větrání vytápění chlazení měření a regulace větrání vytápění chlazení
měření a regulace větrání vytápění chlazení měření a regulace
měření a regulace větrání vytápění chlazeníí měření a regulace
větrání vytápěníí chlazení měření a regulace větrání vytápění chlazení měření a regulace
184
čísloa regulace
vytápění chlazení větrání vytápění chlazení měření
2018/ročník 50
větrání vytápění chlazení chlazení měření a regulace
měření a regulace
e
větrání vytápění ch
chlazení
ní m
měření
ěření a reg
regulace
gulace větrá
větrání
ání vvytápění
ytápění chlazení měření a re
regulace
větrání vytápění ch
chlazení
h
ní m
měření
ěření a rregulace
egulace vvětrání
ětrání vvytápění
ytápění cchlazení
hlazení m
měření
ěření a re
regulace
vytápění
n chlazení
azení m
měření
ěření a rregulace
egulace vvětrání
ětrání vvytápění
ytápění cchlazení
hlazení m
měření
ěření a regulace
větrání vytáp
větrání vytápění chlazení
I
I
I
větrání vytápění chlazení měření a regulace větrání vytápění chlazení měření a regulace

4

Dopravní ventilátor - typ JK-D

Dopravní ventilátor - typ JK-K

Dopravní ventilátor - typ T-K

Ventilátor určený pro dopravu
čistého vzduchu - typ JK-MTD

Pozinkované
a nerezové potrubí

Ventilátor určený pro dopravu
čistého vzduchu - typ JK-MT

Škrticí klapky, armatury,
ohyby, rozbočky

Upínací spony, rychloupínáky,
příruby

Vzduchotechnika

• Dodávky potrubí a dílů pro odsávání
průmyslových budov
• Ventilátory, cyklony, potrubí vč. příslušenství, el. i pneum. šíbry
• El. a pneum. dávkování, el. váhy

Technologie na úpravu obilí
GLENOWELL CZ s. r. o.

Na Truhlářce 2000/33
CZ – 180 00 Praha 8
Tel: 565 442 151
e-mail: info@glenowell.cz
web: www.glenowell.cz

• Sila a kontejnery, sušičky a čističky

Dopravní technika

• Pásové a řetězové dopravníky a dopravní linky
• Válečkové dráhy

Elektroinstalace – řízení linek prog.
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Novinky v axiálních
ventilátorech
AxiBlade
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Stavební veletrh ve znamení novinek
Iva Hilbertová
Novinky, nové trendy i poradenství ke všemu, co souvisí se
stavbou a vybavením domu či bytu přinese na začátku příštího roku brněnský Stavební veletrh (obr. 1 a 2 – Stavební veletrh 2018) včetně technického zařízení budov. Ovšem pozor
– představí se v novém termínu – od 27. února do 2. března
2019. Pod jednotným názvem se skrývají tři tradiční veletržní
akce – Stavební veletrh Brno, veletrh DSB – Dřevo a stavby
Brno a Veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX.
Proč nový termín Stavebního veletrhu? Vyhovuje lépe sezonnímu charakteru oboru stavebnictví. Ještě před samotným zahájením stavební sezony tak veletrh umožní získání
potřebných informací, přehledu o novinkách na nadcházející
období nebo nalezení realizátorů a dodavatelů staveb, stavebních materiálů či nábytku. Na veletrhu MOBITEX budete
také poprvé moci vidět novinky pro sezonu 2019, protože
je prvním středoevropským nábytkářským veletrhem v roce.
Kromě dřívějšího termínu čeká veletrh změna i v otevírací
době, denně od 9 do 18 hodin. Vstupenku si v online předprodeji zájemci zakoupí již za 100 Kč, navíc od 15 hodiny
bude vstup na veletrh zcela zdarma.
Stavební veletrh Brno, který se tradičně odehraje v pavilonu P, ukáže průřez celým odvětvím stavebnictví. K vidění zde

budou novinky z oboru, nové technologie i praktické ukázky
od realizace staveb, přes stavební materiály a konstrukce až
po technické zařízení budov. Doplní jej veletrh DSB – Dřevo
a stavby Brno, který přináší prezentaci oborů dřevěných staveb a konstrukcí a materiálů pro dřevostavby. Všemi třemi
veletrhy se prolne téma a projekt Chytré bydlení, který na
praktických ukázkách předvede, jak může fungovat inteligentní domácnost. Veletrh doplní bohatý doprovodný program, kde si najdou své jak odborníci, tak i laická veřejnost.
K dispozici vám bude řada bezplatných poradenských center – například Asociace dodavatelů montovaných domů
(ADMD) nebo Cech topenářů a instalatérů ČR. Nedílnou
součástí veletrhu bude i soutěž o Zlatou medaili Stavebních
veletrhů Brno.
Každý den jiné téma doprovodného programu
Každý den veletrhu se spojí s jedním tématem, k němuž
budou připraveny zajímavé přednášky a diskuze. Témata
odborně zastřeší Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Po celou dobu veletrhu budou k dispozici odborníci, kteří bezplatně poradí
s právními a technickými problémy spojenými s přípravou,
realizací, opravami i užíváním staveb. Každý den bude přítomen také specialista podle tématu dne.

(Pokračování na str. 4)
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(Pokračování ze str. 2)

Témata doprovodného programu
 27. 2. 2019 Hospodaření vodou – hospodaření s dešťovou vodou, studny, vrty, informace o dotacích, právní
rámec.
 28. 2. Požární ochrana – zaměřeno na vlastníky rodinných
domů, bytů, bytových domů, včetně společenství vlastníků a bytových družstev.
 1. 3. Bezbariérové bydlení – úpravy bytu či rodinného
domu pro pohodlný život ve stáří, seniorů či zdravotně
znevýhodněných osob.
 2. 3. Zdravé bydlení – chemie ve vybavení domácnosti
a její vliv na zdravý život, prevence vzniku plísní, zajištění
dostatečné výměny vzduchu.
Nové trendy v interiérech a studentské soutěže
Veletrh MOBITEX situovaný do pavilonu F bude věnován problematice vhodného výběru nábytku s pozitivním
dopadem na zdraví. Vybrat si můžete například z širokého
sortimentu sedacích souprav či matrací, které podporují
správnou polohu těla a umožňují tak eliminovat třeba bolest zad. Doprovodný program ve středu 27. 2. 2019 patří
mistrovství České republiky v oboru truhlář. Čtvrtek 28. 2.
bude ve znamení studentské sekce GRAND PRIX MOBITEX.
Páteční a sobotní doprovodný program se zaměří na nové

technologie a trendy v interiérech, o kterých na své přednášce promluví například známá česká interiérová designérka Iva Bastlová.
K dispozici bude bezplatné poradenství Cechu čalouníků a dekoratérů a Klastru českých nábytkářů; bude se
soutěžit také o tradiční GRAND PRIX MOBITEX vystavovatelů.
Pavilon Z místo venkovních prostor
Vzhledem k dřívějšímu termínu veletrhu bylo potřeba najít nové vnitřní umístění pro doprovodný program,
který se v předchozích letech odehrával na volných prostranstvích kolem pavilonů P a F. Týká se to především studentských soutěží a ukázek prací pořádaných na podporu
řemesel. Učni a studenti naleznou zázemí nově v pavilonu
Z. Setkat se zde je možné se Střední školou stavebních řemesel Brno – Bosonohy, s ukázkami prací řezbářů, truhlářů, zedníků, pokrývačů, kominíků nebo se Střední školou
polytechnickou Brno, Jílová. V „zetku“ bude probíhat řada
soutěží a mistrovství České republiky. Pro firmy působící
v těchto oborech se ikonický kulatý pavilon stane i místem,
kde by si mohly vybrat své budoucí zaměstnance a oslovit
je (kontakt na str. 3).
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Nová globálna norma klasifikácie
vzduchových filtrov ISO 16 890
s dôrazom na PM1 – nové zameranie
na ochranu ľudského zdravia
Ing. František Bálint
Okolitá kvalita ovzdušia v súvislosti s výskytom hrubého
prachového znečistenia sa zlepšila
v posledných desaťročiach prijatím rôznych opatrení na eleimináciu škodlivých emisií. Napriek tomu je preukázateľné, že súčasný stupeň znečistenia ovzdušia predstavuje nezanedbateľné riziko
pre ľudské zdravie.
Medzi rôznymi špecializovanými agentúrami sa aj Svetová
zdravotnícka organizácia (WHO) – v úlohe strážcu verejného
zdravia –verejne vyjadrila vo svojich správach a stanoviskách
k nebezpečenstvu PM častíc a ich vplyvu na ľudské zdravie.
Úsilie WHO je podporené mnohými publikovanými správami, vedeckými štúdiami, odbornými článkami ako aj vládnymi upozorneniami o negatívnych vplyvoch kvality ovzdušia na zdravie a ochorenia ktoré môže znečistenie vzduchu
akcelerovať. Dôkaz je online, stačí zadať do vyhľadávača
“znečistenie vzduchu a vplyv na zdravie” a okamžite sa zobrazia milióny výsledkov.
Vplyv vdychovania znečisteného vzduchu na zdravie,
zvlášť v najznečistenejších svetových metropolách je v už
v súčastnosti veľmi dobre zdokumentovaný. V súčasnosti
odhadujeme, že znečistenie ovzdušia je každoročne zodpovedné za niekoľko miliónov predčasných úmrtí. Považujeme ho za jeden z najpodstatnejších rizikových fakto-

