková regulace vzduchu 
UltraLink FTCU
Ing. Josef Lácha

Zpracování a odesílání informací: údaje jsou zpracovává-
ny uvnitř zařízení a jsou odesílány do nadřazeného systému 
s možností volby mezi analogovým nebo Modbusovým sig-
nálem. Pro rychlý přehled a zaregulování je možné sledovat 
všechny měřené parametry na přehledném displeji.

Parametrizace: pro nastavení potřebných parametrů zaří-
zení lze zvolit z následujících možností: 
 propojovací USB kabel RS 485;
  dálkové spojení se zařízením pomocí přenosové tech-

nologie Bluetooth, díky které lze nastavit vícero zařízení 
z jednoho místa přes mobilní aplikaci; 

 operační displej (obr. 3).

Správa dat: zařízení nabízí možnost zaznamenávání 
všech měřených parametrů v čase skrze vlastní nástroj 
UltraLink Configuration Tool (obr. 4) a odesílat je do da-
tových souborů pro budoucí analýzy o fungování VZT sys-
tému. 

Měření teploty: ultrazvukový signál dokáže kontinuálně 
číst také teplotu proudícího vzduchu, kterou je možné zob-
razit nebo odesílat k dalšímu zpracování do BMS systému 
společně s dalšími údaji. Výhodou v případě analogové ko-
munikace je možnost nastavení dvojice výstupních signálů 
měřených veličin v rozsahu 0(2)–10 V DC. 

Výměna vzduchu v budovách s využitím systémů VAV (Vari-
able Air Volume), nebo DCV (Demand Controled Ventilation) 
dokážou uspořit náklady na energii spotřebovanou provozem 
VZT zařízení a také zvyšují kvalitu vnitřního prostředí, jež může 
výrazně kolísat u budov, u kterých očekáváme velmi proměn-
livou obsazenost a změnu vnitřního mikroklimatu. Zejména 
kancelářské budovy, obchodní prostory, zdravotnické zařízení, 
laboratoře a průmyslové závody jsou provozy, kde regulujeme 
průtok vzduchu na základě potřeb lidí nebo technologií, zjed-
nodušeně na základě „určitého“ požadavku. Na trh nyní při-
chází nová generace variabilních regulátorů a měřičů průtoku 
vzduch (Ultralink FTCU – obr. 1), u kterých se s obrovskými vý-
hodami využívá ultrazvukový signál (obr. 2) pro měření celkem 
3 fyzikálních veličin pouze jednou ultrazvukovou soustavou či-
del. Měřit lze současně objemový průtok, rychlost a dokonce 
i teplotu vzduchu. Oproti běžným regulátorům nabízí Ultralink 
FTCU vysokou přesnost, rozsah a rychlost měření.

Způsobů, kterými lze měřit průtok vzduchu v potrubí je mno-
ho a každá metoda má svá specifika. Z těch cenově a technicky 
nejdostupnějších anemometrů (mechanický, aerodynamický, 
termický, akustický apod.), lze využít odběr tlaku v potrubí ke 
zjištění tlakové diference (např. Wilsonova mříž), nebo ultra-
zvukový signál, který dokáže přesvědčit svými výhodami, a to 
v několika  níže uvedených aspektech.

Údržba: jedinou údržbou je čištění dvojice ultrazvukových 
sond, umístěných uvnitř potrubí v závislosti na prašnosti 
proudícího vzduchu.

Tlaková ztráta: ultrazvukový signál nezpůsobuje žádnou 
tlakovou ztrátu a nezvyšuje akustický výkon.

Přesnost měření: běžně lze dosáhnout odchylky měření 2–15 %  
dle ustálení proudu vzduchu před měřícím zařízením. V běž-
ných podmínkách lze dosáhnout průměrné odchylky 3–5 %.

Měřitelný rozsah: měřitelná rychlost proudícího vzduchu 
je 0–15 m/s. Tento měřící rozsah pro vzduchotechniku je 
první na českém trhu. Pomocí ultrazvuku je možné deteko-
vat průtok vzduchu již od 0,1 m/s. Rozsah teplotního měření 
je -30 °C / +50 °C.
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Výměna vzduchu v budovách s 
využitím systémů VAV (Variable Air Volume), 
nebo DCV (Demand Controled Ventilation) 
dokážou uspořit náklady na energii 
spotřebovanou provozem VZT zařízení a také 
zvyšují kvalitu vnitřního prostředí, která může 
výrazně kolísat u budov, u kterých očekáváme 
velmi proměnlivou obsazenost a změnu 
vnitřního mikroklimatu. Zejména kancelářské 
budovy, obchodní prostory, zdravotnické 
zařízení, laboratoře a průmyslové závody jsou 
provozy, kde regulujeme průtok vzduchu na 
základě potřeb lidí nebo technologií, 
zjednodušeně na základě „určitého“ 
požadavku.  Výrobce vzduchotechniky, firma 
Lindab, přichází s novou generací variabilních 
regulátorů a měřičů průtoku vzduchu, u 
kterých se s obrovskými výhodami využívá 
ultrazvukový signál pro měření celkem  
3 fyzikálních veličin pouze jednou 
ultrazvukovou soustavou čidel. Měřit můžete 
současně objemový průtok, rychlost a 
dokonce i teplotu vzduchu. Oproti běžným 
regulátorům nabízí UltraLink vysokou 
přesnost, rozsah a rychlost měření za 
porovnatelnou pořizovací cenu. 