rov svetovej mortality ako aj iniciačný faktor niektorých
ochorení.
Rozdelenie častíc
Najtypickejšími frakciami častíc vo vzduchu sú (obr. 1):
 PM1 – častice s veľkosťou < 1 µm.		
Príklady: prach, častice splodín, baktérie a vírusy.
 PM2.5 – častice s veľkosťou < 2,5 µm. 		
Príklady: peľ, spóry a iné organické častice.
 PM10 – častice s veľkosťou < 10 µm. 		
Príklady: jemný prach a organické častice.
 Hrubé – častice s veľkosťou 10 µm a viac.
Príklady: viditeľný hrubý prach, piesok, listy, vlasy a iné
veľké organické častice.
Definícia PM je zmesou fyzických a chemických charakteristík, ktoré sa menia v závislosti na lokalite. Ich zdroj je
prírodný, alebo v dôsledu pôsobenia ľudskej činnosti. Znečistenie ovzdušia je preto na rôznych miestach rôzne. Jednodňový pobyt v Pekingu má napríklad rovnaký účinok na
respiračný trakt ako 30 dní v Paríži. Treba zmieniť, že individuálne reakcie ľudí na znečistenie ovzdušia sa líšia v závislosti na ich senzitivite .
Inhalácia PM10, PM2.5 a PM1 vplýva na organizmus rôznymi spôsobmi. Ich schopnosť akumulovať sa v organizme
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S účinnou filtráciou vo vzduchotechnických jednotkách
môže byt zastavené signifikantné množstvo nebezpečných
častíc z vonkajšieho vzduchu predtým ako preniknú do ventilačných rozvodov budovy. To znamená, že v znečistených
mestách je možné výrazne zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia až pokým nedosiahne akceptovateľnú úroveň kvality
pri použití ventilačného systému .
Ak je v miestnosti ešte inštalovaná čistička vzduchu ako
dodatočné opatrenie je možné dosiahnuť vynikajúcu konzistentnú kvalitu vnútorného vzduchu aj keď je vonkajší vzduch
výrazne znečistený.

Obr. 2

závisí na ich veľkosti ako aj schopnosti penetrácie dýchacími
cestami a alveolami v pľúcach.
Dôležitost dobrej vnútornej kvality vzduchu /IAQ/
Ako dokážeme zabrániť prieniku PM do našich vnútorných priestorov, kde ľudia trávia 90% času? Nanešťastie nemôžeme plne uniknúť vonkajšiemu znečisteniu
len pobytom vo vnútorných priestoroch. Funkciou ventilačných systémov je zabezpečovanie prívodu čerstvého vzduch do vnútorných priestorov a s ohľadom na
energetickú efektívnosť častokrát prichádza k rekuperácií.
Ak vonkajší vzduch nie je efektívne filtrovaný, je riziko, že
vnútorný vzduch bude obsahovať veľké množstvo nebezpečných častíc, ktoré sa dostanú do respiračného a obehového
systému ľudí. Tieto častice môžu interagovať s ďalšími časticami a molekulami prítomnými v budove pochádzajúcich
z interných zdrojov znečistenia . Môžu sa stať ešte agresívnejšími a nebezpečnejšími tak, že vnútorné prostredie je
znečistenejšie ako vonkajšie.

PM1 sú najnebezpečnejšie
V súčasnosti , WHO a EU monitorujú koncentráciu PM2.5
a PM10 v náväznosti na negatívny zdravotný vplyv týchto častíc
a ich schopnosť preniknúť do pľúc a spôsobiť respiračné a kardiovaskulárne ochorenia, ktoré sú príčinou zvýšenej mortality.
Na poskytnutie skutočne zdravotne nezávadného a produktívneho vnútorného prostredia je potrebné v oblastiach so znečistením používať vo ventilačných systémoch filtre, ktoré sú schopné
zachytávať aj PM 1 častice – najmenšiu a najškodlivejšiu frakciu.
Naše pľúca sú ľahkou korisťou pre PM1. Po vdýchnutí ľahko prenikajú hlboko do pľúc kde je podstatná časť schopná
priamo preniknúť cez pľúcne alveoly do krvného riečišťa odkiaľ ľahko poškodzujú vnútorné steny artérií, prenikajú tkanivami kde môžu napádať rôzne orgány (obr. 2).
V najhoršom prípade PM1 prispievajú k smrteľným chorobám ako sú srdcovocievne príhody, rakovina pľúc, demencia, edémy a ďalšie prekurzory predčasných úmrtí [1,2].
Nová norma klasifikácie vzduchových filtrov ISO 16890
V decembri 2016 bola 100% počtom hlasov schválená
nová norma, ktorá definuje klasifikáciu vzduchových filtrov.
Ide o najzásadnejšiu zmenu za posledných 10 rokov nakoľko
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Obr. 3

nová norma zjednocuje klasifikáciu na globálnej úrovni ako
aj zjednocuje metodológiu merania účinnosti filtrov. Zavádza 34 tried rozdelenia filtrov podľa účinnosti (tab. 1).
Základné rozdelenie je na hrubé prachové filtre, predtým
trieda G, filtre účinné voči PM 10, PM 2.5 a PM 1. Účinnosť
sa zisťuje na filtroch po vybití elektrostatického náboja filtra
v testovacom okruhu (obr. 3). Aby mohol byť filter zaradený do danej triedy , musí mať minimálne 50% účinnosť voči
danej frakcií veľkosti častíc.
Nová norma ISO 16 890 je platná po skončení prechodného obdobia od júla roku 2018. Predchádzajúca klasifikácia
podľa EN779-2012 sa stáva neplatnou (obr. 4).
PM filtrácia dnes
Filtre sú inštalované vo ventilačných systémoch a podľa
starej klasifikácie F7 filtre majú premenlivé účinnosti na zachytenie PM1 častíc (typicky s účinnosťou 35-75%).