Způsobů, kterými lze měřit průtok 
vzduchu v potrubí je mnoho a každá metoda 
má svá specifika. Z těch cenově a technicky 
nejdostupnějších můžeme využít z obrovského 
množství výběru anemometrů (mechanický, 
aerodynamický, termický, akustický apod.), lze 
využít odběr tlaku v potrubí ke zjištění tlakové 
diference (např. Wilsonova mříž), nebo můžete 
nově využít ultrazvukového signálu, který 
dokáže přesvědčit svými výhodami, a to hned 
v několika aspektech: 

 

Obr. 1: Ultrazvukový regulátor variabilního průtoku UltraLink FTCU 

Obr. 2: Princip měření ultrazvukovým paprskem 
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Údržba: Jedinou údržbou je čištění dvojice 
ultrazvukových sond, umístěných uvnitř 
potrubí v závislosti na prašnosti proudícího 
vzduchu. 

Tlaková ztráta: Ultrazvukový signál 
nezpůsobuje žádnou tlakovou ztrátu a 
nezvyšuje akustický výkon. 
Přesnost měření: Běžně lze dosáhnout 
odchylky měření 2-15 % dle ustálení proudu 
vzduchu před měřícím zařízením. V běžných 
podmínkách lze dosáhnout průměrné  
odchylky  3 - 5 %.  
Měřitelný rozsah: Měřitelná rychlost 
proudícího vzduchu je 0 - 15 m/s. Tento měřící 
rozsah pro vzduchotechniku nabízíme jako 
první na českém trhu. Pomocí ultrazvuku je 
možné detekovat průtok vzduchu již od 0,1 
m/s. Rozsah teplotního měření je  
-30 °C / +50 °C. 
Zpracování a odesílání informací: Údaje 
z produktů UltraLink jsou zpracovávány uvnitř 
zařízení a jsou odesílány do nadřazeného 
systému s možností volby mezi analogovým 
nebo Modbusovým signálem. Pro rychlý 
přehled a zaregulování, je možné sledovat 
všechny měřené parametry na přehledném 
displeji, který je součástí každého produktu 
z rodiny UltraLink. 
Parametrizace: Pro nastavení potřebných 
parametrů zařízení lze zvolit z následujících 
možností:  

 
a) Propojovací USB kabel RS 485 
b) Dálkové spojení se zařízením pomocí 

přenosové technologie Bluetooth, díky 
které nastavit vícero zařízení z jednoho 
místa přes mobilní aplikaci. (Obr. 4) 

c) Operační displej (Obr. 3) 
 

 

 

 

 

 

Správa dat: Lindab UltraLink nabízí možnost 
zaznamenávání všech měřených parametrů 
v čase skrze vlastní nástroj UltraLink 
Configuration Tool (Obr. 5) a odesílat je do 
datových souborů pro budoucí analýzy o 
fungování VZT systému.  

Měření teploty: Ultrazvukový signál dokáže 
kontinuálně číst také teplotu proudícího 
vzduchu, kterou je možné zobrazit nebo 
odesílat k dalšímu zpracování do BMS systému 
společně s dalšími údaji. Výhodou v případě 
analogové komunikace je možnost nastavení 
dvojice výstupních signálů měřených veličin 
v rozsahu 0(2) - 10 V DC. 

 

 

 

 

Obr. 3: Displej Ultralink 

Obr. 4: Záznam měření Ultralink 

Obr. 5: Mobilní aplikace Ultralink 
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VZT potrubí a izolace v jednom
Ing. Jakub Jiráský

distribuci upravovaného vzduchu pro vytápění, větrání a kli-
matizace. Nejrozšířenější použití tohoto systému určeného 
do vnitřních prostor je v objektech s navrženou soustavou 
nuceného větrání, např. školy, divadla, administrativní budo-
vy, obchodní centra, kina, polyfunkční objekty.