Filtre vo VZT výrazne ovplyvňujú vnútornú kvalitu ovzdušia. Bude ešte dôležitejšie vybrať si správny filter a účinnosť
pre vybranú veľkosť PM.
S výberom správnej účinnosti je dôležité zohľadniť aj ďalšie parametre ako životnosť, plochý priebeh nárastu krivky
tlakovej straty, celkové náklady filtra počas životnosti, čo
môže mať výrazný pozitívny vplyv na celkovú spotrebu VZT
zariadenia.
Literatúra
[1] Phalen RF, Phalen RN. Introduction to Air Pollution Science: A Public Health Perspective. Burlington: Jones & Bartlett Learning (2013). p. 89–129.
[2] Ling SH, Van Eeden SF. Particulate matter air pollution exposure: role in the development and exacerbation of
chronic obstructive pulmonary disease. Int J Chron Obstruct
Pulmon Dis (2009)
ISO 16 890
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První sklad svařovaného
vzduchotechnického potrubí v ČR
Ing. Radek Veselý
Všichni, kteří realizují odsávací systémy prachu s potrubními rozvody ze svařovaného potrubí (obr. 1), naráží při realizaci na to stejné dilema. Jedná se o množství navezeného
materiálu na stavbu s otázkou: navézt materiálu více a mít
jistotu, že potrubní rozvod dokáži zrealizovat bez zbytečných
prostojů montážních techniků, nebo navézt materiál přesně
podle projektu a věřit, že je projekt natolik přesný a materiál
beze zbytku vystačí? Problém svařovaného potrubí je totiž
v tom, že vyrobit jedno koleno znamená minimálně týden
prostoje na montáži. Toto koleno je nutné objednat, vypálit, stočit, svařit a odvézt do zinkovny a následně expedovat
na stavbu. Při tom všem samozřejmě přemlouváte výrobu
k tomu, aby vám toto „koleno“ upřednostnila před ostatními zakázkami. Svařované potrubí se běžně skladem nikde
nedrží a zpravidla se vyrábí na zakázku.
Toto dilema jsme se po dohodě s našimi obchodními
partnery rozhodli vyřešit, a to provozováním 1. skladu
svařovaného potrubí v ČR pod názvem Gidly, s.r.o. Nyní
jsme ve fázi dokončování skladovacích prostor a začínáme
s uskladňováním materiálu. Na našem webu www.gidly.
cz vzniká oddíl skladových zásob, kde bude možné pomocí PC, tabletu či mobilu objednat chybějící materiál přímo
ze stavby. Objednaný materiál odešleme obratem sběrnou
službou a druhý den jej máte k dispozici na stavbě. Ušetříte tak nejen čas při samotné realizaci, ale i náklady na
případné prostoje montážních techniků. Zbylý materiál na
stavbě, který nebyl využitý pro realizaci, pak od vás odkoupíme a zpět uskladníme.
Rozšiřování katalogu GIDLY
Našim dlouhodobým záměrem je vytvořit z katalogu GIDLY centrum informací pro projektanty a realizátory odsávacích systémů. Dnes již lze v katalogu nalézt přes 12 000
komponentů: potrubní trasy, filtrační jednotky, lokální filtry,
ventilátory. To vše s cenami, technickými listy, 3D modely
a DWG výkresy. Zpracování 3D modelu od každého komponentu je pro nás prioritou, jelikož předpokládáme budoucnost projektování právě ve 3D.
Pro komplexnost katalogu jsme navázali spolupráci s dodavateli zhášecích systémů filtračních jednotek, odlučovačů
jisker do potrubí a dodavateli prvků explozní ochrany filtračních jednotek. Připravujeme samostatné kategorie pro-
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duktů, jak pro technologii snižující riziko zahoření filtračních
jednotek, tak i prvky explozní ochrany.
Náš katalog rozšiřujeme v návaznosti na podměty našich
obchodních partnerů a spolupracujících projekčních organizací. Veškerá data na našem webu www.gidly.cz jsou volně
ke stažení bez nutnosti registrace jednatel společnosti
GIDLY AKADEMIE
Také se snažíme navrhovatelům a uživatelům odsávacích
systému přiblížit, jak správně navrhovat a provozovat technologie průmyslového odprášení. Jedno z mnoha témat,
které máme zpracovány, se týká filtračního zařízení pro odsávání svařovny. Ukázku z tohoto již zpracovaného tématu
nyní pro názornost zveřejňujeme.
Specifikace kouře vznikajícího při svařování
Dýmy vznikající při svařování jsou zdraví velmi škodlivé,
a proto je pro zajištění zdraví pracovníků velmi důležité aplikovat účinný systém odsávání (obr. 2). Při svařování nerezových dílců jsou v dýmu přítomny prvky chromu, niklu a dalších těžkých kovů. Tyto prvky mají nežádoucí rakovinotvorné
účinky na lidský organismus. Při výduchu do venkovního
prostoru bez filtrace je okolí výduchu znečištěno samotným
prachem a rzí. Dýmy po odfiltrování tvoří prach, který je velice jemný, lehký a mastný. Vzhledem k obsažené mastnotě
je prach hořlavý.
Záchyt kouře přímo u zdroje
Je tím nejúčinnějším způsobem záchytu. Vznikající dým
je odsáván pomocí polohovacích ramen či stacionárních digestoří. V praxi se ovšem bohužel velmi často setkáváme se
skutečností, že pracovníci odsávací ramena nepoužívají, jelikož je to pro ně práce navíc. A to převážně u rozměrnějších
svařenců. Odsávací digestoře svařovacího kouře jsou s úspěchem využívány u pracovních stolů, kde jsou svařovány
menší svařence. Odsávací digestoř zajišťuje odsávání kouře
tak, že nedojde ke kontaktu pracovníka s kouřem a není tak
nutné používat přívod filtrovaného vzduchu do ochranné
helmy. U odsávacích ramen doporučujeme stanovení odsávacího výkonu na 1000–1200 m3/h na jedno rameno a u odsávacích digestoří 1200 – 1500 m3/h na 1 m délky digestoře.
Záchyt kouře závěsnou digestoří
Používá se u rozměrnějších pracovišť, kde není možné odsávat přímo u zdroje. Závěsná digestoř je umístěna ke konstrukci přímo nad svařovacím pracovištěm. Jedná se o pracoviště
manuálního či robotického svařování. U manuálního svařování doporučujeme stanovit odsávací výkon 600–800 m3/h
na 1 m2 odsávací digestoře. U robotického svařování dopo-
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Obr. 2

ručujeme odsávací výkon 800–1000 m3/h na 1 m2 odsávací digestoře. U manuálního svařování bohužel dochází ke
kontaktu pracovníka se svařovacím dýmem a až následně
k odsátí pomocí odsávací digestoře. Odsávací digestoř tak
slouží k zamezení šíření kouře do okolních prostor svařovny,
neochrání však zdraví samotného svářeče. Použití závěsných
digestoří proto nevylučuje použití osobních ochranných pomůcek jako je přívod filtrovaného vzduchu do ochranné helmy svářeče.
Prostorové odsávání svařoven
Používá se u rozměrných pracovišť, kde není reálné použít odsávání dýmu přímo u zdroje a není možné instalovat závěsné digestoře. Jedná se především o pracoviště,
kde dochází k manipulaci se svařenci pomocí mostových či
otočných jeřábů. Odsávací rozvod je veden v prostoru mezi
stropem haly a jeřábovou dráhou. Vždy je dobré odsávací
rozvod navrhovat tak, aby bylo zajištěno odsávání nad svařovacím prostorem, nikoliv nad uličkami, skladovacími prostory a podobně. Jelikož dochází k záchytu svařovacích dýmu až
v prostoru nad stropem, jsou svářeči vystaveni kontaktu se
svařovacím dýmem a instalace prostorového odsávání tak
nevylučuje používání osobních ochranných pomůcek, jako
je přívod filtrovaného vzduchu do ochranné helmy svářeče. Odsávací výkon je nutné navrhovat pro každou aplikaci
zvlášť, a to vazbou na velikosti, rozložení svařovacích pracovišť, na intenzitu svařování a výšku haly.
Specifikace filtračního zařízení pro odsávání svařovny
Filtrační zařízení uvedené v našem katalogu jsou textilní
filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze
zkušeností z jednotlivých aplikací ve svařovnách dosahuje
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životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin. Bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování či výměny filtračního média. Filtrační médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 500 g/m2.
Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti
protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je do 0,25 mg/m3, což umožňuje přefiltrovanou
vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní
období tak šetřit náklady na vytápění. Pokud není výrobní
hala vybavena účinným systémem přívodu čerstvého vzduchu pro pracovních prostor, doporučujeme část přefiltrovaného vzduchu nahrazovat čerstvým vzduchem za použití
rekuperační technologie.
Pokud u filtračního systému, který provozujete je nutné
měnit drahé filtrační médium každý rok, není filtrační systém navržen správně, nebo je použit nehospodárný typ filtračního zařízení. V tomto případě nás kontaktujte a zkusíme
najít efektivnější řešení.
Doporučené provedení odsávacího potrubí
U aplikací odsávání svařovacích pracovišť doporučujeme
volit provedení odsávacího potrubí jak rovných úseků v provedení ve SPIRO potrubí SK I, tak i odbočky, kolena, klapky
v provedení SK I falcované pozinkované. Toto provedení odsávacího potrubí doporučujeme z důvodu odsávání neabrazivního prachu, při kterém potrubní díly netrpí abrazivním
opotřebením. Rychlosti v odsávacím potrubí volíme kolem
18 m/s. Tato rychlost je oproti vzduchotechnickým standardům vysoká, ale z praxe máme ověřeno, že vyšší rychlost v odsávacím potrubí omezuje usazování úsad na vnitřních stěnách
potrubních rozvodů a tím snižuje riziko zahoření v odsávacím
potrubí (kontakt na zadní str. obálky časopisu).
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ZIEHL-ABEGG na Chillventě 2018
Ing. Pavel Halabala
V Norimberku se ve dnech 16. až 18. října 2018 konal již
tradiční mezinárodní veletrh chladicí a klimatizační techniky
a tepelných čerpadel - Chillventa 2018. Na letošním ročníku
se představilo v 8 výstavních halách více než 1000 vystavovatelů ze 45 zemí, což je oproti předcházejícímu ročníku nárůst počtu vystavovatelů o 4 %.
Ziehl-Abbeg mimo svých tradičních výrobků se na veletrhu představil inovací systému jednotného ovládání a řízení
Závode (obr. 1). Na veletrhu se prováděly praktické ukázky
řízení a nastavování ventilátorů na dálku pomocí mobilní
aplikace ZAset. ZAset slouží nejen pro komunikaci s ventilátory ECblue, nýbrž je možná komunikace i s Ziehl-Abegg
frekvenčními měniči v případě aplikací s ventilátory s AC
motory.
Ventilátory ZAbluefin (obr. 2) konstrukčně vycházejí ze
zavedené řady ventilátorů Cpro. Díky optimalizace geometrie stávajícího volně oběžného kola vzniklo nové kolo
s 5-ti dozadu zahnutými lopatkami. ZAbluefin je nejtižší
radiální ventilátor s nejvyšší vysokou účinností, jaký je dostupný na trhu. Dále se zde prezentovaly ventilátory z výrobní řady MAXvent owlet (obr. 2). Jedná se o středotlaké

potrubní ventilátory až do výkonu 144.500 m3/h a tlaku
2200 Pa. Vysoký výkon a tichý provoz jsou hlavními devízami tohoto ventilátoru. Velmi dobré parametry zaručuje
bionický tvar lopatek.
Novinkou (obr. 3), kterou si mohli návštěvníci veletrhu
prohlídnout, byl ventilátor FE3owlet. Jedná se o 3. generaci axiálních ventilátorů s lopatkami srpovitého tvaru.
Pro profil lopatky ventilátoru FE3owlet je typická kombinace zvlněného profilu na přední hraně se zadní vroubkovanou hranu. Ventilátor tak dosahuje optimální účinnost a tím nízké provozní náklady v kombinaci s tichým
chodem. Ventilátor FE3owlet splňuje směrnici ErP 2020
i s AC motory.
Mezi exponáty nechyběl již velmi dobře zavedený inteligentní ventilátorový systém ZAplus. Jde o kompaktní skříň
z kompozitního materiálu se zabudovaným axiálním ventilátorem. Oproti běžným ventilátorům má ZAplus navíc statické lopatky, které pozitivně ovlivňují proudění vzduchu.
Tvar sacího hrdla je přizpůsobený optimálnímu proudění
vzduchu. Použitím skříně ZAplus se ušetří ca. 20 % elektrické energie ve srovnání se spotřebou při použití samotného
(Pokračování na str. 12)