Systém se vyznačuje vysokou flexibilitou (viz obr. 2). Na 
základě zkušeností od projektantů, dodavatelů staveb a pro-
školených realizačních firem lze systém hodnotit jako vysoce 
efektivní.  Výhodou je časová a finanční úspora v přípravné 
fázi a v průběhu realizace zakázky. V této době se častěji  sys-
tém využívá při modernizaci objektů, typu: kulturní centra, 
obchodních domy nebo administrativní budovy. Nedílnou 
součástí referenčních staveb jsou speciální aplikace. Jedná 
se převážně o rekonstrukce, kde není možné dodatečně 
přetěžovat nosnou konstrukci, nebo je kladen velký důraz 
na výslednou akustickou pohodu uvnitř objektu. 

 V roce 2017 bylo na český trh v oblasti TZB uvedeno ino-
vativní řešení vzduchotechnického potrubí, systém CLIMA-
VER (viz obr. 1). Tento systém nabízí mnoho výhod a úspor 
při výrobě a instalaci.

 Systém je specifický nejen svým složením a vlastnostmi, 
ale také celkovou flexibilitou. Jeho základem jsou panely, 
ze kterých se vyrábí čtyřhranný vzduchovod. Panely jsou 
zhotoveny ze skelné vlny s vnitřní a vnější povrchovou úpra-
vou. Základní dělení závisí na tloušťce panelu, typu materi-
álu vnitřní strany vzduchovodu a třídě reakce na oheň (A1,  
A2-s1, d0 nebo B-s1, d0).

Panely byly navrženy tak, aby poskytovaly vynikající te-
pelné vlastnosti, vysokou úroveň vzduchotěsnosti a přede-
vším akustické vlastnosti přispívající ke zvýšenému komfortu 
uvnitř budovy. Vysoká absorpce hluku uvnitř potrubí je jed-
ním z hlavních benefitů systému. Účelem potrubí je zajistit 

Obr. 1

Obr. 2







40
KLIMATIZACE

Pro bezbariérové vstupy s požadavky na protipožár-
ní odolnost, útlum až 52 dB, vedou padací prahy Planet 
a Ellen Matic. Kartáče Stribo a Ellen na spodní část dveří 
a vrat doplňují kartáčky Schlegel pro posuvné aplikace. 

Samostatným a výrazným blokem je spolupráce s Trem-
co Illbruck především v oblasti montáže oken v systému 
Illbruck i3, nově pak i v segmentu protipožárních mate-
riálů. Protipožární těsnění a materiály jsou předmětem 
dlouhodobé spolupráce s Pyroplexem. Další novinky se 
týkají skrytých pantů Cemom, speciálních metrů a pilek 
Komelon,  produktů v oblasti pěn a tmelů TKK, hmoždi-
nek a vrutů Wkret Met, Fischer...  Katalog Dodatek mimo  
novinek dále poskytne celkový přehled o širokém výběru 
tmelů, pěn včetně stříkacích lepidel, samolepicích pásek, 
zámků  aj.  

OKENTĚS souhrnně vydal 
NOVINKY 2020
Václav Pernica

Okentěs, spol. s r.o., se od roku 1992 specializuje na 
oblast těsnicích prvků a z centrály ve Valašském Meziříčí  
(obr. 1), poboček v Praze, Brně, Ostravě a  dceřiné společ-
nosti  v Žilině  (obr. 2)  obsluhuje český a slovenský trh.

Letos postupně v infomateriálech představil řadu novi-
nek, které v září souhrnně vydal v 64stránkovém Dodatku 
č.3  (obr. 3) a souběžně  s tím  vydal 16stránkový akční 
leták  (obr. 4). 

Pro výrobce oken, dveří a servis dominují tuzemské  si-
likonové profily SILLEN. 

Okentěs je dlouhodobě hlavním partnerem řady za-
hraničních výrobců, TPTE a PVC profilů PRIMO, Schle-
gel (Q-Loan), a Trelleborg, který navíc dominuje v seg-
mentu samolepicích EPDM těsnění pro stavebnictví 
a průmysl.

Obr. 1 Obr. 3

Obr. 2 Obr. 4
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NOVINKA

• Kompaktní rekuperační jednotky s novým řídicím systémem Digireg® evo.018 
• Verze regenerační rotační výměník s možností přenosu vlhkosti
• Verze protiproudý rekuperační výměník s účinností až 94 %
• Konstrukce jednotky s vlastním patentovaným systémem ISOSTREAM®

• Tloušťka stěny pláště jednotky 45 mm
• Průtoky vzduchu 7 000 m3/h až 14 500 m3/h splňující směrnici

Ecodesign EC/1253/2014
• Široká paleta příslušenství a provedení jednotek

Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel.: 326 90 90 10, 20
Praha 4, Boleslavova 15, tel.: 241 00 10 10, 11
e-mail: elektrodesign@elektrodesign.cz

www.elektrodesign.cz
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