Obr. 1 – Závode-jednotný jazyk pro všechny výrobky Ziehl-Abegg
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T h e Ro y al League
of fans

Feel the futur e
Z Acube – The new High- Ef ficiency Fan-formation
Square – Practical – ZAcube. With a unique Premium Optimizer for significant improved performance,
a higher degree of effectiveness, and reduced acoustics. Stackable up to 5 – pre-fabrication and crane
transportation of a complete stack possible. Smooth outer surfaces, no sharp edges – perfectly optimized
for hygienic requirements. This is how technology looks to the future! ziehl-abegg.com/gb

Flexible removable

Flexible removable

Many combi nations –
fit for every application

The Royal League in ventilation, control and drive technology

M o vement by Pe rfection

Z Avblue

Z Awheel

Z A bluef in

Obr. 2 – Ventilátory ZAbluefin (v popředí vpravo) a MAXvent owlet (vlevo)
(Pokračování ze str. 10)

axiálního ventilátoru. Do skříně ZAplus je možné zabudovat
axiální ventilátory v rozsahu velikostí FN045 – FN100, a to
volitelně buď s EC motorem nebo s AC. Ventilátory ZAplus
jsou oblíbené nejenom díky nízké spotřebě, ale i mimořádně
nízké hlučnosti. Na veletrhu byla jako novinka představena
velikost ZN100. Tento ventilátor při dvouřadém montážním

Obr. 3 – Ventilátor FE3owlet s AC motorem
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uspořádání rozměrově přesně „sedne“ na střechu kontejneru, viz obr. 4.
Čeští zástupci společnosti Ziehl-Abbeg s.r.o. byli jako vždy
na stánku k dispozici nejen pro návštěvníky z řad českých
a slovenských výrobců, montážních firem a projektantů
(kontakt na str. 11).


Obr. 4 – Ventilátory ZN100 v kontejneru
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NECHÁME
VAŠE
BUDOVY
DÝCHAT
SOREX s.r.o.
267 24 Hostomice pod Brdy 456
Tel.: 311 584 573
e-mail:info@sorex.cz
www.sorex.cz

Vstříc Průmyslu 0.4
Gabriela Porubková
Jak známo, jednou za dva roky se koná veletrh Chillventa. Město Norimberk se tak stává významným místem
mezinárodních setkání z oboru klimatizace, chlazení a tepelných čerpadel. Tradičním vystavovatelem je i lídr na
trhu ve světě ventilátorů a motorů ebm-papst (kontakt
na 2. str. obálky časopisu), které má zastoupení v Brně,
a které je společné pro Českou a Slovenskou republiku.
Skupina ebm-papst na svém stánku 317 v pavilonu 4A (obr. 1)
se představila inovacemi ve svém portfoliu, ale také ukázala
nový design společnosti, který se přizpůsobuje požadavkům
moderního světa.
Chladicí věže
Ventilátory v chladicích věžích se používají k chlazení procesů, instalací nebo budov. Odpadní teplo je předáváno zpět
do okolního vzduchu. Pomocí EC axiálních ventilátorů je
výměna efektivnější. Ventilátory jsou vystaveny extrémním
podmínkám, a to konkrétně v kombinaci 100% vlhkosti a vysokých teplot. Díky speciální protikorozní ochraně jsou EC
ventilátory ideálně vybaveny pro náročné prostředí. Právě

Obr. 2 - Chlazení chladicích věží

axiální ventilátor o rozměrech 1 250 mm s difuzérem AxiTop
byl na Chillventě k vidění, viz obr. 2.
Představil se zde i vám nový symbol konektivity (vzdálený přístup ovládání), který byl oficiálně na Chillventě 2018

Obr. 1 - ebm-papst na Chillventě 2018
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Obr. 3 - GreenIntelligence

uveden. Filozofií firmy ebm-papst je: „Každý nový produkt
musí ekonomicky a ekologicky překonat svého předchůdce“.
Od roku 2009 ebm-papst používala „GreenTech“ - symbol
energetické účinnosti a dlouhodobé udržitelnosti produktu.
Postupem času a vývojem nových digitálních technologií
a připojení se mění na „GreenIntelligence“ (obr. 3), který
chápeme jako symbol energetické účinnosti, dlouhodobé
udržitelnosti a zároveň inteligentního řešení, zejména s důrazem na konektivitu.

RadiCal a RadiPac
Ventilátory RadiPac (obr. 4) jsou osazeny airfoilovými lopatkami, které jsou vyrobeny z hliníku. Tato lopatka je oproti
původní lehčí, zároveň je však tužší a účinnější. Optimalizací
aerodynamického proudění kolem lopatky vzrůstá účinnost
ventilátoru RadiPac (obr. 4) o více než 13 % oproti původním
modelům. Pomocí gumových nebo pružinových silentbloků
lze eliminovat vibrace, a tím zajistit tišší chod. Ventilátory je
možné pro svůj praktický tvar a komunikačnímu rozhraní Plug
& Play jednoduše instalovat do vzduchotechnických jednotek.
U úspěšné řady ventilátorů RadiCal došlo k přepracování
oběžného kola. Geometrie oběžného kola byla na základě
několikaletých měření a zkušeností s původním designem
optimalizována a tím došlo ke zlepšení parametrů účinnosti,
a to až o 15 %. Ventilátor je vytvořen z kompozitního materiálu. Ventilátory firmy ebm-papst byly k vidění nejen na
stánku této firmy, ale i u jejích zákazníků vystavujících taktéž
na Chillventě (obr. 5 až 7).


Obr. 4 - Vlevo RadiPac, vpravo RadiCal

Obr. 6 – Sinop: tepelné čerpadlo na přírodní chladivo CO2 s EC
ventilátorem A3G800

Obr. 5 – Mastertherm: extrémně tiché tepelné čerpadlo BoxAir
Inventer s plynulou regulací topného systému

Obr. 7 – Rivacold: splitový systém pro průmyslové chlazení
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Kvalita návrhu větrání je podmínkou
kvalitní stavby
Ing. Jan Klečka
Jsme denně zásobováni rychlými informace (jak se svět
nejen pod vlivem digitalizace postupně proměňuje; že povolovací proces v ČR trvá průměrně 7let a jsme na chvostu
světového pelotonu; že ve stavbách je čím dál více technologií, které si někdy spolu nerozumí atd.), ale u bytových domů,
hlavně pod ekonomickým tlakem, stále zapomínáme, že bychom je měli větrat. A to paradoxně v době, kdy ve své historii
stavíme nejtěsnější domy a navíc pod tlakem energetických
úspor je měříme blower door testem, kdy při podtlaku 50Pa
může projít obálkou jen 60 % objemu vzduchu netěsnostmi.
Je to dobře? Není zde něco k zamyšlení a k podpoře změny
uvažování nejen projektantů, investorů, ale třeba i koncových
klientů? Dovolím si vás v několika větách k zamyšlení dovést.
Odpovědnosti účastníků výstavby
Každou svou prezentaci, ale i články začínám tím, jak je téma
popsáno v právních předpisech našeho státu. My Češi se zákony rádi oháníme, když je potřebujeme, ale jinak děláme, jakože
neexistují, respekt z nich máme velmi malý. Vždyť každý ví, co
je pro druhé dobré. Bohužel tomu tak není a i v malých sporech čím dál více rozhodují soudy, které problému nerozumí,
ale vždy si ho nějak skrze právníky a zákony vyloží a rozhodnou.
Odpovědnost za správný návrh stavby je dána projektantovi
v §159 stavebního zákona, kde odpovídá za úplnost a správnost
jím zpracované dokumentace. Co je důležité připomenout, že
osoba v pozici hlavního inženýra projektu je odpovědná za PD
jako celek. Pokud na nějakou část ji odbornost nebo autorizace nedostačuje, může si přizvat jinou osobu, ale odpovědnost
za celek tím není dotčena. Plně odpovídá tedy za koordinovanost všech částí. V jiném postavení je zhotovitel stavby, ten
nese odpovědnost za soulad prováděné stavby dle ověřené PD
a musí stejně jako projektant dodržovat obecné požadavky na
výstavbu a navíc má v §160 uvedenou odpovědnost dodržovat
i technické předpisy a normy. Obecnými požadavky je myšleno
především respektování vyhlášky č. 268/2009 Sb. v platném
znění nebo tzv. Pražské stavební předpisy. V obou předpisech
je uvedeno, že stavba musí být navržena a postavena tak, aby
současně byly splněny základní požadavky. A jedním z neopomenutelných je právě návrh dostatečného a trvalého větrání
obytných a pobytových místností.
Vyhláška a předpis však konkrétní postup neurčuje a ani to
není jejím cílem. K tomu slouží právě České technické normy. Ve
vyhlášce č. 268/2009 Sb. je u bytových domů vyřešeno závazným odkazem na normu ČSN 73 4301 Obytné budovy, která ve
změně Z3 z 10/2012 problematiku návrhu větrání řeší větou: „Při
navrhování bytů se postupuje podle ustanovení národní přílohy
k ČSN EN 15665:2009“. Tímto aktem je národní příloha povinná
a projektant ji při svém návrhu musí plně respektovat. Obdobně
to je dle Pražských stavebních předpisů, které se sice na normu
přímo neodkazují, ale uvádějí požadovanou výměnu vzduchu
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na minimální úrovni dle normy a v odůvodnění se také na to, že
vycházejí z ČSN EN 15665:2009 odvolávají. Norma, jak je asi známo, ve své národní příloze jednoznačně vylučuje použití návrhu
tzv. přirozeného větrání a též vylučuje použití čtvrté polohy kliky
oken, tj. mikroventilace. Přípustná je pouze varianta podtlakovým větráním skrze štěrbiny ve fasádě, kde podtlak je vyvolán
odtahem v sociálních zařízeních bytu nebo pomocí hybridního
větrání skrze štěrbiny. Poslední, třetí variantou, která v budoucnu, až se trh narovná, bude jedinou, je nucené větrání se zpětným získáváním tepla. Kompletní rozbor je vidět v dokumentu,
který je projektantům nekvalitních projektů předáván v Metrostavu (je ke stažení na https://1url.cz/@vetraniBD).
Kvalita staveb
Výše bylo definováno, jak na daný problém pohlíží právní
předpisy a především norma. To je a mělo by být nepřekročitelné minimum, které by měla splňovat každá projektová dokumentace, protože bez kvalitního návrhu nelze nikdy provést
kvalitní stavbu. Pokud je tedy projektant často pod tlakem investora tlačen do návrhu budovy bez jakéhokoliv technického
řešení větrání, dopouští se chyby a žádný z dalších kroků již
tuto vadnou koncepci bez vynaložení neúměrných nákladů
a možných kompromisů neprovede. Leč se tomu tak ještě šest
let po platnosti normy v mnoha případech děje.
Uvedené řešení, tj. přirozené větrání, které spoléhá na uživatele při vysoké těsnosti domů, má často významně negativní
dopady na člověka, což je ve svém důsledku celospolečenský
problém. Trpí však často i stavební konstrukce samotné, protože
nižší výměna vzduchu, kromě zvýšené koncentrace CO2 a jiných
škodlivých látek, sebou nese zvýšenou vlhkost. Ta zase sebou
nese výskyt kondenzace na výplních otvorů a následný výskyt
plísní na připojovacích spárech, ale i na slabších místech konstrukcí samotných, jakou jsou kouty, stěny za nábytkem u obvodové zdi apod. V neposlední řadě v souvislosti právě s vysokou
těsností dochází i k nechtěnému proudění vzduchu konstrukce,
kde to není žádoucí a je zde zvýšené riziko vlhkostních vad a kon-

Obr. 1 – Plísně na ostění a kondenzace na rámu okna
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Obr. 2 - Kondenzace na funkční spáře okna

Obr. 3 – Vznik teplotně-vlhkostního namáhání oken

denzací v souvrství. Během své praxe stavebního fyzika, který se
zabývá diagnostikou staveb s pomocí nejen termovizní kamery,
jsem se setkal s mnoha případy (obr. 1 až 4), kdy dochází ke kondenzaci ve funkční spáře oken (spára mezi rámem a křídlem),
kdy klient v dobré víře zkouší trvalé větrání zajistit trvalou mikroventilací. Dalším častým jevem je například u přízemních bytů
vyšších budov proudění vzduchu zásuvkami vlivem podtlaku od
proudění vzduchu kolem budovy a komínovému efektu šachet,
především skrze VZT potrubí ke kuchyňským digestořím.

Máme teď před sebou s investorem nelehký úkol přesvědčit
klienta, že argumentovat tím, že nebude větrat, když má byt
v nejvyšší energetické třídě, a proto si všechny klapky zavřel
a nucené větrání vypnul, není správný způsob užívání a nemá
nárok na slevu. Při skoro 24°C a vlhkosti v bytě až 80% se žádná
stavební konstrukce (včetně oken s trojskly) výskytu kondenzace nevyhne a hrozí zde obrovské riziko zaplísnění bytu.

Společná odpovědnost za vady
V předchozím odstavci popsaná nekvalita staveb často
vycházející z nekvality návrhu je právním pohledem vadou.
Dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. se situace
změnila v tom, že je §2594 jasně definováno, že automaticky jsou za vadu odpovědní společně se zhotovitelem stavby
i podzhotovitel, ten zpracoval PD a dozor investora. Odpovědnost je tedy sdílená. Důkazní břemeno leží na každém
z nich a nestačí jen argumentovat tím, že vinu má ten druhý.
Ač to může vypadat jako nepodstatný problém, opak je čím
dál častěji pravdou. Ve skoro každém bytovém domě se v reklamačním období vždy objeví nejméně jeden problémový klient,
který sám nebo skrze inspektory nemovitostí vyžaduje významné slevy z díla, že jeho byt neplní všechny zákonné povinnosti.
A správný návrh je jednou z nich. Setkal jsem se i s případem,
kdy klient měl správně navržené větrání dle normy formou klapek v oknech a s nuceným odtahem v koupelně, ale požadoval
1,5mil. slevu z díla za to, že mu kondenzuje na oknech voda.

Závěr
A jaká je tedy odpověď na v úvodu položenou otázku. Doba
a navrhování staveb se mění a vlivem energetické potřeby musí
všichni účastníci výstavby své myšlení změnit a akceptovat to, že
je nutné do bytového domu navrhovat (klientovu myšlení odolný) systém větrání tak, aby bylo zajištěno trvalé minimální větrání. Je však nutné klienty vzdělávat, že toto zajišťuje nezbytné
minimum větrání a že musí i nárazově větrat v případě větších
zdrojů vlhkosti v bytě. Stejně tak je nutné vysvětlovat, že u varianty nuceného větrání se zpětným získáváním tepla není větrání
otevřeným oknem zakázáno, ale jen se nedoporučuje v zimním
období. Při návrhu větrání skrze klapky a odtahem v koupelně
vždy doporučuji zohlednit širší souvislosti, jako je hluk z okolí a umístění koupelny vůči ostatním místnostem bytu. Pokud
dveře do místnosti mají akustický požadavek, pak je nutné vést
vzduch jinudy než chybějícím prahem apod. U dvou otáčkových
větráků je nutné zohlednit to, že udávané akustické parametry
jsou stanoveny za ideálních podmínek a že ve stísněných podmínkách koupelny a složitosti napojení vždy hlučnost vzroste a je
proto nezbytné zde v návrhu počítat s rezervou.


Obr. 4 – Prodění vzduchu zásuvkou
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Ukázka řešení kvality
vnitřního prostředí v mateřské škole
– Solhuset (Dánsko)
Ondřej Boreš
Problematice zdravého vnitřního prostředí ve vzdělávacích zařízeních se v časopisu Klimatizace věnovalo již několik
článků (viz číslo 2-3 z roku 2018). Náš článek se tedy detailně
nevěnuje již konstatovaným faktům, ale prezentuje způsob
možného řešení. Byl vybrán příklad mateřské školy z Dánska, kde se problematice kvality vnitřního prostředí dlouhodobě věnují. A jak ukazuje obr. 1, mají západní země před
naším regionem významný náskok.
Vzhledem k tomu, že naše děti stráví ve školních zařízeních průměrně 200 dnů a z toho 70 % uvnitř budov, je kvalitní vnitřní prostřední velmi důležitý faktor ovlivňující jejich
zdraví a schopnost učit se.
Solhuset – „aktivní“ školka
Solhuset je první mateřská škola v Dánsku, která byla postavena na principech aktivního domu. Splňuje tedy tři hlavní parametry.
 Kvalitu vnitřního prostředí budov – vysoká úroveň denního osvětlení, zajištění tepelného a akustického komfortu,
kvalita vnitřního vzduchu.
 Energetickou efektivitu – co nejlepší energetická bilance
při zachování ostatních dvou principů.
 Životní prostředí – minimální dopady budov na životní
prostředí.
Všechny místnosti ve školce Solhuset jsou osvětleny denním světlem nejméně ze dvou stran. Velké prosklené plochy
ve fasádě doplněné horním osvětlením zajišťují, že budova má 3,5krát větší přísun denního světla (faktor denního

osvětlení je 7 %), než vyžadují dnešní dánské stavební předpisy. Budova je postavena z udržitelných a pro lidský organismus nezávadných materiálů. Fasáda i střecha jsou součástí
energetického konceptu budovy a jsou navrženy tak, aby
přispívaly k výrobě energie. Díky solárním kolektorům o rozloze 50 m², zemnímu kolektoru o délce 1000 m a asi 250 m²
fotovoltaických panelů pro napájení provozu budovy, automatickým systémům a spotřebičům je školka Solhuset nejen
energeticky soběstačná, ale má roční nadprodukci zhruba 8
kWh/m².
V energetickém konceptu budovy se počítalo nejen s využitím sklonu střechy, ale také se zelení, která byla na střechu
vysazena. Zde byl konkrétně použit rozchodník. Rozchodník
je velmi odolná rostlina, která podporuje biodiverzitu, pomáhá zadržovat vodu a slouží jako zvuková i tepelná izolace.
Navíc pomáhá i při chlazení fotovoltaických panelů. Voda
odpařující se z osázené střechy chladí panely, které jsou tak
při nižších teplotách účinnější.
Zajištění kvality vnitřního vzduchu
Pro zajištění dostatku kvalitního vzduchu byla využita hybridní ventilace – kombinovaný systém automaticky řízeného
přirozeného a mechanického větrání s rekuperací. Přirozené
větrání je primárně využíváno, pokud to externí podmínky
dovolují a pro rychlou výměnu vzduchu (viz obr. 2). Zatímco
mechanické větrání zajišťuje stálost kvality vnitřního vzduchu, a to především v době, kdy není vhodné využívat přirozeného větrání.

Obr. 1 - Obrázek vlevo zobrazuje koncentrace CO2 a míru výměny vzduchu podle regionů v Evropě. Obrázek vpravo pak koncentraci CO2 podle
regionů (Zdroj: EU projekt SINPHONIE, Schools Indoor Pollution and Health: Observatory Network in Europe, http://www.sinphonie.eu/)

18

KLIMATIZACE

Obr. 2 - Přirozené větrání dokáže snížit koncentraci CO2 o 660 ppm během 10 minut

Pro kvalitu vzduchu je samozřejmě velmi důležité architektonické řešení budovy (viz obr. 3). Výška stropů daná
šikmým sklonem střechy umožňuje dostatečnou cirkulaci
vzduchu v jednotlivých místnostech. Okna jsou strategicky
rozmístěna tak, aby zajišťovala nejen dostatek denního světla, ale umožňovala účinné přirozené větrání; fasádní i střešní
okna se otevírají a zavírají automaticky.
Neutrální uhlíková bilance školky Solhuset
Vize školky byla od samého počátku taková, že bude vyrábět více energie, než spotřebuje. Byla proto navržena a postavena tak, aby splňovala budoucí předpisy pro udržitelné
budovy, s důrazem na dostupné zdroje a výběr udržitelných

materiálů. Energetický koncept školky má zcela neutrální
uhlíkovou bilanci, což z ní dělá klimaticky nejšetrnější školku
v Dánsku.
Byla postavena s ohledem na krajinu a životní prostředí,
jehož je součástí. Děti se v ní už jako batolata učí, jak si užívat
krajiny a být její součástí, aniž by na ni měly negativní vliv,
jak šetřit energií a také to, že dbát o životní prostředí a krajinu má smysl.
Nastavuje tak nové standardy pro spotřebu energie,
vnitřní klimatické podmínky i ochranu životního prostředí,
a může tedy sloužit i jako názorný příklad pro udržitelné
stavebnictví budoucnosti.


Obr. 3 – Architektonické řešení školky
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Oxid uhličitý nebo těkavé organické látky?
Ing. Miloš Žáček
CO2 jako dobrý ukazatel znečištění vzduchu
Pokud lidé pobývají v uzavřeném prostoru bez odpovídajícího větrání, prostor se postupně vydýchává a stoupá tak
koncentrace oxidu uhličitého (CO2) ve vzduchu. Stejně tak
ovšem stoupá i koncentrace různých škodlivin, jako jsou právě těkavé organické látky - VOC (viz obr. 1).
Z tohoto důvodu byla historicky koncentrace CO2 zvolena jako dobrý ukazatel míry znečištění vnitřního vzduchu,
odrážející množství lidí v daném prostoru. Velmi dobře také
vypovídá o tom, jak je daný prostor aktuálně větrán (ať už
nuceně či přirozeně).
Údaje o koncentraci oxidu uhličitého jsou zejména vhodné pro efektivní řízení vzduchotechniky v prostorech, kde
často pobývají lidé (školy, obchodní domy, kanceláře, obývací pokoje, ložnice, dětské pokoje…). Podávají nám velmi
dobrý obraz o tom, jak je daný prostor větrán.
Když větráme na základě údajů o koncentraci CO2, tak se
jejím snížením (vlivem větrání) logicky sníží i koncentrace
škodlivin ve vzduchu (viz obr. 1).

Tab. 1 – Typické znečišťující látky

Co to jsou těkavé organické látky neboli VOC?
Jsou to různé druhy organických sloučenin, které jsou za
normální teploty v plynném stavu - těkavé. Jednoduše je
můžeme rozdělit na tři základní skupiny.
 Bio-odpadní látky - vznikající při metabolické činnosti živých organismů (dech, pot, …).
 Dále látky uvolňující se při vaření, smažení, pečení, ale
i hnití organických odpadů, spalování apod.
 Výpary - ze stavebních materiálů, nábytku, koberců, barev,
čisticích prostředků nebo kosmetických přípravků apod.
Dohromady jich je okolo deseti tisíc druhů (tab. 1).
Těkavé organické látky mají negativní dopad na pohodu a zdraví
lidí (mohou způsobovat sníženou schopnost koncentrace, únavu,
ospalost, podráždění očí, bolesti hlavy nebo dokonce i závratě…).
Jsou to v podstatě ty znečišťující látky (zápachy), kvůli kterým se primárně větrá.

Co s prostory, kde je zápach, ale koncentrace CO2 v pořádku?
Vždy je třeba zvolit typ čidla podle převažujícího zdroje
znečištění. Například na toaletách, v kuchyních, tělocvičnách, šatnách nebo fitcentrech může být hladina CO2 v pořádku, navzdory nepříjemným zápachům a potřebě větrat
(viz obr. 2).

Obr. 1 – Obvyklá spojitost mezi koncentrací CO2 a koncentrací těkavých organických látek VOC v čase v uzavřeném prostoru

Obr. 2 – Příklad vyhovující koncentrace CO2 a vysoké koncentrace
těkavých organických látek VOC
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Vnitřní vzduch
Zdroj znečištění

 Zdroj emisí
 Dech
 Kožní respirace a transpirace
 Metabolická činnost (plynatost)

Člověk

 Kosmetika
 Čisticí prostředky
 Spalování (plynové spotřebiče,
tabákový kouř)

Stavební materiály
Nábytek
Kancelářské vybavení

 Barvy, lepidla, rozpouštědla,
koberce
 PVC
 Tiskárny, kopírky, počítače

Podobná situace může nastat také v nových budovách,
kde hned při příchodu cítíte odér z nátěrů, nábytků atd.,
tento jev se nazývá SBS = Sick Bilding Syndrom – syndrom
nemocných budov.
Pro takovéto prostory je pak vhodnější použít přímo čidla
VOC nebo v kombinaci s čidly CO2 a podle aktuálně naměřených hodnot pak větrat (kontakt na str. 21).
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Praktické zkušenosti z realizace
klimatizace v kancelářích Městského
úřadu Nymburk
Zdeněk Otta
V rámci naší mnohaleté činnosti jsme v roce 2017
a následně 2018 stáli před projektem, zadáním veřejné
zakázky týkající se klimatizace kanceláří Městského úřadu Nymburk, kterou jsme úspěšně získali a zrealizovali.
Tímto bychom se rádi podělili (OTTA, vzduchotechnika a
klimatizace, s.r.o.) o praktické zkušenosti a detaily projektu.
Projekt se týká budovy administrativní části o 4 NP
(obr. 1). Budova má dvě venkovní fasády: jihozápadní
a severovýchodní. V první etapě projektu (1. zakázce)
byla řešena strana budovy (kanceláře) s fasádou orientovanou na jihozápad (rok 2017). Po úspěšně dokončené
1. etapě se na jaře v roce 2018 pokračovalo na druhé
straně budovy, tedy kanceláře s fasádou orientovanou
na severovýchod. Kanceláře slouží pro běžnou administrativní činnost spojenou se zajištěním agendy provozu
městského úřadu.
První etapa
V rámci této části byla realizována lokální klimatizace
s přímých výparem chladiva ve výměnících vnitřních nástěnných jednotek centrálního MRV systému pro celkem
17 kanceláří. V rámci realizace bylo nutné vyřešit vedení chladivového potrubí po budově, ve které byl plný
provoz a byly zakázány jakékoliv významnější stavební
úpravy a to i vzhledem ke stávajícím rozvodům ÚT a ELE.

Jako řešení bylo zvoleno vedení uložené v pohledových
lištách po chodbách budovy. Toto řešení nepatří mezi
nejvzhlednější. S ohledem na situaci projektu, minimalizaci nákladů a požadavku investora bylo stanoveno jako
jediné možné.
Instalovány byly dva nezávislé chladivové systém rozdělené po patrech budovy - systém č. 1 slouží pro 1. – 2.
NP a systém č. 2 pro 3. – 4. NP. Vzhledem k našim zkušenostem jsme využili technologii VRF systému s plynulou
regulací výkonu. V rámci této etapy byly dodány venkovní jednotky AV10NMVERA (systém č. 1 / Qchl = 28 kW)
a AV12NMVERA (systém č. 2 / Qchl = 33,5 kW). Celkový
instalovaný výkon je 61,5 kW. Umístění venkovních jednotek je provedeno ve vnitřním traktu budovy (obrázky
2 a 3).
V této etapě byl tak dodán a instalován jeden multisplit systém pro chlazení IT oddělení úřadu, které musí
být obhospodařeno samostatným systémem. Instalovaný výkon je 10 kW rozdělený do 3 vnitřních nástěnných
jednotek.
Druhá etapa
Druhá etapa se zaměřila, jak je již dříve uvedeno, na
méně exponované kanceláře s fasádou orientovanou na
severovýchod. Vzhledem k oboustranné spokojenosti
z 1. etapy bylo přistoupeno k analogické formě reali-

Obr. 1 – Historická budova MěU, v pravé zadní části se nachází administrativní část tohoto úřadu
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A) 					

B) 				

C)

Obr. 2 – A) a B) pohled na venkovní kondenzační jednotky. C) pohled na vnitřní nástěnnou jednotku

zace a to rozdělení opět do dvou systémů po patrech
budovy 1 a 2 resp. 3 a 4. Potrubní vedení je realizováno
také stejnou formou včetně umístění venkovních jednotek.
V etapě č. 2 bylo opět využito stejné technologie.
Instalovány byly venkovní jednotky AV10NMVESA
(systém č. 1 / Qchl = 28 kW) a AV14IMVESA (systém
č. 2 / Qchl = 40 kW). Celkový instalovaný výkon je
68 kW. Distribuci chladného vzduchu stejně jako v 1.
etapě zajišťují nástěnné jednotky pracující s cirkulačním vzduchem. Celkem bylo instalováno 24 vnitřních
jednotek. To znamená, že rozsahem je tato etapa větší v porovnání s předchozí a proto došlo i k nárůstu
chladicího výkonu ve venkovních jednotkách, i když se
jedná o méně náročnou stranu budovy co do vnějších
tepelných zisků. Z hlediska regulace systému je zvolen jednoduchý, ale plně funkční systém individuálních
dálkových ovladačů umístěných v každé kanceláři úřadu. Toto řešení bylo využito i v 1 etapě. Do budoucna

A) 					

je možné systémy vybavit centrálním ovladačem nebo
je připojit do nadřazeného systému MaR protokolem
Modbus atp.
Shrnutí
V rámci realizace systémů klimatizace / chlazení kanceláří na tomto projektu bylo celkem instalováno 44
vnitřních nástěnných jednotek zapojených do 4 samostatných chladivových okruhů o celkovém chladicím výkonu 139,5 kW (obr. 3). Jelikož se o jedná sofistikované
systémy, je možné je také využít v provozu vytápění.
Vhodně zvoleným řešením a to rozdělením do 4 samostatných okruhů (2 a 2 na každé straně fasády), je možné systémy využít také například v přechodném období pro současné chlazení a vytápění vzhledem k denní
době a tím i spojeným vnějším tepelným ziskům. Systémy z 1. etapy jsou v provozu již 2 rok (2. etapa 1 chladicí sezónu) a nezaznamenali jsme žádné komplikace
při provozu.


B)

Obr. 4 – A) celkový pohled na venkovní jednotky. B) vnitřní nástěnná jednotka
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Využití vysokoteplotních čerpadel
v pivovaru Kamenice nad Lipou
Stanislav Mach
O tepelných čerpadlech se obecně hodně mluví především v oblasti rodinných a bytových domů. Další velmi zajímavým místem jejich použití je samotný průmysl. V průmyslu je větší pravděpodobnost využití obou funkcí tepelného
čerpadla - chlazení i tepla - v ten samý okamžik. Toto řešení
je z provozních důvodů nejekonomičtější, protože se jedná o
tzv. přemisťování tepla s jeho následným využitím.
V tomto článku představíme jeden projekt, kde je tato
funkčnost uplatněna. Jedná se rodinný pivovar v Kamenici
nad Lipou (obr. 1). Pro tento pivovar byla navržena celková
energetická koncepce. Po zvážení všech energetických potřeb
- jako je požadavek na chladicí výkon pro samotnou technologii, tepelný výkon pro ohřev vody, vytápění objektů, chlazení
skladů, chlazení restaurace, kongresového sálu a požadavky
na elektrickou energii byla zvolena níže popsaná koncepce.
Pivovar má vlastní trafostanici 22/0,04/630kVA. Pro účely
chlazení glykolového okruhu na teplotu -2 až -4°C jsou použita tepelná čerpadla MACH Chameleon voda/voda, které
disponují chladicím výkonem 280 kW při výstupní teplotě
topné vody 45°C. Tato výstupní teplota topné vody o teplotě
+45°C je využita pro vytápění objektu tam, kde je realizováno podlahové vytápění.
Co je ale velmi podařeným technickým řešením je použití
uvedených tepelných čerpadel, která umí přímo na vstupu
pracovat až s teplotou 45°C a na výstupu s teplotou topné vody až 75-80°C. Takto vysoká teplota topné vody je

využita pro samotný ohřev teplé vody, vytápění objektů
s radiátorovým systém a vytápění objektu pomocí vzduchotechniky.
Tímto velmi jednoduchým technickým řešením se podařilo výrazně docílit hospodárného provozu. Další nemalou
úsporou jsou v samém důsledku investiční a servisní náklady na rozdíl od klasických řešení u malých pivovarů, která
jsou většinou řešena tak, že mají:
 samostatnou chladicí jednotku pro technologii, která maří
teplo do okolního vzduchu; jsou to výkony v řádu 100 kW
a výše;
 pro zajištění teplé vody je v provozu plynový kotel;
 pro chlazení skladů je další chladicí jednotka, která běžně
maří teplo do okolního vzduchu;
 pro chlazení případných obslužných prostorů jsou do objektu instalovány další samostatné jednotky;
 regulace je tam opravdu povícero a každá se převážně stará jen o to „své“.
Toto běžně navržené řešení je jednak velice provozně nehospodárné a také velmi náročné na jakýkoli servisní zákrok.
Pivovar Kamenice na Lipou má technické řešení, které je
po stránce energetické koncepce velmi promyšlené, spolehlivé a nenáročné na servisní činnost.
Regulace je realizována komplexně, tedy z jednoho místa s maximálním důrazem na „žádné teplo nám nesmí
z domu“.


Obr. 1
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Tepelná čerpadla z Plzně do celé Evropy
Igor Walter
Společnost Panasonic ve své plzeňské továrně Panasonic
AVC Networks Czech, s.r.o. zahájila výrobu tepelných čerpadel typu vzduch-voda (obr. 1), kterými bude zásobovat
celý evropský trh. Nový provoz byl zahájen s jednou výrobní linkou, jejíž výrobní kapacita se bude postupně zvyšovat
až na 40 000 jednotek tepelných čerpadel ročně.
V Evropě dlouhodobě exponenciálně roste poptávka právě po řešeních v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Tepelná čerpadla Panasonic Aquarea, která k vytápění, chlazení a ohřevu teplé užitkové vody využívají odběr energie ze
vzduchu a poskytují levnější, čistší a udržitelnější alternativu
k tradičním fosilním palivům nebo elektrickým systémům,
patří ze strany zákazníků k nejvíce vyhledávaným systémům.
Panasonic dosud tepelná čerpadla určená pro evropský trh dovážel ze své malajské továrny. Nový výrobní
závod tak poskytuje společnosti Panasonic lepší schopnost vyhovět rostoucí poptávce po energeticky účinném
vytápění a chlazení v celém evropském regionu. Rovněž
přináší možnost okamžitě reagovat na lokální potřeby
a požadavky, včetně souladu s evropskými předpisy. Pro evropské zákazníky se rovněž zkrátí čas dodání zakoupených
produktů Aquarea díky menším dopravním vzdálenostem
a vyšší rychlosti spojů.
Od roku 2010 nastavila řada Panasonic Aquarea svou
spolehlivostí, jednoduchostí a inovacemi standard na poli
tepelných čerpadel vzduch-voda. Nová továrna zahájila provoz s jednou výrobní linkou, a její výrobní kapacita se bude
postupně zvyšovat až na 40 000 jednotek Aquarea ročně.

Střednědobý plán společnosti Panasonic počítá s tím, že se
stane jednou z hlavních továren na výrobu řady tepelných
čerpadel Aquarea.
„Jsme svědky meziročního nárůstu poptávky po našich tepelných čerpadel Aquarea typu vzduch-voda a nyní máme
jistotu, že se nám ji díky novému modernímu plzeňskému
provozu podaří bez problémů uspokojit,“ říká Enrique Vilamitjana, Managing Director Panasonic Appliances Air-Conditioning Europe.
Společnost Panasonic působí v Plzni více než 20 let a podle zástupců agentury CzechInvest sehrála klíčovou roli ve
vstupu dalších japonských investorů na český trh.
„Pamatuji si, že v červenci 1995 jsem měl tu čest v japonské Osace prezentovat možnosti investování v ČR
zástupcům společnosti Panasonic a již v březnu následujícího roku byla založena továrna Panasonic v Plzni. Byla to právě tato investice, která otevřela dveře dalším japonským investorům do České republiky,
kde v současnosti působí 255 japonských společností, jež
v naší zemi proinvestovaly 3,8 miliardy dolarů a zaměstnávají 47 000 lidí,“ říká Josef Lébl, poradce generální ředitelky vládní agentury CzechInvest a specialista na japonské
investice.
S více než 60 lety zkušeností s vytápěním a chlazením,
Panasonic pokračuje ve vývoji produktů s ohledem na energetickou účinnost a udržitelnost. Nová výrobní linka zvýší
produkci čerpadel Aquarea tak, aby pokryla potřeby evropského trhu a zajistila zákazníkům společnosti Panasonic
energeticky účinnější budoucnost.


Obr. 1 – Slavnostní přestřižení pásky
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Systém AC Smart Cloud
šetří náklady díky vzdálené správě
Remote Service Checker
Radek Vanduch
Řídicí systém AC Smart Cloud (obr. 1 až 3) nově obsahuje
funkci Remote Service Checker. Ta poskytuje přesné servisní
parametry, které umožňují vzdálené odeslání detailní a spolehlivé diagnostiky klimatizačních a vytápěcích systémů
Panasonic. Servisním firmám tak odpadá nutnost zjišťovat
potřebné parametry fyzicky přímo v místě instalace.

středí pro detailní správu i diagnostiku zařízení a nové možnosti v nabídce služeb koncovým uživatelům.


Funkce Remote Service Checker přináší firmám zaměřeným na servis klimatizačních a vytápěcích systémů spolehlivý nástroj pro odbourání prodlev mezi diagnostikou,
údržbou a případným servisním zásahem. Řídicí systém
AC Smart Cloud díky nové funkci zaznamenává a ukládá
informace o klimatizačním či vytápěcím systému v intervalech 10 až 90 sekund podle potřeby uživatele. Maximální délka kontinuálního záznamu dat je 120 minut. Je
také možné naplánovat záznam dat v nastavených dnech
a časech. Možnost vzdálené analýzy tak významně zkracuje čas údržby, kdy není pro zjištění stavu zařízení nutné
cestovat přímo na místo jeho instalace a umožňuje okamžitě reagovat na událost, včetně naplánování servisního
výjezdu.
Řídicí systém AC Smart Cloud a nová funkce Remote Service Checker tak přináší do servisního procesu intuitivní pro-

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 1
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Příklad větrání s rekuperací
v rodinném domě
Ing. Jiří Štekr
Důležitost časté a správné výměny vzduchu v místnostech
je dnes nesporná. Mnoho výzkumů již prokázalo, že nevětrané prostředí má přímý dopad na koncentraci, efektivitu
práce i na celkovou zdravotní kondici vůbec.
Se systémem komfortního větrání mohou okna zůstat zavřená, prostory budou i tak nepřetržitě zásobeny čerstvým,
čistým vzduchem a zároveň bude snižován obsah CO2. Tím
je podpořena pohoda, dobrý spánek, schopnost soustředění se a výkonnost. Uživatelé domu ocení také jemné filtry,
zachycující prach a částice pylu. Zpětným ziskem tepla navíc
šetříme tepelnou energii, kterou ztrácíme při větrání oknem.
Zehnder představuje technologickou a designovou špičku
v oboru řízeného větrání s rekuperací tepla. Desítky let zkušeností s vývojem a výrobou stejně jako nespočet instalovaných větracích systémů svědčí o vysoké kvalitě, spolehlivosti
a funkčnosti systémů komfortního větrání Zehnder, podtržené možnosti získání prodloužené 5leté záruky – a to bez
navýšení ceny (tab. 1).

upevněn pod stropem. Umožňuje připojení až 12 kulatých
větracích trubek o průměru 90 mm, které vedeme v jedné rovině stropním podhledem. Jejich nízká tlaková ztráta
umožní rozvod vzduchu do 1. patra (obr. 2). Vývody vzduchu
v místnostech jsou zakončeny ventily, alternativně designovými mřížkami. Nastíněný systém větrání splňuje vysoké nároky norem a patří k nejoblíbenějším řešením pro tento typ
staveb.
Inteligentní větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q
Srdcem systému je nová jednotka řízeného větrání označená jako Zehnder ComfoAir Q (obr. 3). Kromě výměny
vzduchu je jednotka vybavena optimalizovanými filtry, které
zabraňují vnikání jemného prachu, pylových částic a dalších
nečistot do vzduchu v místnosti. Větrací jednotky Zehnder

Popis návrhu
Dvoupodlažní rodinný dům, 200 m2, novostavba (obr. 1):
objekt s více podlažími a větším počtem místností. Vyšší nároky uživatelů domu splňuje větrací jednotka nove generace
Zehnder ComfoAir Q 350, umístěna do technické místností.
Toto umístění je vhodné zejména kvůli případné lepší manipulaci a regulaci i snížení možné hlučnosti. Akustický tlumič
s montážní deskou s různým počtem připojovacích portů je

Obr. 1 - Dvoupodlažní rodinný dům
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Obr. 2 - Půdorys s vedením rozvodů vzduchu
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jsou volitelně k dispozici s jedinečným entalpickým výměníkem tepla (obr. 4), který díky speciálním polymerovým
membránám dokáže z odváděného vzduchu předávat čerstvému vzduchu nejen teplo, ale až 65 % vlhkosti. Zamezuje
tak vysoušení vzduchu, sesychání dřevěných výrobků a zamrzání výměníku v zimním období. Umožňuje čištění propláchnutím vodou pro dlouhodobě vysokou účinnost rekuperace.

Zehnder ComfoAir Q má unikátní výměník tepla, který
umožňuje vysokou energetickou účinnost (A+) a až 95% rekuperaci tepla. Nejnovější technologie ventilátorů zaručuje velmi tichý provoz (ø 43 dB(A) a nízkou spotřebu energie
0,24 W/m3/h. Koneční uživatelé jistě dále ocení optimální teplotu přiváděného vzduchu (díky modulačnímu baypassu), snadnou obsluhu pomocí displeje na jednotce, dálkového ovládání
nebo mobilními aplikacemi. Pro bezstarostný spolehlivý provoz

Tab. 1
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Obr. 3 - Zehnder ComfoAir Q350

Obr. 4 - Entalpický výměník

je zapotřebí pouze vyměnit 1-2x ročně filtry. Zehnder ComfoAir
Q pasivně, bez dodatečné elektrické energie, optimalizuje relativní vlhkost vzduchu v interiéru, díky čemuž dramaticky snižuje
nemoci dýchacích cest. (Na větrací jednotky Zehnder lze nyní
navíc získat prodlouženou záruku 5 let.

a jiné prvky rozvodů vzduchu se zabudovávají do stropu, stěny nebo podlahy. Po dokončení stavby je přístup k nim buď
velmi obtížný a pracný, nebo úplně nemožný či finančně náročný, proto je důležité se jimi zabývat,“ vysvětluje J. Štekr.
Větrací trubka ComfoTube 90 (obr. 5; k dispozici také o průměru 75 mm) je vyrobena ze zdravotně nezávadného plastu
(antibakteriální, antistatický). Její hladký patentovaný vnitřní
povrch s označením Clinside výrazně omezuje usazování prachu a umožňuje snadné čištěni. Díky tomu, že trubky ComfoTube mají 3-4x větší ohebnost než běžné trubky, snižuje se čas
i cena instalace. Poloviční tlakové ztráty umožňují tišší chod
– ten je pro takováto zařízení obecně mimořádně důležitý.
V modelovém příkladu pro dvoupodlažní rodinný dům
s užitnou plochou 200 m2 je navržen tichý přívod vzduchu
pomocí ventilů Zehnder ComfoValve Luna.
Zehnder ComfoValve Luna S125 (obr. 6) je plochý ventil decentního vzhledu, s výškou pouhých 30 mm; zajišťuje extrémně tiché prouděni vzduchu bez průvanu. Instalace je velmi
snadná, zároveň kdykoli rychle a jednoduše může nastavit optimální průtok vzduchu. Volitelně lze kombinovat s Zehnder
Air Blocker, kterým lze v případě potřeby omezit uhel prouděni z 360° na 240°.


Hygienické a tiché proudění
Sama jednotka na zlepšení kvality vnitřního klimatu nestačí. Jedině kombinací kvalitní větrací jednotky a hygienických
zdravotně nezávadných rozvodů vzduchu přinese investice do systému větrání kýžené přednosti. „Větrací jednotky

Obr. 5 - Větrací trubka ComfoTube 90
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Obr. 6 - Ventil Zehnder ComfoValve Luna S125 (zdroj obrázků Zehnder)
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